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Anotace 

 

Cílem bakalářské práce je zmapování současného stavu problematiky v oblasti vlivu 

amoniaku na ţivotní prostředí a lidské zdraví. V práci jsou uvedeny zdroje amoniaku 

jak přírodní, tak antropologické a metody monitorování amoniaku přímo v místech jeho 

výskytu a v laboratoři. Práce rovněţ obsahuje preventivní opatření a pravidla pro 

bezpečné zacházení s amoniakem jak v kapalné, tak plynné podobě.  Pozornost je 

věnována i legislativě v České republice a Evropské unii.  
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The aim of the bachelor work is to mapping the influence of ammonia on the 

environment and human health. In the work are listed the sources of ammonia, both 

natural and anthropology and methods for ammonia monitoring directly at its 

occurrence and also in the laboratory. The work also includes preventative measures 

and rules for the safe treatment with ammonia in both liquid and gaseous form.  

Attention is also given to legislation in the Czech Republic and the European Union.  
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1. Úvod  

 

Amoniak je toxická látka, patřící mezi atmosférické polutanty. I kdyţ je 

zastoupen v atmosféře v nepatrném mnoţství (0,03 ), je jeho vliv na ţivotní prostředí 

a lidské zdraví nezanedbatelný. Přes atmosféru, tvořící hlavní transportní medium na 

naší planetě, působí na další sloţky ţivotního prostředí a tedy i na lidské zdraví. [1,2] 

Vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči 

ţivočichů. Trvale vysoké koncentrace amoniaku jsou proto patrné v místech 

intenzivního chovu hospodářských zvířat a v místech skladování a pouţívání 

chlévského hnoje, kejdy, trusu. Amoniak je mimo jiné také jedním z původců 

fotochemického smogu, který tvoří kapalné nebo pevné částice směsi ozónu, oxidu 

dusíku a dalších sloţek. Fotochemický smog patří k nejzávaţnějším problémům 

znečištění ovzduší v Evropě, vyskytuje se především ve městech. [3,4]  

Účinky znečištěného ovzduší na lidskou populaci a ţivotní prostředí se 

v globálním měřítku projevují skleníkovým efektem, koncentračním úbytkem ozónu, 

dále pak acidifikaci prostředí, korozi materiálu, erozi kulturních památek, ztrátou 

biodiverzity a výnosu zemědělských plodin a ohroţením zdraví. [2] 

Amoniaku je v současné době věnována velká pozornost a amoniakovými 

studiemi se zabývají různé mezinárodní instituce (např. Centre for Ecology & 

Hydrology (CEH), Edinburgh). Je řešen také v rámci projektu pro integrovaný 

evropský výzkum koloběhu dusíku NitroEurope, který je součástí šestého rámcového 

programu EU pro výzkum a technologický rozvoj a probíhá od února 2006 do roku 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Exkrement
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8D
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2. Amoniak 

 

Abychom mohli vyhodnotit vliv amoniaku na ţivotní prostředí a lidské zdraví, 

musíme znát jeho chemické vlastnosti. Na základě těchto znalostí je amoniak zařazen 

do skupiny nebezpečnosti, je mu přiřazen bezpečnostní list a jsou navrţeny způsoby, jak 

s ním bezpečně zacházet.  

 

2.1. Chemické vlastnosti amoniaku 

 

Amoniak (NH3), neboli čpavek je bezbarvý štiplavý plyn, který je lehčí neţ 

vzduch. Jedná se o toxickou, nebezpečnou látku zásadité povahy. Za normálních 

podmínek se vyskytuje v plynné podobě. Snadno zkapalňuje a rozpouští se ve vodě. V 

roztoku tvoří amonné ionty NH4
+.[5] 

Amoniak můţe reagovat s oxidujícími látkami. S kyselinami reaguje za vzniku 

amonných solí, např. s kyselinou sírovou vytváří síran amonný.  

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 

S vodou tvoří ţíravé louhy, se vzduchem výbušné směsi [6].  

 

Chemický vzorec:           NH3 

Triviální název:              čpavek 

Registrační číslo CAS:   7664-41-7  

RTECS číslo:                  BO 0875000  

Číslo UN:                        1005 [5] 

 

                                                                                 Obrázek č. 1: Molekula amoniaku [7] 

Tabulka č. 1: Fyzikální vlastnosti amoniaku  

Bod tání (°C)                                     -77,7 

Bod varu (°C)                                    -33,35  

Relativní hustota (0°C)                       0,771  

Relativní hustota (-79 °C)                   0,817  

Relativní hustota par (25 °C)              0,6  

Tenze par (25,7 °C)                            10 bar  

Bod vzplanutí a vznícení (°C)            650 
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Dolní mez výbušnosti                        16%  

Horní mez výbušnosti                        25%  

Relativní molekulová hmotnost        17,03 [5] 

Teplotní třída:                                    T1  

Kritická teplota (°C)                          132,4 

Kritický tlak (MPa)                           11,15 [8] 

Rozpustnost ve vodě                          540 g.l-1 [9] 

 

2.2. Klasifikace amoniaku z hlediska nebezpečných vlastností 

 

Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo přípravku, 

hodnocení zjištěných vlastností a následné zařazení takové látky nebo přípravku do 

jednotlivých skupin nebezpečnosti.[10] 

Amoniaku, stejně jako kaţdé jiné chemické látce, je přiřazen bezpečnostní list, ve 

kterém jsou uvedeny údaje potřebné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

ochrany ţivotního prostředí.  

V bezpečnostním listu jsou uvedeny R a S věty. 

R-věty jsou standardní věty, označující specifickou rizikovost nebezpečných 

chemických látek a přípravků, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. 

R-věty a jejich znění se řídí zákonem č. 440/2008 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích a evropskou směrnicí Rady 67/548/EEC o sbliţování zákonů, 

právních předpisů a správních opatření, týkajících se klasifikace, balení a označování 

nebezpečných látek [11].  

S-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky [11]. 

 

V případě NH3 jsou tyto R, S věty následující: 

 

R-věta: 10-23-34-50  

R-věty (úplné znění): R10 Hořlavý  

                                     R23 Toxický při vdechování  

                                     R34 Ţíravý 

                                     R50 Vysoce toxický pro vodní organismy  

Amoniak je tedy toxická, hořlavá látka, ţíravé povahy.  



 4 

S-věta: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61 

S-věty (úplné znění): (S1/2 Uchovávejte mimo dosah dětí)  

                                     S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě  

                                     S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření  

                                     S26 Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a                            

                                     vyhledejte lékařskou pomoc  

                                     S36/37/39 Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice    

                                     a ochranné brýle nebo obličejový štít.     

                                     S45 V případě nehody nebo necítíte- li se dobře, okamţitě   

                                     vyhledejte lékařskou pomoc 

                                     S61 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí[9].  

 

Toxické látky a je jich označení 

Jsou jimi látky nebo přípravky, které při vdechnutí, poţití nebo při 

průniku kůţí v malých mnoţstvích způsobují smrt nebo akutní nebo 

chronické poškození zdraví.  

 

 
Obrázek č. 2: Označení toxické látky (T)   
 

Žíravé látky a je jich označení 

 

Ţíravými jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit ţivé tkáně 

při styku s nimi. 

 

 

Obrázek č. 3: Označení ţíravé látky (C)  

 

Látky nebezpečné pro životní prostředí a je jich značení  

 Jsou jimi látky nebo přípravky, které při vstupu do ţivotního 

prostředí představují nebo mohou představovat okamţité nebo 

pozdější nebezpečí pro jednu nebo více sloţek ţivotního prostředí.  

 

 

 

Obrázek č. 4: Označení látky nebezpečné pro ţivotní prostředí (N)     
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Toxikologické informace  

 

TCLo (inhal): 20 ppm – nejniţší toxická koncentrace pro člověka vdechnutím. 

TCLo (kůţe): 1000 ppm – nejniţší toxická koncentrace pro člověka při kontaktu s kůţí. 

LCLo (inhal): 5000 ppm – nejniţší smrtelná koncentrace, která vyvolává nezvratné 

změny na zdraví lidí [8]. 

