
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

 

 

 

ARSEN, NIKL A JEJICH ORGANOSLOUČENINY 

V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor: Ivo Kotlař 

 

 

 

Ostrava 2011 

  



Prohlašuji, ţe: 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 - vyuţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního 

a § 60 - školní dílo. 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB - TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít 

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB - TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB - TUO. 

- Souhlasím s tím, ţe bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je moţno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční vyuţití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 30. 4. 2011 ………………………………… 

 Ivo Kotlař 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Moc rád bych poděkoval své vedoucí bakalářské práce Mgr. Evě Pertile, Ph.D. za její 

přístup, notnou dávku trpělivosti a cenné rady, které mi vţdy ochotně poskytla při vytváření 

této práce. Rovněţ chci poděkovat své rodině za podporu při studiu a také všem vyučujícím, 

kteří mě po celou dobu studiem provázeli a rozšířili mi obzor mého vědění. 

  



Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou arsenu, niklu a jejich organických sloučenin. 

Práce popisuje jak fyzikální, tak také chemické vlastnosti těchto prvků a jejich sloučenin. 

Pozornost je věnována především jejich toxicitě, účinkům na lidský organismus a jejich 

negativní vliv na ţivotní prostředí. Objasněn je zde také jejich výskyt a koloběh těchto 

látek v jednotlivých sloţkách ţivotního prostředí a výskyt obou prvků v ovzduší na 

Ostravsku. 

Klíčová slova:  

Arsen, sloučeniny arsenu, nikl, sloučeniny niklu, toxicita, lidský organismus, kontaminace 

ţivotního prostředí.  

Annotation: 

This thesis deals with arsenic, nickel and organic compouds. The thesis describes how 

physical and chemical properties of the elements and their compounds. Attention is paid to 

their toxicity, effects on the human organism and their negative impact on the 

environment. Clarification is also the occurence and circulation of these substances in 

various parts of the environment and the occurence of both elements in the atmosphere at 

Ostrava. 
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Arsenic, arsenic compounds, nickel, nickel compounds, toxicity, the human body, 

contamination of the evironment. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Mnoho látek v našem světě ohroţuje lidskou populaci, její zdraví a ţivotní 

prostředí, jenţ nás obklopuje svou toxicitou. Takovými látkami jsou rovněţ arsen, nikl 

a jejich organosloučeniny o čemţ pojednává moje bakalářská práce. 

V předloţené bakalářské práci nejprve charakterizuji vlastnosti studovaných prvků, 

jejich sloučenin, jejich toxické účinky na lidský organismus a ţivotní prostředí. Popisuji 

zde výskyt těchto látek a způsob jak se látka dostává do prostředí a uvádím rovněţ 

povolené limity koncentrací těchto látek a jejich sledování, zahrnuji zde stručný přehled 

mezinárodní a národní legislativy se zaměřením na povolené limity v jednotlivých 

sloţkách ţivotního prostředí. Hlavní část práce zaměřuji na výskyt arsenu a niklu 

v ovzduší na Ostravsku. 

Cílem práce je: 

 Stručně popsat fyzikální, chemické a toxické vlastnosti arsenu, niklu a jejich 

organosloučenin, 

 formulovat současnou platnou legislativu 

 zhodnocení výskytu arsenu a niklu v ovzduší na Ostravsku,  

 zjistit moţné způsoby eliminace arsenu a niklu. 
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2 ARSEN, NIKL A JEJICH SLOUČENINY  

Z celkového počtu prvků periodické soustavy vyskytujících se v přírodě, patří 

značná část (cca 80) mezi kovy. Za kovy se povaţují prvky, které mohou předávat 

valenční elektrony jiným prvkům. Kovy pak lze posuzovat a rozdělovat dle různých 

kriterií. Termíny kovů jako např. stopové (esenciální) kovy (Trace Metals), těţké kovy 

(Heavy Metals) nebo toxické kovy (Toxic Metals) se často neodůvodněně zaměňují.
1,2

  

Za toxické jsou označovány kovy, které jiţ ve velmi nízkých dávkách negativně 

působí na ţivotní prostředí nebo organismy. Příčinou toxicity některých kovů je jejich 

schopnost vázat se na skupiny -SH, -COOH a -NH2 biologických struktur, čímţ 

přeměňují nejen jejich strukturu, ale i jejich funkci. To znamená, ţe mohou například 

katalyzovat reakce produkující volné radikály, deaktivovat různé enzymy, nebo 

nahrazovat jiné prvky v biomembránách. Toxický účinek těchto kovů ovlivňuje 

mnoţství, forma přijatého kovu, vstup do organismu. Rovněţ existují rizikové prvky, 

které se vyznačují škodlivými vlastnostmi při dlouhodobém působení, nebo vyšších 

dávkách. Nikl lze zařadit mezi toxické a arsen dokonce mezi vysoce toxické prvky.
1,3,4

 

Kovy označené jako esenciální, jsou nepostradatelné pro správný chod organismu. 

Esencialita kovu souvisí především s jeho dávkou, kdy v malém mnoţství jsou pro 

organismus důleţité a to tím, ţe jsou například sloţkou enzymu nebo biologických 

struktur, popřípadě funkce enzymu katalyzují. Kdyţ jsou ale do těla dodávány ve 

vysokých dávkách, mohou mít škodlivé účinky
1,6

. Takovým esenciálním prvkem je 

například i nikl, jehoţ problematikou se zabývám ve své bakalářské práci. 

V následujících kapitolách bych nejprve rád stručně tyto prvky charakterizoval. 

2.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti a jejich využití 

Arsen (Arsenicum, As) je znám jiţ od starověku. Středověký alchymista Albertus 

Magnus, který kolem roku 1250 poprvé získal elementární arsen zahříváním 

auripigmentu (As2S3) s mýdlem, je povaţován za jeho objevitele.
1  

Arsen s antimonem, 

bismutem a fosforem patří do V.A skupiny periodické tabulky prvků. Tvoří křehké, 

ocelově šedé krystaly kovového vzhledu. Vzhledem k tomu, ţe má vlastnosti kovů ale 

také nekovů, jedná se o tzv. metaloid. Není kujný, je amfoterní. Ve svých sloučeninách se 
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arsen vyskytuje v mocenství: As
-3

, As
+3 

a As
+5

. V plynné fázi tvoří molekuly As4. 