 

3. Důvody studia amoniaku  

 

Amoniak budí znepokojující zájem zejména svým negativním účinkem na 

ţivotní prostředí. Amoniak je v ţivotním prostředí obsaţen v ionizované formě (NH4 
+), 

ale i v neionizované formě (NH3) důsledkem přírodních procesů a průmyslových 

činností [13]. Ve formě kapaliny, koncentrovaného roztoku, nebo koncentrovaných par 

zničí většinu ţivých organismů, je pro ně zásaditý a toxický [5].  

 

            3.1. Cyklus amoniaku v životním prostředí a vliv na životní prostředí 

Amoniak je klíčovou sloţkou v cyklech dusíkatých sloučenin. Pomocí některých 

druhů bakterií (příkladem mohou být acidofilní bakterie, které mohou ţít v prostředí 

s neutrálním nebo nízkým pH a nenapomáhají k uvolňování amoniaku) je přeměňován 

na nitrát, který je přijímán rostlinami, tento se stává součástí bílkovin a nukleových 

kyselin. Většina organismů můţe přijímat dusík pouze v jeho anorganické formě 

(amoniak, dusitany, dusičnany) nebo organické formě (močovina, bílkoviny). 

Suchozemští ţivočichové se zbavují dusíku vylučováním močoviny. Po odumření 

rostlin je dusík přeměněn na amoniak, který je činností bakterií a řas přeměněn na 

dusičnany. Ty jsou poté redukovány na dusík, který se vrací do ovzduší. Za zpětné 

uvolňování dusíku do ovzduší jsou z větší části opět odpovědné bakterie [14]. Amoniak 

obohacuje povrchové vody ţivinami. Ţiviny jsou nezbytné pro zdravý ekosystém, ale 

nadbytek ţivin (zejména dusíku a fosforu) můţe vést ke škodlivým účinkům a vymírání 

ryb nárůstem řas a sinic (eutrofizace vod) [13]. 
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Obrázek č. 5: Cyklus amoniaku a dusíku v ţivotním prostředí [13]  

 

3.2. Vliv amoniaku na lidské zdraví a zdraví zvířat 

 

V běţném prostředí je koncentrace amoniaku nízká, člověk tedy není větším 

koncentracím amoniaku vystaven. Na přítomnost amoniaku v ovzduší upozorní štiplavý 

zápach dříve, neţ koncentrace stoupne na nebezpečnou hladinu.  

Přesto však můţe dojít k přímému kontaktu s větším mnoţstvím amoniaku   za 

výjimečných okolností, způsobených zejména nedodrţením bezpečnostních předpisů 

nebo nepozorností při práci s amoniakem (např. neopatrnou manipulací s tlakovými 

nádobami). 

K akutním účinkům na lidské zdraví a savce dochází z důvodu ţíravého 

charakteru koncentrovaného roztoku, dráţdivých účinků plynného amoniaku a 

extrémního chladu, který vzniká při kontaktu s kapalným amoniakem. Amoniak se 

snadno vstřebává přes sliznici horních cest dýchacích a trávicí trakt. Vstřebaný amoniak 

se rychle rozšíří do celého těla. [5] Závaţné akutní expozice mohou vést ke smrti během 

několika minut nebo mohou způsobit zhoršení funkce plic.  

Krátkodobé vystavení se amoniaku můţe způsobit podráţdění očí, popálení kůţe 

s rizikem trvalých následků. Amoniak dráţdí také nosní sliznici, ústa, hltan, dále 

způsobuje kašel a dýchací potíţe. Inhalace amoniaku dráţdí plíce a způsobuje kašel 

nebo dušnost. Vystavení vyšším koncentracím můţe způsobit zavodnění plic (edém) 

nebo váţné dýchací potíţe. [5]  
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Kontaktem pokoţky s kapalným amoniakem vznikají studené popáleniny, 

obvykle bez puchýřů a zuhelnatění. [5]  

Kontaktem s koncentrovaným amoniakem vznikají ţíravé popáleniny na kůţi a 

můţe dojít k váţnému poškození zraku.[5] 

Páry jsou dráţdivé pro oči a dýchací ústrojí při koncentracích nad cca 50 mg/m3  

(70ppm). K mírnému podráţdění můţe dojít při krátkodobé expozici s koncentrací pod 

150 mg/m3 (210 ppm).  [5] 

Tabulka č. 2: Příznaky při zasaţení amoniakem [20] 
 

Subjektivní příznaky Objektivní příznaky  Doba 

působení 

(min) 

Koncentrace 

(ppm) 

Vnímání čichem  0,1 -1 0,02 - 30 

Nepříjemný zápach, mírné 

dráţdění nosu a nosohltanu 

Mírné zarudnutí nosohltanu 2 50 

Silné dráţdění nosu, 
nosohltanu a očí 

Zarudnutí spojivek a 
nosohltanu 

120 100 - 200 

Velmi silné dráţdění Zarudnutí spojivek, 
nosohltanu, kýchání, slzení 

60 200 - 300 

Neúnosné dráţdění nosu, 
nosohltanu a očí, bolesti za 
hrudní kosti 

Silné zarudnutí nosu, 
nosohltanu, spojivek, 
slzení, kašel a kýchání 

0,1 360 

Okamţité dráţdění, bolesti 
hlavy a nevolnost 

Slzení, kašel, kýchání, 
zvýšené dýchání 

0,1 360 - 500 

Okamţité dráţdění, bolesti za 

hrudní kostí, ţaludku a očí, 
zmatenost, nevolnost a bolesti 

hlavy 

Záchvaty kašle, zrudnutí 

v obličeji, krvácení z nosu, 
pocení, závratě, dušnost a 

nervové vzrušení 

0,1 500 - 1000 

Záchvaty kašle, zrudnutí 
v obličeji, krvácení z nosu, 

pocení, závratě, dušnost a 
nervové vzrušení, křeče, 
zástava vylučování moči, 

ohroţení ţivota 

30 1000 

Poruchy dýchání a 

krevního oběhu, 
ohroţení ţivota 

2 - 5 1730 

Poleptání horních cest 

dýchacích, otok plic, 
poruchy srdeční činnosti, 
poškození ledvin, perforace 

rohovky 

Do 30 – 

doba latence 
i několik 
hodin 

2450 

Udušení následkem otoku 
plic, zástava dýchání 

Smrt 

Do 10 5000 
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3.3. Zdravotní rizika/symptomy a první pomoc  

 

Aby nedošlo k ohroţení lidského zdraví, měli bychom předcházet přímému 

kontaktu s amoniakem a dodrţovat pravidla bezpečného zacházení s touto látkou. V této 

kapitole jsou uvedeny zásady první pomoci, pokud jiţ dojde k přímému styku 

s amoniakem ať uţ ve formě plynu, či koncentrovaném roztoku.  

 

            3.3.1.Páry/plyny 

 

Pokud dojde k zasaţení očí, projeví se to podráţděním očí a slzením.  

První pomoc: 

Pacienta musíme odstranit z expozice a vyplachovat oči po dobu nejméně 15 minut 

jemným průtokem čerstvé pitné vody a následně vyhledat lékařskou pomoc.  

 

Pokud dojde k inhalaci niţší koncentrace amoniaku, dojde k podráţdění smyslů, při 

vyšší koncentraci hrozí bronchiální a niţší podráţdění dýchacích cest vedoucích k 

těsnosti na hrudi, kašli, dušnosti, dýchacím potíţím, modráním rtů.  

První pomoc: 

Pacienta musíme odstranit z expozice. Pokud nedýchá, je nutné zavést umělé dýchání;  

udrţet pacienta v klidu, posadit vzpřímeně a vyhledat lékařskou pomoc. [5] 

Prevence a ochrana  

Těmto nepříjemnostem lze předcházet řádným uzavřením nebo efektivním místním 

podtlakovým větráním tak, aby v dýchací zóně byly koncentrace pod limitní hodnoty 

expozice. Nezbytnou součástí vybavení by měly být dýchací přístroje nebo jiná účinná 

ochrana dýchacích cest, která chrání obličej a oči. 