V tabulce 1 uvádím základní charakteristické vlastnosti prvku arsenu.
7
 

Tabulka 1:  Charakteristické vlastnosti arsenu (převzato a upraveno)
1
 

Atomové číslo  33  

Relativní atomová hmotnost 74,92160  

Elektronové konfigurace  3d
10

4s
2
4p

3
  

Skupenství pevné  

Teplota tání  817 °C (1 090 K)  

Teplota varu  614 °C (887 K) (sublimace)  

Elektronegativita (Pauling) 2,18  

Hustota 5,27 g/cm
3
  

Tvrdost 3,5 (Moahova stupnice tvrdosti)  

Elementární arsen se vyskytuje nejméně ve čtyřech barevných alotropních 

modifikacích: ţluté, šedé, hnědé a černé. Nejznámější modifikace je šedá a ţlutá. 

Šedý (kovový) arsen je nejběţnější, nejstálejší modifikace. Vede nepatrně 

elektrický proud. Zahřátý na 633 °C sublimuje. Při ţíhání na vzduchu hoří šedomodrým 

plamenem na oxid arsenitý (As2O3).  

Ţlutý arsen vzniká ochlazením arsenových par, je nestálý, měkký, rozpustný 

v sulfidu uhličitém (CS2) a rychle se přeměňuje na šedošedou modifikaci. 

Černý arsen vzniká tepelným rozkladem arsanu, je amorfní, nestálý a přeměňuje se 

na šedošedou modifikaci. 

Hnědý arsen vzniká redukcí arsenitých solí silnými redukčními činidly
1,8

. 

Co se týká chemické reaktivity, tak je obecně arsen na suchém vzduchu poměrně 

stálý, avšak vlhký vzduch mění na povrchu jeho odstín nejprve na bronzově matný a po 

delší době se na něm vytváří černý povlak. Pokud se na vzduchu zahřívá, pak podléhá 

sublimaci a oxiduje tak na toxický oxid arsenitý (As4O6), pro který je typický česnekový 

zápach. Reakce při teplotách nad 250-300 °C je provázena fluorescencí. Pokud je zapálen 

v kyslíku, pak hoří oslnivým plamenem, přičemţ opět vzniká As4O6 (dimer As2O3) nebo 

As4O10 (dimer As2O5).  

S kovy tvoří arsenidy, s halogeny pak vznikají sloučeniny typu AsX3, kde X je 

halogen. Například s fluorem můţe vznikat fluorid arseničný (AsF5). S vodou, s roztoky 
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hydroxidů a neoxidujícími kyselinami však arsen reaguje velmi špatně. V prostředí 

zředěné kyseliny dusičné (HNO3) se arsen oxiduje na kyselinu trihydrogenarsenitou 

(H3AsO3). Naopak koncentrovanou kyselinou dusičnou se oxiduje na kyselinu. 

trihydrogenarseničnou (H3AsO4) a horkou koncentrovanou kyselinou sírovou se arsen 

oxiduje na toxický oxid arsenitý (As4O6).
7  

Reakcí s roztaveným hydroxidem sodným (NaOH) se uvolňuje vodík (H2), dle 

následujícího mechanismu (rovnice 1): 

As + 3NaOH → Na3AsO3 + 
3
/2H2                Rovnice 1 

Do maximálního moţného oxidačního stavu, tj. V, se však arsen oxiduje jen velmi 

neochotně. Sloučeniny arsenu v tomto oxidačním stavu, tj. As4O10 a H3AsO4, mají silné 

oxidační účinky a arseničnany se proto pouţívají také jako oxidační činidla v odměrné 

analýze.
8-10 

Okolo 90 % veškerého pouţívaného arsenu se spotřebovává na konverzaci dřeva) 

a v zemědělství na výrobu pesticidů, insekticidů, herbicidů, jako například MSMA 

(methylarsonát sodný NaMeHAsO3), DSMA (methylarsonát disodný Na2MeAsO3), 

dimethylarsinová kyselina (kakodylová kyselina, kyselina dimethylarseničná 

Me2AsO(OH)) V akumulátorech se pouţívají slitiny arsenu s olovem (Pb) a méně často 

pak slitiny arsenu s mědí (Cu).
1,2 

  

Slitiny arsenid galia (GaAs) a arsenid india (InAs) se vyznačují vynikajícími 

polovodičovými vlastnostmi a i přes poměrně vysoké výrobní náklady jsou ţádány 

a pouţívány v řadě speciálních elektrotechnických aplikací, zvláště v případech, kdy je 

u vyráběných součástek ţádána nízká úroveň šumu.
1  

Sloučeniny arsenu se v minulosti pouţívaly také v lékařství jako Fowlerův roztok 

(1 % roztok KH2AsO4), který byl objeven v roce 1786 a předepisován proti různým 

chorobám. K dalším lékům patří například rovněţ Valaginův roztok (AsCl3), nebo lék 

Arsfenamin (známější pod obchodním jménem Salvarsan - lék na příjici), který byl 

v třicátých letech minulého století nahrazen Neosalvarsanem (C13H13As2N2NaO4S).
1,11,12  
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Arsen a jeho sloučeniny se rovněţ vyuţívají ve sklářském průmyslu, kde se 

pouţívají jako čeřidlo, nebo odbarvovadlo. Dalším vyuţitím je například pigment 

Schoeleova zeleň (Cu(AsO2)2), nebo   zvířecí růstový stimulátor (C6H6AsNO6).
11,12  

Nikl (Niccolum, Ni) je prvek, který byl jako nový kov objeven baronem Axelem 

Frederikem Cronstendem roku 1751 při jeho pokusech izolovat měď z rudy nikelinu 

(NiAs). Horníci označovali hanlivě za nikelin (―Kupfernickel―), takovou rudu o které 

nabyli dojmu, ţe obsahuje měď (Cu) a tuto z ní nevytěţili. Ještě dlouho po Cronstedovu 

objevu někteří chemici zastávali názor, ţe nikelin je měděná ruda. Nikl přesněji popsal 

a připravil v čistém stavu aţ Torbern Bergman roku 1775.
1,14,15

 Patří mezi přechodné 

prvky a zaujímá místo v VIII. skupině periodické soustavy prvků. Je stříbrobílý, lesklý 

kov, dobře kujný a taţný, ale obtíţně tavitelný, s velkou hustotou. Nikl je 

feromagnetický, ale podstatně méně neţ třeba ţelezo (Fe) nebo kobalt (Co).
7
  

Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Ni
+2

, existují však také 

sloučeniny Ni
+1

. Zatímco látky obsahující Ni
+3

 jsou nestálé a působí silně oxidačně jiţ za 

normální teploty, v kompaktním stavu nikl odolává účinkům atmosféry a vody.
1,8,10 