 

            3.3.2. Bezvodý kapalný amoniak 

 

Při styku bezvodého kapalného amoniaku s kůţí se mohou vyskytnout omrzliny. 

Pokoţka zbělá, ale puchýře se neobjeví.  

První pomoc: 

Neměli bychom se dotýkat postiţených míst, a je vhodné pouţít suchý obvaz. V případě 

zasaţení očí, bychom měli oči vyplachovat vodou, vyhledat lékařskou pomoc, v případě 

postiţení zraku vyhledat očního specialistu. [5] 
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Prevence a ochrana  

Základem preventivního opatření je správná údrţba tlakových nádob při odběru vzorků. 

Měl by být pouţit pracovní oděv-ochrana očí, obličeje a dýchacích cest, rukavice, boty 

a nepropustný oblek. 

 

            3.3.3. Koncentrovaný amoniak 

 

Zranění koncentrovaným amoniakem jsou váţná, u očí můţe dojít k poškození 

rohovky či spojivek, u kůţe k podráţdění, zarudnutí a vzniku ţíravých popálenin a při 

poţití k podráţdění a vzniku ţíravých popálenin.  

První pomoc: 

Oči musíme okamţitě vypláchnout velkým mnoţstvím čerstvé pitné vody po dobu 

nejméně 15 minut a vyhledat lékařskou pomoc.  

Je nutné rovněţ odstranit veškeré kontaminované oblečení, omýt pokoţku vodou a 

vyhledat lékařskou pomoc.  

V případě poţití by se nemělo vyvolávat zvracení. Ústav by se měla vypláchnout vodou, 

vyhledat lékařskou pomoc [5]  

Prevence a ochrana 

Opět je nezbytné nezanedbat pouţití pracovních oděvů. Obličejová maska, boty, 

rukavice, nepropustná zástěra nebo oblek by měly být nošeny kdykoliv jsou nádoby 

nebo potrubí otevřeny.  

Pokud nejsou dostatečně odsávány páry pod limitní hodnoty expozice, musí se pouţít 

dýchací přístroje.  

 

  4. Zdroje emisí amoniaku 

 

Hlavním zdrojem celkových emisí amoniaku do atmosféry je zemědělství (uvádí 

se kolem 95 %)[16], zvláště intenzivní chov hospodářských zvířat a skladování 

zbytkové biomasy a její aplikace do půdy – hnojení, rozklad lidských i zvířecích 

biologických odpadů.  

Hodnoty koncentrace amoniaku ve stájích se v literatuře různí, a to je dáno především 

faktory, které ovlivňují jeho tvorbu.  
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Mezi hlavní faktory patří obsah dusíku ve výkalech ovlivněný obsahem:  

 N-látek v krmivu,  

 pH a vlhkost podestýlky, 

 stájové mikroklima s moţností fyzikální fixace amoniaku,  

 chemické fixace amoniaku,  

 pouţitý systém a technologie chovu zvířat, která zahrnuje druh chovaných 

zvířat, hustotu osazení, systém ventilace a úpravu parametrů vnitřního 

mikroklima. [17] 

 

Ostatní zdroje vznikající činností člověka se podílejí na celkových emisích jen menším 

dílem. Patří mezi ně zejména: 

 výroba kyseliny dusičné,  

 výroba hnojiv, výbušnin a některá další odvětví (farmaceutický průmysl, 

petrochemie),  

 splaškové odpadní vody, odpadní vody za tepelného zpracování uhlí a 

galvanického pokovování,  

 průmyslové chlazení, výroba ledu,  

 rozklad rostlinného odpadu, odpadní vody ze zemědělských výrob, pouţíváním 

hnojiv, které obsahují síran amonný (NH4)2SO4 a dusičnan amonný NH4NO3. 

[9] 

Systém uvolňování síranu amonného a dusičnanu amonného je závislý na 

systému vyuţití hnojiv. Uvolňování je vyšší, kdyţ hnojivo zůstane na zemském 

povrchu, neţ bude zpracováno do půdy. Zvlášť vysoké uvolňování nastává, kdyţ je 

rozstřikováno na zavlaţovanou půdu, která má vysoké pH, při vyšších teplotách a za 

suchých podmínek, také v půdě s nízkou kapacitou kationtů, jako jsou písky. 

Uvolňování je sníţeno při pěstování rostlin, které čpavek nemohou vylučovat. [13]  

 

4.1. Denní příjem amoniaku člověkem 

 

Amoniak je obsaţen v syrových potravinách a je přidáván do zpracovaných 

potravin. Bylo vypočteno, ţe denní příjem člověka amoniaku a amonných solí z tohoto 

zdroje je asi 18 mg/den. [5] 

Amoniak se v malé míře vyskytuje v cigaretovém kouři a je v minimálních mnoţstvích 

emitován i ţivotními projevy člověka a ţivočichů (vydechování, pocení). [9]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
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Amoniak se vyuţívá v průmyslu, ale i v kosmetice. Maximální koncentrace amoniaku v 

konečných kosmetických výrobcích nesmí přesáhnout 6% v přepočtu na NH3. Jestliţe 

koncentrace přesáhne 2%, musí být na etiketě uvedeno: Obsahuje amoniak. [5] 

Barvy, laky, tiskařské barvy, lepidla, a podobné produkty, které obsahují amoniak v 

roztoku v koncentraci vyšší než 35% jsou povaţovány za toxické a žíravé a při 

koncentracích 10-35% jako škodlivé a dráždivé, musí být baleny a označeny 

odpovídajícím způsobem. [5] 

 

4.2. Situace v ČR a v zahraničí 

 

Ve městech, ale i na vesnicích se vyskytují různá zařízení, kde se pouţívá jako 

chladící médium amoniak. Tato zařízení jsou obvykle v centrech měst, čili v místech 

s vysokou koncentrací osob. 

Jde například o: 

 chladírenská potravinářská zařízeni (mrazírny, pivovary, mlékárny, sodovkárny)  

 zimní stadiony 

 

Tyto zařízení obsahují velké mnoţství amoniaku. Bezvodý amoniak pouţívá na území 

ČR 155 zimních stadionů a asi 500 aţ 600 velkokapacitních zařízení v potravinářském 

průmyslu. [18] 

 

Atmosférické koncentrace amoniaku v obci jsou obvykle niţší neţ 25 μg/m3, ale 

v oblastech s intenzivní produkci, výrobou nebo uţíváním hnojiv můţe být koncentrace 

aţ 200 μg/m3. Atmosférická expozice je obvykle regulována v rozmezí 18-40 mg /m3, 

ale expozice aţ 100 mg/m3 jsou dobře snášeny krátkodobě, např. v drůbeţárnách. 

Vysoké koncentrace se mohou také objevit ve vodách na vyšších místech, v 

izolovaných jezerech a tam, kde se vypouští odpadní vody. Trvale vysoké vypouštění 

do ovzduší nebo do vodních toků bude mít nepříznivé vlivy na ţivotní prostředí, zvířata 

i rostliny. Amoniak se ve vodě vyskytuje ve formě amonných iontů, v dostatečné 

koncentraci mohou být vysoce toxické pro ryby a vodní rostliny. [5] 

Amoniak je jedna z nejvíce pouţívaných chemikálií, produkce v USA je 20 milionu tun 

ročně – vyuţívá se na hnojiva, vlákna, plasty a výbušniny a také jako chladící médium. 

[5] 
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Obrázek č. 6: Skutečný stav a odhad emisí amoniaku v letech 2001 - 2005 [19]  

Na obrázku č. 6. je uveden odhad vývoje emisí v České Republice do roku 2005, který 

byl proveden v roce 2000. Skutečný stav emisí odpovídá střední hodnotě odhadů, 

provedených Výzkumným ústavem zemědělské techniky (VÚZT) a Výzkumným 

ústavem zemědělské ekonomiky (VÚZE), coţ dokládá údaj o skutečném stavu (modrá 

křivka). [19] 

Odborný odhad emisí amoniaku do roku 2010 byl proveden na základě poţadavku 

Ministerstva zemědělství i Ministerstva ţivotního prostředí. Odhady jsou uvedeny na  

obrázku č. 7. Odhad byl proveden aţ do roku 2020. [19] 

 

Obrázek č. 7: Odhad emisí amoniaku v letech 2003 – 2020 [19] 
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Z této úvahy lze vyvodit, ţe v roce 2010 by se měly emise amoniaku ze zemědělské 

činnosti pohybovat na úrovni cca 56 kt za rok. [19]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: (NH4)+ Mokrá depozice v roce 2006 (N 

H4)+  Mokrá depozice v roce  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Obrázek č. 9: (NH4)+ Mokrá depozice v roce 2008 

 
Na obrázku č. 8 a č. 9 se nachází mokrá depozice NH4

+ z roku 2006 a 2008. 
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4.3. Limity PEL a NPK-P v ČR 

 

V Česku platí limity PEL 14 mg.m-3 a NPK–P 36 mg.m-3 . Jiné organizace či 

státy mají různé limity expozic na pracovištích [9]. 

PEL – přípustné expoziční limity, celosvětové časově váţené průměry koncentrací 

plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimiţ mohou být zaměstnanci vystaveni 

při osmihodinové pracovní době, aniţ by u nich došlo k poškození zdraví [21].  

NPK-P – nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší,  

koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v ţádném časovém úseku pracovní 

směny vystaven [21].  

 

      5. Metody monitorování 

Jelikoţ se zemědělství podílí na celkové emisi amoniaku z 95 %, je výzkum 

technologií, které sniţují emise amoniaku a skleníkových plynů při chovu prasat a 

drůbeţe velmi aktuální a je předmětem výzkumu na celém světě jiţ několik desetiletí 

[17]. V České Republice se řeší jiţ od roku 1996, kdy vstoupila v platnost směrnice 

Rady 96/61/EC, nyní 2008/1/ES(IPPC). [22]  

Měření amoniakové koncentrace se provádí přímo ve stájích a na skládkách exkrementů 

(metody in situ). Často se pouţívá kontinuální měření koncentrace po dobu minimálně 

dvaceti-čtyř hodin ve stájích a na skládkách exkrementů, tato měřící metoda byla 

zahrnuta i do české legislativy, týkající se ochrany ovzduší.  

Zároveň jsou velmi důleţité studie amoniaku v laboratorních podmínkách (ex situ), kde 

se simulují reálné podmínky v atmosféře (např. experimenty v simulovaném prostředí 

atmosféry ve větrných tunelech) nebo se laboratorní experimenty pouţívají ke kalibraci 

a jako pilotní studie, které budou dále vyuţity v metodách in situ.  

etody monitorování tedy můţeme rozdělit na metody: 

1. In-situ z latiny „na svém původním místě“, látka je tedy zkoumána přímo 

v místě svého výskytu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADpustn%C3%A9_expozi%C4%8Dn%C3%AD_limity&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpustn%C3%A9_koncentrace_chemick%C3%BDch_l%C3%A1tek_v_pracovn%C3%ADm_ovzdu%C5%A1%C3%AD&action=edit&redlink=1
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2. Ex-situ z latiny „mimo původní místo“ výskytu, kdy je látka měřena nebo 

zkoumána v jiném místě, neţ bylo místo jejího původního výskytu (např. 

v laboratoři). 

V této práci budou uvedeny některé metody in situ i ex situ a příklady uskutečněných 

experimentů. 

Výsledky výzkumu napomáhající provést opatření ke sníţení amoniaku, 

skleníkových plynů a zápachu a navrhnout biotechnologické přípravky, které je moţné 

pouţít do krmení, napájení, pro postřik nebo posyp podestýlky, na nástřik roštových 

podlah, do odvodních kanálů kejdy, do sběrných jímek kejdy nebo na skládky 

chlévského hnoje, trusu a podestýlky. V České republice byly biotechnologické 

přípravky, vyhovující těmto podmínkách, uvedeny jako BAT NEEC - technologie 

(BAT-technika s nejniţšími ekonomickými náklady) [22].  

5. 1. Příklady metod in situ měření koncentrace amoniaku 

            5.1.1. Chemiluminiscence 

Chemiluminiscence je citlivá analytická metoda, která se uplatňuje jako 

samostatná metoda nebo ve spojení s jinou analytickou metodou jako detektor. 

Chemiluminiscence je světélkování doprovázející chemické reakce některých látek. 

Během chemiluminiscence dochází k přeměně chemické energie na energii světelnou.  

Uvolněná chemická energie převádí atomy nebo molekuly do energeticky bohatšího, 

tzv. excitovaného stavu, které takto získanou energii uvolňují ve formě světelných kvant 

(fotonů). Ke stanovení amoniaku se pouţívá přístroj určený pro stanovení NOx. Vzduch 

určený k měření prochází trubicí z nerezové oceli zahřátou na 750 oC. Vrstvička oxidů 

v trubici zoxiduje amoniak na oxid dusnatý a ten je stanoven společně s NO přítomným 

ve vzduchu. [24, 25]  

            5.1.2. Měření koncentrace NH3 založeno na elektrochemickém principu 

Tyto přístroje jsou vybaveny elektronikou pro úpravu signálu. Senzory se 

chovají jako palivové články, na pracovní elektrodě dochází dle typu reakce ke spotřebě 

nebo vývoji kyslíku. Výstupní proud je lineárně úměrný koncentraci ve sledovaném 

prostředí. Výhodou je vysoká citlivost, vynikající selektivita a lineární závislost odezvy 

na koncentraci, nevýhodou je krátká ţivotnost senzorů. Rozsah měření je u těchto 
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přístrojů 0-100 ppm, Příkladem je Datalogger NH3. Přístroj Datalogger NH3 je pro 

monitorování kvality mikroklimatu ve stájích i průmyslových provozech pomocí 

záznamníku průběhu “teploty / vlhkosti / NH3ve stájích pro prasata, drůbeţ a skot a 

průmyslových závodech. Poskytuje datový nebo grafický záznam o kvalitě 

mikroklimatu zpětně aţ na 50-60 dnů. [26,27] 

 

 

Obrázek č. 10: Datalogger NH3 [27] 

            5.1.3. Fotoakustická infračervená detekční metoda 

Tuto metodu lze pouţít k měření plynů absorbujících příslušné záření 

v závislosti na pouţitém laseru, např. NH3, NO, NO2, CH3OH, CH3CH2OH, 

CH3CH=CH2, C6H6, CH2=CH2 [28].Při měření je vzorek vzduchu nasáván hadičkami 

do měřící komory, do které září elektromagnetické záření přes optické filt ry s určitou 

resonanční frekvencí, která je pro kaţdou látku charakteristická. V měřící části dojde 

k rozkmitání plynu, které je detekováno snímacími mikrofony a převáděno přes 

softwarový program na výsledné hodnoty koncentrací plynů. Tyto přístroje jsou velice 

přesné a spolehlivé. Jejich citlivost je aţ ppm, dá se měřit i stopové mnoţství. Kvalitní 

detektory pracují aţ do 80% znečištění optiky. Nevýhodou můţe být vyšší cena těchto 

přístrojů [17,29]. Příkladem komerčního přístroje je Multi-gas monitor. 

  

Obrázek č. 11: Multi-gas monitor [30] 
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            5.1.4. Fotoionizační detektory 

Tuto metodu lze aplikovat na širokou škálu plynů, tak např.:O2, hořlavé plyny, PID, 

CO, H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, HCN, NH3, PH3, ale také měření těkavých organických 

sloučeni (VOC) v rozsahu 0–2000 ppms rozlišením 0.1 ppm. 