V jemně rozptýleném stavu je pyroforický (samozápalný na vzduchu). Zahříváním 

v přítomnosti vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu. Při zahřívaní v čistém kyslíku za 

jiskření zcela shoří.
15 

Tabulka 2 Charakteristické vlastnosti niklu převzato a upraveno)
 7
 

Atomové číslo  28  

Relativní atomová hmotnost 58,6934 

Elektronové konfigurace  [10,]3d
8
 4s

2
 

Skupenství pevné  

Teplota tání  1 455 °C (1 728 K) 

Teplota varu  2 913 °C (18728 K)   

Elektronegativita (Pauling) 1,91   

Hustota 8,908 g/cm
3
  

Tvrdost 4 (Moahova stupnice tvrdosti) 

Za tepla se nikl slučuje s borem (B), křemíkem (Si), fosforem (F), sírou (S) a také 

halogeny. Snadno se rozpouští v kyselině dusičné, v ostatních zředěných kyselinách ale 

jen pozvolně a v koncentrované kyselině dusičné (HNO3) pouze pasivuje. Účinkům 
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suchých halogenů a alkalických hydroxidů odolává, a proto se ho rovněţ vyuţívá 

k výrobě zařízení pro práci s těmito materiály.
1,15

 

Nikl se pouţívá v mnoha průmyslových a spotřebních produktech, nerezové oceli, 

akumulátorech, je také pouţíván k antikorozní ochraně. Nikl je rovněţ součástí velmi 

odolných slitin jako například Monelův kov o sloţení 68 % Ni a 32 % Cu se stopami 

manganu a ţeleza, pouţívaný pro výrobu lodních šroubů ale i kuchyňského vybavení. 

Slitiny Alniko se skládají z ţeleza, kobaltu, niklu, hliníku a mědi slouţí pro výrobu 

velmi silných permanentních magnetů.
16

 Patří jiţ delší dobu mezi mincovní kovy. 

Pouţívá se také do slitin druhu tzv. nového stříbra (argentan nebo alpaka), coţ jsou 

v podstatě slitiny obsahující 10 aţ 20 % niklu, 40 aţ 70 % mědi a 5 aţ 40 % zinku, 

které jsou stříbrobílé, chemicky dosti odolné a dají se dobře leštit. Čistého niklu se dnes 

hojně pouţívá také k výrobě domácího nářadí a laboratorních předmětů (zejména 

kopistí, kleští, kelímků apod.).  

Nikl se pouţívá také jako surovina pro elektrické články s moţností 

mnohonásobného dobíjení. Nikl-hydridové baterie slouţí jako zdroj elektrické energie 

v mobilních telefonech, svítilen. Zdroje s vyšší elektrickou kapacitou pouţívají spíše 

galvanické elektrické články nikl-kadmiové typu NiCd1. Z některých slitin niklu 

(např. konstantan, coţ je slitina 40 % niklu a 60 % mědi) se pro jejich malou vodivost 

vyrábějí elektrické odpory.
10,16

 

Jemně rozptýlený elementární Raneyův nikl je velmi účinným hydrogenačním 

katalyzátorem, který působí na reakci dvojné vazby mezi uhlíkovými atomy s vodíkem za 

vzniku vazby jednoduché. Vyuţívá se také v potravinářství například k výrobě ztuţených 

rostlinných tuků. Solí niklu se pouţívá například k přípravě lázní pro galvanické 

niklování, někdy také v keramice k dosaţení určitého barevného tónu.
10,17

 

2.2 Vybrané sloučeniny As a Ni 

Arsen i nikl se vyskytuje jak v anorganických, tak také v organických sloučeninách. 

V této kapitole uvedu prky obou skupin, přičemţ vyberu jen ty, které negativně působí na 

ţivot, zdraví člověka a ţivotní prostředí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadmium
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2.2.1 Sloučeniny arsenu 

Jak jiţ bylo uvedeno, arsen se můţe vyskytovat jak v anorganických, tak také 

v organických sloučeninách, ve čtyřech oxidačních stupních As
+V

, As
+III

, As
0
, As

-III
. 

Některým zde uváděným sloučeninám se věnuji podrobněji, některým jen okrajově a to 

dle jejich působení na ţivotní prostředí hlavně z  toxikologického hlediska.   

Oxid arsenitý (As2O3) (je dimer As4O6) je velmi toxická, karcinogenní látka, bez 

typického zápachu. Dříve byl oxid arsenitý velmi oblíbeným jedem travičů, byl znám pod 

názvy arsenik nebo také otrušík. Bylo nutné vyvinout vhodnou zkoušku, která by 

kriminalistům umoţnila dokázat otravu tímto jedem. Takovým prokazatelným důkazem 

je Marsh-Liebigova zkouška (Obrázek 1). 
10,18

 

 

Obrázek 1: Marshova- -Liebigova zkouška (převzato a upraveno) 18. 

Tuto zkoušku vynalezl profesor James Marsh v roce 1836 poté, co se mu 

nepodařilo přesvědčit porotu o vině jistého Johna Bodle, kdyţ provedl v soudní síni 

zkoušku na přítomnost oxidu arsenitého dle Dr. Orfila. Při Marshove zkoušce byl obsah 

ţaludku oběti smíchán se zinkem, řádně okyselen a zahříván. Nascentní vodík, (vodík ve 

stavu zrodu), vznikající reakcí zinku s kyselinou, redukuje prakticky všechny sloučeniny 

H2SO4 H2 - plamen 

Kovové 

kroužky 

kahan 

Zkoumaný vzorek 

obsahující As2O3 

Pevný kovový Zn 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/anorgrov/rovnice/as.html
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arsenu aţ na plynný arsan (AsH3). Plyny uvolňované z reakční směsi byly vedeny trubicí, 

která byla v jednom místě zahřívána kahanem. Pokud se v zahřívaném místě trubice 

objevilo ―tzv. zrcátko― (vzniklé tepelným rozkladem AsH3 na kovový arsen a vodík), byl 

povaţován důkaz arsenu za pozitivní.
1,18

 

Čistý oxid arsenitý sublimuje při teplotě 315 °C (za normálního tlaku). Vyskytuje 

se ve třech modifikacích. Krystaluje v jednoklonné, v krychlové soustavě, nebo existuje 

v amorfní formě. V roztoku a v plynné fázi se vyskytuje v dimerní formě a teprve aţ při 

zahřátí jeho par nad 1 800 °C se mění v monomerní formu, kterou lze vyjádřit sumárním 

vzorcem As2O3. Rozpustnost oxidu arsenitého ve vodě je významně závislá na 

hodnotě pH. Například v čisté vodě o teplotě 25 °C, se ve 100 g vody rozpouští 2,16 g 

As2O3, přičemţ další rozpustnosti oxidu arsenitého lze dosáhnout například přidáváním 

kyseliny chlorovodíkové
 14,19-21

. 