Měřicí princip 

Vzorek vzduchu spolu se zkoumanou látkou je nasáván čerpadlem přes filtr do 

ionizační komůrky, kde dochází k ionizaci molekul látky účinkem fotonů 

vyzařovaných z UV lampy. Produktem této ionizace je kation a elektron. V 

ionizační komůrce je umístěna kladně nabitá urychlovací elektroda, která kationty 

odpuzuje směrem ke sběrné elektrodě. Signál na sběrné elektrodě, který je dále 

zesilován a poskytuje analogový výstup pro měření a integraci, je úměrný 

koncentraci látky. Vlastní senzor detekuje vzniklý náboj ionizovaného plynu a ten je 

převeden na elektrický proud. Proud je zesílen a převeden na koncentraci v 

jednotkách ppm nebo ppb. Přístroje jsou vysoce přesné a citlivé i při nízkých 

koncentracích, je zde moţnost vlastní kalibrace pomoci kalibračního plynu, alarm, 

vysoká odolnost, moţnost ukládání naměřených dat a následné vyhodnocení na PC.  

Jako příklad uvádím MultiRAE - přenosný multidetektor plynů se čtyřmi dalšími 

senzory pro monitorování v uzavřených prostorech (O2, hořlavé plyny a dva toxické 

plyny). Detektor je vybavený velkým ochranným filtrem, výkonnou integrovanou 

pumpou a automatickým vypnutím pumpy s aktivací alarmu. Jednou z výhod tohoto 

přístroje je velká kapacita pro ukládání dat (aţ 80 hodin při minutovém intervalu 

s 5 senzory). [31] 

 

Obrázek č. 12: Fotoionizační detektor MultiRAE [31] 
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 5.1.5. Snímače s polovodičovými čidly 

Polovodičová čidla reagují na změnu koncentrace detekované látky změnou 

vodivosti polovodivé vrstvy, vyhřívané na určitou teplotu, která spolu se sloţením 

vrstvy určuje vlastnosti a selektivitu senzoru. Tato čidla jsou vyrobena ze sintrovaného 

práškového kysličníku cíničitého, který je lisován a vyhříván topnou spirálou z platiny 

na určenou teplotu. Nahromaděné plynné látky na povrchu čidla způsobují změnu ve 

struktuře materiálu, a tím se zmenší měrný odpor mezi elektrodami. Proces je vratný. 

Výhodou těchto měřících přístrojů je dlouhá ţivotnost, ale je nutné počítat s častou 

kalibrací. [17] 

 

Metody měření koncentrace amoniaku v atmosféře s konkrétními příklady 

vybraných uskutečněných experimentů.  

 

Měření množství emitovaného amoniaku mořskými ptáky  

Mořští ptáci jsou pravděpodobně také významnými producenty emisí amoniaku 

a to nejen proto, ţe se vyskytují ve velkých houfech, ale také proto, ţe krmení z pobřeţí 

obsahuje velké mnoţství dusíku. Vylučování těchto ţivin můţe za vhodných 

meteorologických podmínek mít za následek velké emise amoniaku do ovzduší. [23]  

Studium emisí NH3 probíhalo u dvou různých kolonií ptáků, obě měření probíhala na 

východě Skotska v zálivu Firth of Forth – první měření na ostrově Isle of May a druhé 

měření na skalním ostrově Bass Rock. Ostrov je znám hlavně čtyřicetitisícovou kolonií 

terejů bílých, kteří jsou nedílnou součástí ostrova, kolem něhoţ neustále krouţí. Dalšími 

ptáky na ostrovech byli papuchálci, racci a další. [23]  

 

Obrázek č. 13: Terej bílý [32] 

 
V tomto konkrétním případě byly k měření koncentrace amoniaku v atmosféře 

pouţity pasivní dozimetry. Čpavek byl zachycen povrchem sorbentu. Po přiměřené 

době záchytu byla látka desorbována a následně stanovena.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Terej_b%C3%ADl%C3%BD
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Pasivní dozimetr je vlastně trubice na jednom konci uzavřená. Na dně trubice je umístěn 

sorbent. Vnitřní prostor trubice vymezuje prostor, kde pohyb molekul sledované látky 

lze matematicky popsat. Tento prostor můţe být od okolní atmosféry částečně oddělen 

propustnou membránou na ústí trubice.  

Výsledky experimentu podporují hypotézu, ţe většina emisí NH3 na Isle of May i na 

Bass Rock je důsledkem hnízdění ptáků. Nejvyšší koncentrace byly v období, kdy ptáci 

hnízdili na těchto místech (červen/červenec), ale koncentrace zůstala vysoká i měsíc 

poté. Data jsou rovněţ shromaţďována i z jiných kolonií ptáků po celém světě. [23] 

Metody zjišťování koncentrace amoniaku ve stájích [17] 

Jako konkrétní případ uvádím studii paní Navarové, kde bylo vyuţito několik přístrojů 

k měření koncentrace amoniaku při výkrmu brojlerů. Bylo pouţito čtyř metod pro jejich 

stanovení. 

1. pomocí Multi-gas Monitor 1312, který je zaloţen na principu fotoakustické 

infračervené metodě 

2. pomocí elektrochemických čidel GTE NH3 

3. pomocí polovodičových čidel FIGARO TGS  

4. pomocí elektrochemických čidel OLDHAM  

Studie uskutečněná ve stájích brojlerů ukazuje, ţe za nejspolehlivější metodu je 

moţné povaţovat měření fotoakustickými přistojí, jejichţ pořizovací cena je však 

nejvyšší. Odchylky při měření ostatními přístroji byly v rozmezí 0,25-1,08 mg.m-3. 

Naměřené koncentrace amoniaku se pohybovaly v rozmezí 0,53-3,36 mg.m-3. Tyto 

hodnoty jsou průměrnými denními hodnotami z měřeného rozsahu. Výsledky ukázaly, 

ţe koncentrace je závislá na mikroklimatických podmínkách, ročním období a proudění 

vzduchu ve stájích a v nevětrané hale v zimním období b byly koncentrace nohem vyšší. 

Nízká hladina je dána tím, ţe měření probíhalo v letním období a hala byla intenzivně a 

nepřetrţitě větrána [17].  
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            5.2. Metody Ex-situ (metody v laboratoři) 

 

            5.2.1. Laser diodová spektrometrie (TLDS) 

 

U této metody je zdrojem záření polovodičová dioda. Výhodami je velká 

citlivost, selektivita, a rychlá časová odezva. Laditelný diodový laser je vhodný zdroj 

pro spektrometrii vysokého rozlišení a vhodný pro studie optických rezonancí mnoha 

molekul, např. CH4, C2H2, C2H4, CHF3, CO, CO2, HF, HCl, H2O, H2S, HCN, NH3, NO, 

NO2, O2. [33] 

Díky velmi úzké šířce infračerveného laserového zdroje (~0,0008 cm-1) a schopnosti 

naladit přes několik desítek vlnočtů pomocí rychlého omezení proudu, mohou být 

detekovány lehké plyny s jedinečnými rotačně-vibračními liniemi. [34] 

 

            5.2.2.Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) 

 
Metoda CRDS je absorpční metoda, u které můţe laser vyzařovat záření v 

souvislém nebo přerušovaném reţimu. Metoda CRDS je spíše zaloţena na měření 

rychlosti absorpce neţ na měření velikosti absorpce laserového paprsku v uzavřené 

optické dutině. Tato metoda je dnes uznávána pro studie slabě absorbujících vzorků na 

vlnových délkách od ultrafialové oblasti do vzdálené infračervené oblasti 

elektromagnetického spektra. Například senzory na principu metody CRDS jako první 

detekovaly NO3/N2O5. Tato metoda je vhodná pro detekci celé řady látek (Hg, CH4, 

C2H2, CO, CO2, NH3, H2O, NO). [35] 

 

            5.2.3. Laserová optoakustická detekce (LOAD) 

 

Laserová optoakustická detekce (LOAD) je metoda, která jako zdroj záření 

vyuţívá laser (např. CO, CO2, He – Ne, diodový laser). U této metody lze pouţít lasery 

pracující jak v pulzním, tak kontinuálním reţimu[35]. Princip metody LOAD je zaloţen 

na záznamu tlakových změn vyvolaných v uzavřeném prostoru kyvety periodickou 

absorpcí záření molekulami plynu [36]. Tuto metodu lze aplikovat na širokou škálu 

plynů, např. NH3, NO, NO2, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH=CH2, C6H6, CH2=CH2. [35] 
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Tabulka č. 3: Stanice měřící amoniak v ovzduší v České republice[37] 

 Lokalita   Okres  
 Metoda 

měření 

 Max. 24h 

koncentrace 

[µg.m-3] 

 Roční 

koncentrace 

[µg.m-3] 

Lovosice-

MÚ 
 Litoměřice   CHLM   41.0  11.3 

Pardubice 

Dukla  
 Pardubice   CHLM   9.5  4.8 

 Most  Most  CHLM   7.5  1.9 

Mikulov-

Sedlec  
 Břeclav  CHLM   6.2  1.4 

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny stanice měřící amoniak v ovzduší s uvedenými ročními 

průměrnými a maximálními 24 hodinovými koncentracemi. Tyto stanice měří metodou 

chemiluminiscence. Z tabulky můţeme vyčíst, ţe nejvíce amoniaku v ovzduší je 

v okrese Litoměřice jak u maximální 24 hodinové koncentrace, tak u roční koncentrace.  