Oxid arsenitý se v kyselině chlorovodíkové (HCl) dobře rozpouští za vzniku 

chloridu arsenitého (AsCl3) podle následující rovnice 2:
14,20

. 

As4O6 + 12HCl → 4AsCl3 + 6H2O               Rovnice 2 

Vzhledem k tomu, ţe má oxid arsenitý amfoterní charakter, rozpouští se i v silných 

zásadách, např. hydroxidu draselném (KOH) za vzniku solí kyseliny arsenité, arsenitanů, 

v případě uvedeném v rovnici 3 vzniká arsenitan tridraselný (K3AsO3):
9,20

 

As4O6 + 12KOH → 4K3AsO3 + 6H2O              Rovnice 3  

S kyslíkem se pak oxid arsenitý dále oxiduje aţ na oxid arseničný (rovnice 4):
9,21

 

As4O6 + 2O2 → As4O10                   Rovnice 4 

Arsan (AsH3) je velmi jedovatý, bezbarvý a tepelně poměrně velmi nestálý plyn, těţší 

neţ vzduch. Má typický zápach po česneku. Hoří modrým plamenem. Arsan vzniká redukcí 

chloridu arsenitého (AsCl3) tetrahydridohlinitanem lithným (LiAlH4) v diethyletheru nebo 

také hydrolýzou arsenidů elektropozitivních prvků (Na, Mg, Zn, atd.) se zředěnými 

kyselinami podle rovnice 5:
8,14 

   

Zn3As2 + 6H3O
+
 → 2AsH3 + 3Zn

2+
 + 6H2O            Rovnice 5 
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Poměrně snadno se oxiduje na oxid arsenitý (As2O3) a vodu (rovnice 6):
8,14

  

2AsH3 + 3O2 → As2O3 + 3H2O                Rovnice 6 

Při zahřívání s kovy tvoří arsenidy (rovnice 7):
8,14

 

2AsH3 + 3Mg → Mg3As2 + 3H2                Rovnice 7 

Arsan se rovněţ objevuje jako nečistota v některých technických plynech 

pouţívaných například při svařování (acetylén)
3,4,11

. Je vysoce toxický. Není zásaditý, 

existují zprávy i o niţším nestálém hydridu As2H4, ale jeho vlastnosti nejsou zcela dobře 

známé. Je to silné redukční činidlo. Arsan způsobuje zejména rozklad červených krvinek 

a hemoglobinu. Při akutní otravě postiţený umírá na selhání ledvin, případně na zástavu 

srdce. Při chronické otravě patří k hlavním příznakům chudokrevnost, rozklad 

hemoglobinu, případně ţloutenka.
8,9

 

Lewisit (C2H2AsCl3) neboli (2-chlorvinyldichlorarsin), tedy adiční sloučenina 

acetylenu a chloridu arsenitého, je známým bojovým plynem. Působí ve formě kapalného 

aerosolu, par a zamořuje vodní zdroje. Dráţdí kůţi a sliznici, způsobuje pálení, slzení 

a řezání očí, bolesti hlavy, depresivní stavy, slabost, Proniká kůţí do hlubších vrstev 

škáry, kde napadá buňky a jejich DNA, přičemţ na kůţi vyvolává červené zbarvení, 

otoky a do 24 hod od zasaţení se vyvíjejí ošklivé puchýře, které se obtíţně hojí a hrozí 

nebezpečí infekce a následné pigmentace.
22,23

 

Adamsit (DM, difenylaminchlorarsin) je bojová látka, která patří mezi tzv. sternity 

(látky dráţdící horní cesty dýchací). Je krystalická, ostře ţlutá, pevná látka, takřka bez 

zápachu s bodem tání 195 °C. Ve vodě je nerozpustný, špatně rozpustný je také 

v běţných organických rozpouštědlech. Dobře se ale rozpouští v acetonu.
22,24

 

Difenylchlorarsan (Clark I, DA) je bezbarvá krystalická látka se slabým ovocným 

zápachem a bodem tání 333 °C. Ve vodě je prakticky nerozpustný, v organických 

rozpouštědlech se rozpouští výborně. Ve vodě hydrolyzuje pomalu s odštěpením HCl, 

hydrolytický produkt je však toxický.
22,23

 

Methyldichlorarsan (Methyldick, MD) se strukturním vzorcem CH3AsCl2 je 

rovněţ bojová látka zpuchýřující. V čistém stavu je bezbarvá kapalina s ovocnou vůní 

(někdo uvádí ostrý zápach), technický methyldichlorarsan bývá zabarvený doţluta aţ do 
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hněda, s bodem tání -42,5 °C a bodem varu 133 °C (rozklad). Ve vodě je téměř 

nerozpustný, dobře se ale rozpouští v organických rozpouštědlech. Rychle hydrolyzuje za 

vzniku methylarsanoxidu, který je rovněţ toxický.
22-24

  

Chlorid arsenitý, AsCl3, bezbarvá olejovitá, na vzduchu dýmající kapalina; 

s bodem tání 42,5 °C a bodem varu 130 °C vzniká při spalování arsenu v proudu chloru. 

Ve vodném roztoku podléhá hydrolýze. Pouţívá se v analytické chemii.
8,10,

 

Ve svých methylderivátech se arsen chová obdobně jako rtuť, to znamená, ţe se 

transformuje biochemickými reakcemi za vzniku různých methylderivátů jako například: 

 methylarsan CH3AsH2, přičemţ methylarsany jsou poměrně velmi těkavé, 

 dimethylarsin (CH3)2AsH,  

 trimethylarsin (CH3)3As.  

Mohou vznikat rovněţ kyseliny jako například: 

 dimethylarsenová kyselina - (CH3)2AsO(OH),  

 methylarsenová kyselina - CH3AsO(OH)2.  