Emise amoniaku do ovzduší 

Odhad mnoţství emisí do ovzduší lze učinit z jeho spotřeby v provoze, resp. 

z bilance dané technologie. Po stanovení jeho koncentrace ve vzduchu na výstupu 

z technologie jsou emise dány součinem této koncentrace a objemem vypuštěného 

vzduchu.  

K měření je moţné pouţít analyzátory zaloţené na chemiluminiscenci (podobné jako 

pro stanovení NOx) nebo lze po odebrání vzorku stanovení provést ve vodném roztoku 

laboratorně. Ohlašovací práh 10 000 kg ročně odpovídá při hypotetické koncentraci 

amoniaku ve vzduchu 0,1% obj. (20ºC a 101,325 kPa) objemu vzduchu přibliţně 

14 000 000 m3[9].  

6. Právní předpisy v České republice a v EU 

 

V této kapitole je uveden přehled zákonů, norem a nařízení, týkajících se amoniaku, jak 

v České republice, tak v Evropské unii. 
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            6.1. Normy týkající se amoniaku v České Republice a Evropské unii 

 

ČSN 46 7092-29 Metody zkoušení krmiv – Část 29: Stanovení obsahu amoniaku 

v rybích moučkách 

ČSN 58 0703-8 Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel – Část 8: 

Stanovení amoniakového dusíku 

ČSN 83 4728 Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší   

ČSN 83 5711 Ochrana ovzduší - Měření imisí amoniaku  

ČSN ISO 7408 Průmyslová hnojiva - Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek 

uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného  

ČSN EN ISO 120  Plasty - Fenolformaldehydové výlisky – Stanovení volného 

amoniaku a amonných sloučenin  

ČSN EN ISO 11732  Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku ČSN EN 13370 

Charakterizace odpadů – Analýza výluhů – Stanovení amoniakálního dusíku,  

 

6.2. Zákony  

 

Zákon č. 440/2008 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů 

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Zákon č. 297/2009 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky v platném znění 

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

Zákon č. 435/2006 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů.  

 

Zákon č. 435/2006 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  neumoţňují stavět 

zařízení se zastaralými technologiemi neodpovídajícími legislativním poţadavkům na 

znečišťování ţivotního prostředí. 
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6.3. Právní předpisy v Evropské unii 

 

REACH 

 

REACH je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006. Je 

základem chemické legislativy v Evropské unii. Toto nařízení upravuje oblast 

registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, 

Evalution, Authorisation and Restriction of CHemicals). Hlavním cílem je dosáhnout do 

roku 2020 stavu, kdy budou v EU vyráběny a uváděny na trh pouze látky se známými 

vlastnostmi, které budou pouţívány tak, aby nepoškozovaly ţivotní prostředí a zdraví 

člověka. [39] 

GHS 

Toto nařízení zavádí Globální harmonizovaný systém klasifikace, balení a 

označování nebezpečných látek a směsí (GHS) v návaznosti na nařízení (ES) č. 

1907/2006 (REACH). [39] Nařízení GHS má zajistit vysokou úroveň ochrany lidského 

zdraví a ţivotního prostředí. Zahrnuje směrnici Rady 67/548/EHS o klasifikaci, balení a 

označování nebezpečných látek a směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES 

o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků. [39] 

Nyní se chemické látky klasifikují, označují a balí podle směrnice 67/548/EHS. To 

znamená podle zákona č. 440/2008 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů. Po 1.prosinci 2010 se látky klasifikují, 

označují a balí výhradně podle nařízení GHS. [43] 

SEVESO 

 

SEVESO je směrnice Evropské unie, která v České republice řeší problematiku 

nebezpečných chemických látek.  

Směrnice 2008/1/ES (IPPC) o integrované prevenci a omezování znečištění  

Z anglického„Integrated Pollution Prevention and Control“ o integrované 

prevenci a omezování znečištění. Na evropské úrovni je IPPC regulováno směrnicí 

2008/1/ES  o integrované prevenci a omezování znečištění. Do českého právního řádu 

http://www.ippc.cz/odkazy/EL0010
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je směrnice transponována zákonem č. 435/2006 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů. Integrovaná prevence a omezování znečištění reguluje vybrané průmyslové a 

zemědělské činnosti, aby bylo dosaţeno vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí jako 

celku. [22,44]   

V rámci této směrnice jsou ustanoveny BATy, z angličtiny „Best Avaitable 

Techniques“, tj. nejlepší dostupné techniky, které z velké části řeší sníţení emisí 

amoniaku. IPPC spočívá ve vyuţívání látek, které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí a 

zdraví lidí. Cílem opatření je předcházet znečištění, pokud to není moţné, tak alespoň 

omezovat vznik emisí aplikací preventivního opatření, nikoli pouţitím technologií, které 

odstraňují jiţ vzniklé znečištění. Mezi hlavní principy integrované prevence a 

omezování znečištění patří zabezpečení provozních podmínek, které umoţní přenos 

znečištění mezi jednotlivými sloţkami ţivotního prostředí, posuzování zemědělských a 

průmyslových činností z hlediska ochrany ţivotního prostředí a sníţení celkového 

negativního vlivu na ţivotní prostředí. [22,44]   

Kjótský protokol   

 

Jedná se o protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. 

Stanovuje pro průmyslově vyspělé země limity emisí skleníkových plynů. V platnost 

vstoupil 16. února 2005. Protokol je zaměřen na stanovení kvantitativních redukčních 

emisních cílů smluvních států a způsoby jejich dosaţení. Státům Dodatku I ukládá, aby 

do prvního kontrolního období (2008-2012) sníţily emise skleníkových plynů nejméně 

o 5,2% v porovnání se stavem v roce 1990. [45] 

 

Göteborgský protokol 

Protokol k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozonu.  

Protokol stanovuje emisní stropy pro rok 2010 pro čtyři základní polutanty: síru, oxidy 

dusíku, těkavé organické látky a amoniak. Počítá se s tím, ţe jakmile budou ustanovení 

protokolu zcela uskutečněny, emise síry se v Evropě sníţí o 63 %, emise dusíku o 41%, 

emise těkavých organických látek o 40% a emise amoniaku o 17% ve srovnání s r. 

1990. Protokol byl přijat Výkonným orgánem Úmluvy 30. listopadu 1999. [46]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%A1_%C3%BAmluva_OSN_o_klimatick%C3%BDch_zm%C4%9Bn%C3%A1ch
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6.4. Zvláštní Omezení  

 

V Japonsku, Švédsku, ve Velké Británii a USA je amoniak veden  

jako jed, prodej je kontrolován. V Česku je omezeno pouţívání amoniaku v kosmetice. 

Ve Švédsku a USA je pouţívání amoniaku jako pesticidů regulováno. [5]  

6.5. Výkon státní správy  

Státní správu v oblasti nebezpečných látek a přípravků vykonávají tyto instituce:  

1. Ministerstvo ţivotního prostředí vykonává vrchní státní dozor a je také ústřední 

správní úřad v oblasti ochrany ţivotního prostředí před škodlivými účinky látek a 

informuje širokou veřejnost o rizicích látek.  

2. Ministerstvo zdravotnictví je ústředním správním úřadem na úseku ochrany 

veřejného zdraví před škodlivými účinky látek, také informuje veřejnost o rizicích látek 

nebo látek obsaţených v předmětech a přípravcích nebezpečných pro lidské zdraví.  

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, spolupracuje při poskytování informací výrobcům, 

dovozcům, uţivatelům ohledně jejich povinností a odpovědnosti.  

4. Česká inspekce ţivotního prostředí provádí kontroly, revize, prověrky a šetření 

zaměřené na dodrţování platných právních předpisů u výrobců, dovozců a distributorů. 

Ukládá pokuty a nápravná opatření podle zákona. Spolupracuje s krajskými 

hygienickými stanicemi, celními úřady a správními úřady na úseku poţární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a Integrovaného záchranného systému a poskytuje jim odbornou 

pomoc. 

5. Krajská hygienická stanice kontroluje, jak jsou dodrţovány právní předpisy. Ukládá 

pokuty a nápravná opatření. Spolupracuje s inspekcí a celními úřady a poskytuje jim 

odbornou pomoc. 

6. Celní úřad eviduje všechny zásilky klasifikovaných látek a přípravků vyvezených z 

území ČR a dovezených na území ČR. Kontroluje, zda balení a označování látek a 
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přípravků při dovozu a vývozu splňuje poţadavky. Kontroluje, zda bezpečnostní list 

látky nebo přípravku splňuje poţadavky nařízení (ES) č. 1907/2006 [39].  

      7. Preventivní opatření 

Preventivní opatření, jsou taková opatření a kroky, které se provádí, aby nedošlo 

k ohroţení lidského zdraví nebo ţivotního prostředí.   

Obaly a uzávěry musí být navrţeny tak, aby obsah obalu nemohl uniknout. Materiály 

pouţité na zhotovení obalu a uzávěru nesmí být narušovány obsahem a zhotoveny tak, 

aby odolaly tlaku a deformacím při běţném zacházení [39]. 

Musí být také dodrţena pravidla pro jeho bezpečnou dopravu a zacházení, které musí 

být pravidelně kontrolovány.  

 

7.1. Označování a balení amoniaku  

 

Nádoba s amoniakem musí být označena tak, aby nedošlo k záměně s jinou chemickou 

látkou. 

Na obalu amoniaku musí být jasně, čitelně a nesmazatelně uvedeny tyto úda je: 

 Chemický název látky 

 Jméno, příjmení, obchodní firma, místo podnikání a telefonní číslo osoby, jeţ je 

odpovědná za uvedení látky na trh v daném obalu 

 Výstraţné symboly, nebezpečné vlastnosti, nebezpečnost pro zdraví nebo ţivotní 

prostředí 

 R, S věty 

 Číslo ES [39] 

 

Na etiketě musí být uvedeno: 

 toxický při vdechování,  

 uchovávejte obal těsně uzavřený a na dobře větraném místě,  

 uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení,  

 zákaz kouření, v případě nedostatečného větrání pouţívejte vhodný dýchací 

přístroj. [5] 
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Pro amoniak s koncentrací 10-35%, podíl koncentrace musí být uveden na štítku, který 

musí obsahovat: 

 podráţdění očí, dýchacích orgánů a kůţe,  

 uchovávat mimo dosah dětí,  

 v případě kontaktu s očima, vypláchněte okamţitě velkým mnoţstvím vody a 

vyhledejte lékařskou pomoc. [5] 

 

Pro amoniak s koncentrací vyšší neţ 35%, musí být na štítku dále uvedeno: 

 způsobuje poleptání,  

 dráţdí dýchací orgány a kůţi,  

 v případě kontaktu s očima, okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

Obal musí být udrţován těsně uzavřený a suchý. [5]  

 

K rychlému a jednoduchému určení rizik způsobených rizikovými látkami se láky 

označují pomocí ochranného diamantu, který pouţívají zaměstnanci pohotovosti. Čtyři 

části diamantu jsou typicky zbarvené. Modrá barva označuje pole pro zdravotní rizika, 

červené pro hořlavost, ţluté pro chemickou reaktivitu a bílé pro speciální kód 

specifického rizika. Kolonky pro zdraví, hořlavost a reaktivitu mají hodnotu od 0 (ţádné 

riziko) do 4 (velké riziko) [40].  

 

 

Obrázek č. 14: Ochranný diamant NFPA hazard index [40] 

 

V případě amoniaku jsou v ochranném diamantu uvedena tato čísla: 

3(modrá) - zdraví - při krátkém styku můţe látka způsobit závaţné nebo středně váţné 

poranění, vyţaduje ochranu celého těla  

1(červená) - hořlavost - látka musí být před vznícením zahřívána nad 93 °C  

0(ţlutá) – reaktivita/stabilita - za normálních podmínek je látka stabilní, ani při 

vystavení ohni se nemění a nereaguje s vodou. [8] 
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7.2. Osobní ochranné prostředky  

 
Aby se zamezilo kontaktu s amoniakem během manipulace,nebo v případě jeho 

úniku  musí se pouţívat ochranné prostředky.  

V případě úniku je tělo chráněno ochranným oděvem. Ochrana dýchacího systému je 

zajištěna dostatečným větráním prostoru, dýchací maskou s filtrem.  Ruce jsou chráněny 

ochrannými rukavicemi. 

Na oči se pouţívá ochranný štít nebo brýle.  

Hasiva vhodná k hašení amoniaku jsou pěna, oxid uhličitý, chemický, sněhový hasící 

přístroj, voda. [47] 

 

7.3. Skladování 

 

Amoniak musí být uloţen v řádně označených a uzavřených bubnech nebo 

v hromadných nádobách, skladován na chladném, suchém, dobře větraném místě, musí 

být těsně uzavřené. [5] Během pouţívání a skladování je třeba se ujistit, ţe tlaková 

nádoba je řádně zabezpečená. Můţe být skladován a přepravován pouze v tlakových 

nádobách jako kapalina při tlaku 10 atmosfér a teplotě 25 °C. Teplota tlakové nádoby 

by neměla přesáhnout (52°C). [5] 

Bezpečnostní opatření je v tomto případě zaloţeno na vhodné kontrole a údrţbě 

tlakových nádob, aby se zabránilo prasknutí nebo úniku amoniaku netěsnostmi. [5]  

Vystavení tlakových nádob s amoniakem vysokým teplotám můţe vést k jejich 

prasknutí či explozi. Pokud k tomu dojde, je nezbytné odstranit tlakovou nádobu z 

oblasti poţáru a z bezpečné vzdálenosti ji ochladit vodou.  

 

7.4. Doprava 

 

Problematiku přepravy nebezpečných látek nelze podceňovat, a to z důvodu 

moţného poškození zdraví a ohroţení ţivotů lidí. [41]  

Cisternová vozidla, přepravující nebezpečné látky, musí být podle dohody ADR 

označená na předním a zadním čele vozidla identifikační výstraţnou tabulkou, na které 

je uveden Kemlerův kód a UN kód. Na bočních stěnách cisterny musí být umístěné 
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oranţové tabulky shodné s tabulkami na čele a zádi vozidla. Obdobná pravidla platí i 

pro přepravu nebezpečných látek po ţeleznici. [40]  

Kabina musí být oddělena od zásobníku. V případě nehody, se musí zastavit motor a 

drţet se na návětrné straně. Pokud se mrak z par amoniaku posunuje směrem k obydlené 

oblasti, je třeba varovat obyvatele, popř. evakuovat oblast moţného rozlití. [5] 

 

7.5. Prevence a ochrana  

 
Pokud je to moţné, s amoniakem ve formě kapaliny, plynu či koncentrovaného 

roztoku by mělo být manipulováno na dálku v zcela uzavřeném systému. Pro odběry 

vzorků a další operace, kde je otevřená expozice by měly být pouţity nepropustné 

oděvy a rukavice, ochrana očí a obličeje. Zvláštní pozornost by měla být věnována 

důkladnému vymytí čerpadla a jiných zařízení, které obsahuje amoniak, nebo byly 

pouţity pro přenos amoniaku před demontáţí či údrţbou. [5]  

Prevencí je přísné dodrţování limitní hodnoty expozice asi 20 mg/m3 (25 ppm), 

bezpečná manipulace s kapalným amoniakem a účinně předcházení účinků na zdraví. 