Příčinou těchto reakcí je pravděpodobně detoxifikační mechanismus. Vznik těchto 

derivátů můţe například v přírodních vodách ovlivňovat distribuci arsenu mezi kapalnou 

fází a sedimenty, nebo mezi kapalnou a plynou fází.
21,25,26,

 

Přehled přirozeně se vyskytujících organických sloučenin arsenu v ţivotním 

prostředí (dle VHO) uvádím v následující Tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Přirozeně se vyskytující organické sloučeniny arsenu dle WHO
,26,

 

CAS Název Synonymum 

124- 58 -3 Kyselina methylarsinová Kyselina monomethylarsinová, MMA 

75- 65 -5 Kyselina dimethylarsinová Kyselina kakodylová, DMA 

64436-13-1 Arsenobetain  

39895-81-3 Arsenocholin  

 Dimethylarsinribosid  

 Trialkylarsonioribosidy  
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2.2.2 Sloučeniny niklu 

Nikl tvoří sloučeniny v oxidačních stavech od Ni
-1

 do Ni
+4

, přičemţ v záporných 

stavech se jedná o organokovové sloučeniny a v kladných je nejstabilnější Ni
+2

 , vyšší 

stavy se běţně nevyskytují, neboť se na vzduchu i ve vodě rozkládají. Na rozdíl od nízké 

akutní toxicity anorganických sloučenin je karbonyl niklu mimořádně jedovatý, 

nebezpečný hlavně latencí.  

Tetrakarbonyl nikl Ni(CO)4 byl objeven v roce 1888 C. Langerem. Vysoce 

toxická, v podstatě nejtoxičtější sloučenina niklu. Jedná se o bezbarvou prchavou 

kapalinu s bodem varu 43 °C; tuhne při -25 °C; při 20 °C. Má hustotu 1,310 g/cm
3
. 

Oxiduje na vzduchu, exploduje při teplotě asi 60 °C, k vypařování dochází uţ za 

pokojové teploty, přičemţ výpary jsou těţší neţ vzduch. Je rozpustný například 

v benzenu (C6H6), chloroformu (CHCl3), acetonu (CH3COCH3), tetrachlormethanu 

(CCl4). Ve vodě (H2O) je prakticky nerozpustný. Má silné redukční vlastnosti. 

Vyvíjí se například při přípravě a výrobě čistého niklu z jeho rud, při pouţívání 

niklu jako katalyzátoru organických reakcí, při pokovování, nebo také při styku jemně 

práškovaného niklu (tzv. aktivního niklu) s oxidem uhelnatým.
10,27,28

 

Ostatní sloučeniny niklu vykazující známky vlastností nebezpečných pro zdraví 

člověka nebo ţivou přírodu jsou například: 

Oxidy niklu jako například Oxid nikelnatý (NiO) a Oxid niklitý (Ni2O3), tyto oxidy 

sou vyráběny v několika miliónech kilogramů ročně v různé kvalitě, hlavně jako 

meziprodukt při výrobě slitin niklu. 

Sulfid nikelnatý (NiS) NiS je černý prášek velmi nerozpustný ve vodě 

a hydroxidech, v čerstvém stavu rozpustný v kyselinách po odstátí nerozpustná. V přírodě 

se vyskytuje jako nerost millerit. Připravuje se sráţením roztoků nikelnatých solí 

alkalickýmsulfidem.
4
 

2.3 Toxicita arsenu, niklu a jejich sloučenin  

Těţké kovy mají mnohostranné a rozdílné toxické účinky. Toxický efekt kovu je 

obvykle výsledkem interakce mezi volným iontem a cílovým místem. Toxicita je ale 
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určena také dalšími faktory jako například oxidačním stavem kovu, chemickou formou 

iontu, ligandovou vazbou a podobně.
2,29 

2.3.1 Toxicita arsenu a jeho sloučenin 

Arsen a jeho sloučeniny jsou pro genetický materiál člověka toxické. Má 

karcinogenní, mutagenní a teratogenní účinky.
6,11,30

 Za netoxický bývá povaţován 

kovový arsen, který je však v organismu přeměněn ve své toxické sloučeniny.
5,32,33 

Toxický účinek arsenu v organismu je především dán jeho působením na enzymy 

a enzymové systémy, kde se váţe na thiolové (-SH) skupiny proteinů. Rozpojuje také 

oxidační fosforylace, které probíhají v mitochondriích, a tak v podstatě narušuje tkáňové 

dýchání. V některých biochemických pochodech arsen nahrazuje fosfor a inhibuje tak 

příslušné enzymy.
5,29 

. 

Sloučeniny trojmocného arsenu, tedy arsenité sloučeniny jsou všeobecně mnohem 

toxičtější neţ sloučeniny arsenu pětimocného, protoţe mohou lépe vnikat do těla. 

Arseničné sloučeniny jsou sice méně toxické neţ sloučeniny arsenité, ale zato jsou 

karcinogennější.
3,5,12

 Tato sestupná tendence toxicity platí rovněţ se stoupajícím stupněm 

methylace, a proto jsou tak některé organické sloučeniny, například arsenobetain, nebo 

arsenocholin povaţovány za netoxické.
5,6,34

 

Jak jiţ bylo uvedeno, mezi nejjedovatější sloučeniny arsenu patří oxid arsenitý 

(As2O3), chlorid arsenitý (AsCl3), dále arsan (AsH3), z organických sloučenin je to 

především bojová chemická látka Lewisit.
3,22

 

Akutní intoxikace je závislá od cesty expozice a také dávky. Arsen začíná toxicky 

působit jiţ od dávky 30 - 50 mg, kdy nejmenší letální dávky pro dospělého člověka se 

udávají kolem 60 - 80 mg.
9,31

 Niţší dávky expozice způsobují gastrointestinální formu 

otravy se silnými zaţívacími příznaky. Intoxikace inhalací prachu, můţe vyvolat edém 

plic. Pokud je však dávka hodně vysoká, můţe otrava proběhnout aţ jako paralytická 

forma s prudkou bolestí hlavy a kolapsem krevního oběhu. Smrt můţe nastat jiţ za 

několik hodin i bez příznaků postiţení zaţívacího traktu.
 29,35

 Oxid arsenitý a arsenitany 

poškozují trávicí trakt a jsou neurotoxické. Arsan (arsin) je vysoce toxický plyn, 

z kterého se začne akutní otrava projevovat aţ po určitém stadiu latence. Způsobuje 
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hemolýzu. Obecnými příznaky jsou hemoglobinurie, nevolnost, zaţívací problémy, 

poškození ledvin a periferních nervů.
3,4,29

  

Chronická intoxikace začíná zpočátku podráţděním kůţe, které vede aţ k zápalu 

a tvorbě vředů. Otravu arsenem lze identifikovat i tmavým zbarvením kůţe (melanóza)
35

. 

Po orální expozici mohou nastat změny na pokoţce, popřípadě vypadávat vlasy a nehty. 

Typický je rovněţ úbytek váhy a anemie. Poškození jater vede aţ k cirhóze. Dochází 

k abnormalitám na elektrokardiogramu a k nemocem cév
12

. Projevují se nervové příznaky 

jako bolesti hlavy, kloubů, sníţená citlivost na některých místech těla, mravenčení 

a palčivé bolesti v končetinách. Často se vyskytuje stres, vyvíjí se encefalopatie a posléze 

nastává úpadek duševních schopností.
6,29,35

 

Akutní i chronická otrava arsenem je moţná po inhalační perorální a parenterální 

expozici. V závislosti na velikosti a formě výskytu expozice se arsen vylučuje z těla 

různou rychlostí a to zejména močí.  

Výzkumy na různých druzích ţivočichů prokázaly, ţe jsou poměrně konstantní 

vztahy mezi toxicitou a stálostí vazby a mezi vylučováním arsenových preparátů. Arsen 

se hromadí hlavně ve vlasech a nehtech.
6,36

  

Jako poměrně účinný protijed při otravách arsenem se můţe podávat dimerkaprol 

(2,3-disulfanylpropan-1-ol). Dimerkaprol jakoţto dithiol svými dvěma -SH skupinami 

váţe arsen za vzniku stabilního chelátu, který je z organismu postupně vylučován. Arsen 

má k této látce větší afinitu, neţ k -SH skupinám enzymů.
36,37

 

2.3.2 Nikl, sloučeniny niklu a jejich toxicita 

Vyšší koncentrace niklu mohou být pro některé ţivé organismy toxické. Rovněţ 

v některých svých sloučeninách (například chlorid, dusičnan, síran, fosforečnan) 

vykazuje nikl výrazné toxické účinky.
4,38 

Pro některé vodní organismy je toxicita niklu 

poměrně vysoká a z tohoto důvodu je přípustná koncentrace niklu limitována ve 

vodárenských tocích přísněji neţ ve vodě pitné
25

. 

Chronická intoxikace. Nikl proniká do organismu perorálně, tedy příjmem potravin 

a vody, kůţí a inhalací niklového prachu
38

. Nikl a některé jeho sloučeniny jsou dlouhodobě 

známé koţní alergeny, z nichţ větší část je pak řazena mezi karcinogeny kategorie 1, jsou 

to například oxid nikelnatý (NiO), oxid niklitý (Ni2O3), sulfid nikelnatý (NiS). Kontaktní 
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dermatitida (tzv. niklový svrab) se vyskytuje jak u profesionálně (např. úpravnictví rud, 

poniklování kovů) tak i neprofesionálně exponovaných osob (např. nošení šperků). Dalším 

moţným důsledkem chronické intoxikace můţe být vznik astmatu. Největším nebezpečím 

je pak hrozba rakoviny plic, nosních dutin vzácněji hrtanu.
 27,29,38 

 

Akutní intoxikace. Mimořádné toxické účinky vykazuje v průmyslu pouţívána 

kapalná látka tetrakarbonyl niklu, který je hlavně nebezpečný svou latencí. Vstřebává se 

plícemi a po intoxikaci je v organismu rozloţen na nikl, který je ihned oxidován na oxid 

uhelnatý (CO), který se váţe na hemoglobin. Mírné počáteční příznaky jako jsou nauzea, 

bolesti hlavy, dýchací potíţe poměrně rychle ustupují a po latenci asi 12 hod aţ pět dnů 

se objevují příznaky poškození plic (kašel, příznaky zápalu plic).
3,15,38

 

Tetrakarbonyl niklu se u nás řadí mezi karcinogeny kategorie 3 a látky toxické pro 

reprodukci (teratogeny) kategorie 2
3,4

. Mezi nejnebezpečnější sloučeniny po stránce 

karcinogenních účinků je moţno zařadit oxid nikelnatý (NiO) a sulfid nikelnatý (NiS). 

Expozice těmito sloučeninami hrozí  hlavně při výrobě a rafinaci niklu.
15,38
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3 VÝSKYT ARSENU A NIKLU V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Koloběh látek probíhá v ţivotním prostředí prostřednictvím geochemických 

a biologických cyklů. Vzhledem ke vzájemnému ovlivňování se horninového prostředí 

s atmosférou, hydrosférou i biosférou, mohou se látky v závislosti na odlišných 

podmínkách vyskytovat v různých  speciačních formách. Jde zde hlavně o různé redukce 

a biologické přeměny mezi anorganickými a organickými sloučeninami (např. metylace 

anorganických sloučenin). Biotransformační procesy jsou zase obvyklé ve vodách, 

v horních vrstvách vod se pak lze setkat s fotolýzou. Tyto biotransformační procesy 

probíhají mikrobiálně, a to jak za anaerobních, tak i aerobních podmínek.
2,29

 

3.1 Arsen a jeho sloučeniny 

Arsen je prvek široce distribuovaný v přírodních systémech v důsledku zvětrávání 

a eroze nadloţních materiálů, sopečné erupce a jiných procesů a to ho ve výskytu 

v zemské kůře řadí na dvacáté místo
11,39

. 