Bezprostředně po úniku amoniaku se musí oblast sterilizovat. [5]  

 

7.6. Opatření v případě úniku amoniaku  

 

V případě úniku plynného amoniaku je potřeba vyloučit iniciační zdroje, zajistit 

dostatečné mnoţství vody pro ředění, zkrápět oblaka plynného amoniaku roztříštěným 

vodním proudem, utěsnit kanalizační vpusti, zabránit vniknutí roztoku vody a amoniaku 

do vod a kanalizací, informovat správce kanalizační sítě. Při úniku z mobilního 

kontejneru je potřeba utěsnit praskliny a kontejner přemístit na volné prostranství.  

V případě úniku kapalného amoniaku je potřeba utěsnit místo úniku, vyuţít těsnící 

vaky, klíny, tmely. Pro utěsnění lze pouţít i navlhčenou tkaninu (vlivem nízké teploty 

dojde k přimrznutí tkaniny a sníţení úniku. Louţe amoniaku se nesmí zkrápět, protoţe 

voda způsobuje rychlejší odpařování), zabránit ohřívání zasaţeného prostoru. Místo 

úniku pokrýt vrstvou střední nebo lehké pěny. Do nádob a kontejnerů, kde je amoniak 

v kapalné fázi, nesmí být dodávána voda.  

V případě úniku čpavkové vody, je potřeba utěsnit místo úniku, pouţít těsnící vaky, 

klíny, tmely. Dále je potřeba utěsnit kanalizační vpusti, zabránit kontaminaci 
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podzemních vod a zabránit dalšímu rozšíření čpavkové vody a odčerpat ji. Potřísněné 

plochy opláchnout velkým mnoţstvím vody.  

Pokud dochází k úniku z nádob a zásobníků, které jsou vystaveny účinkům poţáru, 

musí se provádět jejich ochlazování. Při poţáru s přítomností amoniaku lze pouţít 

roztříštěný vodní proud. [42] 

 

Únik kapalného, plynného nebo koncentrovaného amoniaku by měli likvidovat 

vyškolení pracovníci, kteří mají ochranný oděv, obličejovou masku a tlakový dýchací 

přístroj. Pokud se rozlitý amoniak dostane do vodního toku nebo kanalizace, veřejné 

orgány musí být informovány. V okolí rozlití, emisí a nesprávné likvidace bude hrozit 

pouze lokalizované nebezpečí [42].  

Při úniku amoniaku je nutno počítat s komplikacemi. Materiály, které obsahují PVC 

nejsou odolné vůči amoniaku. Pokud dojde ke kontaktu ochranného oděvu s kapalným 

amoniakem, můţe dojít k jeho poškození, materiál oděvů a rukavic křehne a láme se, 

také můţe docházet k poškození technických prostředků a vzniku omrzlin u 

zasahujících.  

Zápach amoniaku můţe vyvolat paniku mezi obyvateli i v koncentraci, která 

nezpůsobuje poškození zdraví. Při úniku plynného amoniaku můţe dojít k rychlému 

pohybu toxického oblaku. Při nízkých koncentracích amoniaku můţe dojít ke zkreslení 

naměřených hodnot, které můţe být způsobeno citlivostí měřících přístrojů, 

povětrnostními vlivy. Při delší expozici se ztrácí schopnost cítit amoniak [42].  

 

7.7. Havárie související s amoniakem 

 

Londýn (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), 1940 

Při bombardování byl zasaţen sklep pivovaru, který byl vyuţíván jako kryt. Byl 

poškozen zásobník amoniaku, došlo k úniku amoniaku. 75 osob bylo hospitalizováno 

kvůli kašli, svírání hrudníku, otokům rtů a jazyka, dušnosti a plicnímu edému. Z údajů 

jedné nemocnice: ze 47 přijatých pacientů 7 zemřelo.  
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Patchefstron (Jihoafrická republika), 1973 

V chemické továrně praskla tlaková nádoba a uniklo 38 tun zkapalněného amoniaku. 

Došlo k hromadným otravám desítek lidí.  

 

Nové Skotsko (Kanada), 1980 

Při havárii lodního, chladicího systému bylo zasaţeno 14 rybářů vysoce 

koncentrovaným plynným amoniakem. Evakuace postiţených osob do nemocnice trvala 

14 hodin. Pacienti trpěli zánětem spojivek a hrtanu. U dvou pacientů se rozvinula 

bakteriální pneumonie.  

 

Litva, 1989 

V továrně na umělá hnojiva explodoval zásobník amoniaku, který obsahoval 7000 t 

kapalného plynu. Sedm osob zahynulo, 57 osob bylo zraněno a 32 000 osob bylo nutno 

evakuovat. Většina postiţených utrpěla poranění při výbuchu a popáleniny.  

 

Bratislava (Slovensko), 2000 

Ze zimního stadionu došlo k úniku amoniaku. Jednalo se o únik čpavku z potrubí, které 

bylo porušeno pracovníky vykonávajícími opravy a rekonstrukce v prostoru hrací 

plochy stadionu. Dva pracovníci byli intoxikováni. [18]  
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      8. Závěr 
 

Ve své  bakalářské práci jsem se zabývala studiem amoniaku z hlediska jeho 

vlivu na ţivotní prostředí a lidské zdraví, přičemţ jsem čerpala z několika jak českých, 

tak zahraničních zdrojů.  

Vyhledala jsem zdroje amoniaku přírodního i antropogenního původu a studovala jeho 

chemické vlastnosti spolu s jeho vlivem na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí (jeho 

koloběh v přírodě) a lidské zdraví a zhodnotila situaci v České republice, kde je hlavním 

producentem amoniaku zemědělství.  

Dále jsem se zabývala metodami, kterými lze amoniak monitorovat přímo v místech 

jeho výskytu nebo v laboratorních podmínkách. Uvedla jsem některé konkrétní příklady 

uskutečněných experimentů. Porovnala jsem metody jak z hlediska cenové dostupnosti, 

tak citlivosti měřící techniky. Je moţno konstatovat, ţe metoda optoakustické 

spektroskopie je velice citlivou technikou pro stanovení stopového mnoţství amoniaku 

(aţ ppm). Je tudíţ vhodná k laboratorním měřením, případně k modelování šíření 

amoniaku v laboratorních podmínkách nebo k měření v patřičné vzdálenosti od zdroje 

znečištění, ale nehodí se ke měření amoniaku v blízkosti jeho zdroje (např. ve stáji), kde 

mnoţství emitovaného amoniaku přesahuje měřící rozsah této metody a musí se pouţít 

jiné měřící techniky. Naopak tyto přístroje často nejsou tak citlivé a vhodné k detekci 

stopového mnoţství amoniaku. 

V práci jsem se věnovala také právním předpisům, které se vztahují k amoniaku 

v České republice a v zahraničí a preventivním opatřením a pravidly, nutnými 

k bezpečnému zacházení s amoniakem. Tato opatření napomáhají předcházet přímému 

styku s touto látkou (pracovní oděvy), pomáhají rozeznat amoniak (balení) a zajišťují 

jeho bezpečný převoz. Díky těmto opatřením, která jsou pravidelně kontrolována, je 

moţné eliminovat nebezpečné účinky amoniaku na ţivotní prostředí a lidské zdraví.  

Definované cíle bakalářské práce tak byly splněny a práce předkládá ucelený souhrn 

informací o amoniaku a tvoří teoretický základ potřebný k návrhu experimentu a jeho 

uskutečnění, kterému bych se ráda věnovala ve své diplomové práci.  
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