Hlavní přirozený zdroj vstupu arsenu do ţivotního je především geologického 

původu. Arsen je postupně uvolňován z podzemních sedimentů (depositů), povrchovým 

zvětráváním, popřípadě erosí do pedosféry, hydrosféry a atmosféry. Značná část výstupu 

arsenu do ţivotního prostředí je antropogenního původu.
31,35

 

Nejčastější zdroje antropogenního vstupu kovů do ţivotního prostředí jsou: 

 těţba rud obsahující arsen, 

 metalurgický průmysl. 

 spalování fosilních paliv (spaliny, popel a struska), 

  nadměrné uţívání pesticidů, 

 Prostředky na konzervaci dřeva 

3.1.1 Pedosféra  

Průměrný obsah arsenu v zemské kůře je 1,8 mg/kg
 
a v půdách, se pohybuje od 

2 do20 mg/kg zeminy
7,8,40

. Arsen se v přírodě vyskytuje hlavně ve formě sulfidů, oxidů 

a uhličitanů. Je obvyklou součástí různých hornin a půd, jejichţ zvětráváním se pak 
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dostává do ostatních sloţek ţivotního prostředí. Poměrně vysoké koncentrace arsenu se 

nacházejí zvláště v jílových sedimentech.
8,42

 

Obsah arsenu v těchto materiálech (horniny, půda, říční a jezerní sedimenty) závisí 

především na charakteristice geologického podloţí. Nejvýznamnější rudou je arsenopyrit 

(FeAsS), coţ je isomorfní směs lölingitu (FeAs2) a pyritu (FeS2). Dalšími rudami 

obsahujícími arsen jsou například realgar (As4S4), auripigment (As2S3), arsenolit 

(As42O3), prousit (Ag3AsS3), lölingit (FeAs2).
41,42

  

Trojmocný kation As
3+

 můţe být ve sloţkách ţivotního prostředí po uvolnění ze 

sulfidů oxidován na As
5+

 a v závislosti na jeho koncentraci mohou sloučeniny arsenu 

koprecipitovat s nově tvořenými hydrooxidy ţeleza (HFeO) nebo mohou být 

adsorbovány na povrchu těchto minerálů, popřípadě se účastní obou procesů. 

Arseničnany mohou vznikat rovněţ zvětráváním sekundárních minerálu např. barya 

(Ba), kalcia (Ca), ţeleza (Fe), manganu (Mg), olova (Pb) a podobně v prostředí 

s vysokou primární koncentrací arsenu. Takovými arseničnany jsou například: talmesit 

(Ca2Mg(AsO4)·2H2O), karminit (Pb(Fe
3
))2(AsO4)2(OH)2), kaňkat ((Fe

3
)2(AsO4) H2O), 

farmakosiderit (K(Fe
3
)4(AsO4)3(OH)4 6 - 7H2O), tilasit (CaMg(AsO4)F) a skodorit 

(FeAsO4 2H2O). Na koncentraci kyslíku, počtu iontů ţeleza, teplotě a přítomnosti 

acidofilních mikroorganismů, pak závisí stupeň oxidace sulfidů.
42,43 

Antropogenní riziko vstupu a ukládání organických i anorganických sloučenin 

arsenu do půd představuje v zemědělství aplikace postřiků arsenovými pescidy, 

popřípadě ukládáním čistírenských kalů do půd. Půdy jsou rovněţ zamořeny popílkem a 

odsiřovacími produkty z kotelen, které byly uloţeny do půdy, nebo se tam dostávají ve 

formě imisí.
40,43

 

3.1.2 Hydrosféra 

Arsen je v přírodě v malých mnoţstvích rovněţ hodně rozšířen. Je běţnou součástí 

jak podzemních tak i povrchových vod. Není ţádnou zvláštností, ţe jde obvykle 

o koncentrace v jednotkách aţ desítkách μg/l. Například koncentrace arsenu v mořské 

vodě se obvykle pohybuje v rozmezí od 1 μg/l do 9 μg/l. Za přirozené pozadí 

v podzemních vodách se povaţuje koncentrace asi 5 μg/l.
25
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Vzhledem k rozdílným oxidačně-redukčním podmínkám dochází ve vodách 

hlubších nádrţí a jezer k vertikálnímu rozvrstvení As
3+

 a As
5+

. Ve svrchní vrstvě vody 

(epilimnion) dochází k postupné oxidaci na As
5+

. Biologickou činností fytoplanktonu 

vznikají methylderiváty a arsen se takto sorbuje na hydratované oxidy ţeleza a manganu. 

Ve spodní vrstvě vody (hypolimnion) se arsen naopak uvolňuje z hydratovaných oxidů 

ţeleza a manganu při destrukci biomasy.
12,25

 Dochází také k postupné redukci na As
3+

.  

V sedimentech se pak arsen sráţí jako málo rozpustné sulfidy. Redoxní reakce 

probíhají chemickou nebo biochemickou cestou, avšak rychlost oxidace rozpuštěným 

kyslíkem i redukce  v anoxických podmínkách je velmi malá. Proto dosaţení 

rovnováţného stavu trvá ve stojatých vodách poměrně dlouho a As
3+

 lze proto prokázat 

i v oxických podmínkách epilimnia a As
5+

 naopak i v anoxických podmínkách 

hypolimnia.
12,25,44

 

Arsen se můţe zapojovat do potravního řetězce. Patří mezi inhibitory 

biochemických reakcí. Některé ryby a mušle obsahují zvýšené mnoţství arsenu, ale 

v málo toxické organické formě.
12,38

 

Pramenité i povrchové vody jsou povětšinou kontaminovány arsenem v okolí dolů 

a jejich odvalů, hutí, zpracovatelských podniků apod. Značné aţ toxické znečištění 

povrchových toků, lze vysledovat v blízkosti výpustí odpadních důlních vod dolů těţících 

rudy obsahujících arsen. Rovněţ tak i ze sloţiště elektrárenského popílku pocházejícího 

z uhlí bohatého na arsen .V odpadních vodách z velkoprádelen je arsen obsaţen 

v koncentracích dosahujících aţ 100 μg/l.
25,38

  

Například v roce 2004 produkovalo emise arsenu v České republice šest výrobců 

a třicet sedm uţivatelů. Dle Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER, The 

European Pollutant Emission Register) byla Česká republika na pátém místě (z celkového 

mnoţství emisí v Evropě) v ţebříčku produkce emisí sloučenin arsenu do vody, kdy 

celková emise v tunách činila 2,23 t. V grafu na Obrázku 2 uvádím procentuální 

rozloţení výskytu emisí arsenu a jeho sloučenin ve vodách vlivem průmyslové výroby 

v České republice v roce 2004.
45
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Obrázek 2: Emise arsenu a jeho sloučenin ve vodě (ČR -rok 2004) 
45

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, ţe na znečištění vod emisemi arsenu se podílejí 

padesáti sedmi procenty organické chemikálie a čtyřiceti dvěma procenty zdroje 

spalování do 50 MW. 

3.1.3 Atmosféra 

Arsen se v ovzduší vyskytuje v mnoha formách, anorganických i organických 

sloučenin. Přírodní zdroje tvoří z globálního pohledu asi jednu čtvrtinu celkových emisí 

a mezi ně patří v prvé řadě vulkanická činnost. Za přírodní zdroje lze povaţovat i lesní 

poţáry, popřípadě uvolňování arsenu z říčních sedimentů, méně významné jsou pak 

emise z vegetace. Poté co je arsen takto uvolněn do ovzduší, je následně transportován 

a poté atmosférickým spadem deponován do ostatních sloţek ţivotního prostředí (vod 

a půd), kde posléze reaguje tak, jak je uvedeno v předchozích kapitolách.
12,46

 

Nejčastějším antropogenním zdrojem arsenu v ovzduší jsou termické procesy, 

spalování fosilních paliv v elektrárnách a  lokálních topeništích
11,12

. 

V ţebříčku produkce emisí sloučenin arsenu do ovzduší byla Česká republika 

v roce 2004 dle Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER, The European 

Pollutant Emission) na šestém z celkového mnoţství emisí v Evropě. Emise do ovzduší 

v tunách činila v tomto roce celkem: 4,40 t arsenu. Procentuální rozloţení výskytu emisí 

42%

57%

1%

Spalování>50MW (0,93t) Organic.chemikálie (1,20t) Ostatní (0,02t)
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arsenu a jeho sloučenin v ovzduší v České republice způsobené průmyslovou výrobou 

v roce 2004  uvádím v grafu na Obrázku 3.
45

 

 

Obrázek 3: Emise arsenu a jeho sloučenin v ovzduší (ČR -rok 2004)
 45

 

Na výskytu emisí arsenu v ovzduší, jak vyplývá z výše uvedeného grafu, se podílí 

největší měrou, a to plnými osmdesáti procenty, spalování ve zdrojích do 50 MW. Za 

zmínku stojí i deseti procenty podílející se organické chemikálie a těţba cementu 

a vápence se šesti procenty. Ostatní sloţky jsou zanedbatelné. 

Environmentální zátěž způsobené arsenem. Největší problémy způsobuje arsen 

a jeho sloučeniny především zemím a společenstvím s niţším ekonomickým, politickým 

a tím i ekologickým potenciálem. Pro ilustraci tohoto problému uvádím dále dvě největší 

a nejznámější katastrofy ve světě. 

Asi čtyři sta padesát vesničanů v jihozápadní Číně se arsenem přiotrávilo poté, co 

látka unikla koncem září 2008 do řeky z úloţiště odpadu státní továrny společnosti 

Liuzhou China Tin Group Co., která je třetím největším producentem cínu v Číně. 

Příčinou neštěstí byl silný déšť, po kterém přetekl obsah špatně zabezpečeného úloţiště 

do místní řeky. Obyvatelé onemocněli poté, co pili vodu kontaminovanou arsenem. 

Většina postiţených byla po krátké hospitalizaci propuštěna do domácí péče, ale několik 

desítek dětí a starších lidí bylo hospitalizováno.
47

 

81%

10%

6% 2% 1% 0%

Spalování>50MW (3,56t) Organic.chemikálie (0,43t) cement,vápenec (0,25t)

Metalurgie(0,10t) ţivoč.a rost. výroba(0,03t) ostatní(0,03t)
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Vědecká zpráva v ţurnálu Nature Geoscience uvedla, ţe jezera a rybníky 

v Bangladéši jsou kontaminované arsenem, který se uvolňuje ze zemědělských, 

průmyslových, ale i přírodních usazenin. Vodní díla se stala skládkou odpadu a uvolněný 

arsen se dostal i do spodních vod. Otrava arsenem byla zaznamenána u dvou miliónů lidí.
48

 

3.2 Výskyt niklu a jeho sloučenin 

Nikl je pátý nejhojnější prvek zemského jádra, i kdyţ v zemské kůře je jeho 

zastoupení niţší. Nikl je z globálního hlediska produkován z 26 % přirozenými zdroji. 

Nikl se jako kontaminační sloţka můţe vyskytovat ve všech typech abiotického prostředí, 

tedy v atmosféře, hydrosféře i pedosféře.
 2,46

 

V  přírodě se nikl ve své ryzí formě vyskytuje velice vzácně, setkat se s ním lze 

pouze v meteoritech dopadajících na zemi
15,19

.
 
 

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje emisí niklu patří
 15

 

 spalování fosilních paliv a odpadů, 

  rafinerie ropy a plynu,  

 těţba a zpracování niklu, 

 aplikace čistírenských kalu do půdy.  

3.2.1 Pedosféra 

Nikl se v pedosféře obvykle vyskytuje jako oxid v kombinaci se ţelezem (laterit) 

v rudách. Patří sem například limonit ((Fe,Ni)O(OH).nH2O) a garnierit 

((Ni,Mg)6Si4O10(OH)4). Dále se můţe vyskytnout jako sulfid nikelnato-ţelezitý 

pentlandit ((Ni,Fe)9S8,). Další důleţité rudy s obsahem niklu jsou především nikelin 

(NiAs), smaltin (Ni,Co,Fe)As2, gersdorfit (NiAsS), millerit (NiS), ullmanit (NiSbS).
1,41,42

 

Zvýšení koncentrace niklu v půdě antropogenní činností je způsobeno například 

ukládáním popílků a odpadů ze spalování fosilních paliv jak velkoenergetických 

spaloven, tak i lokáních topenišť, nebo ukládáním čistírenských kalů do půdy.
1,5 
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3.2.2 Hydrosféra 

Ve vodě se nikl vyskytuje ve formě jednoduchého iontu Ni
2+

. V prostředí 

alkalickém rovněţ ve formě hydroxokomplexů [NiOH]
+
 aţ [Ni(OH)4]

2--
 

karbonatokomplexů [NiCO3(aq)]
0 

a sulfatokomplexů [NiSO4(aq)]
0
. V odpadních vodách 

z galvanického pokovování se vyskytují kyanokomplexy a amminkomplexy. Rozpustnost 

niklu ve vodě je limitována uhličitanem nikelnatým NiCO3 (s), hydroxidem nikelnatým 

Ni(OH)2 (s) nebo sulfidem nikelnatým NiS(s). Při hodnotě pH 5 aţ 9 se nikl sorbuje na 

oxidy ţeleza a manganu nebo tvoří komplexní sloučeniny s anorganickými ligandy.
15,25

 

Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER, The European Pollutant 

Emission Register) uvádí, ţe v roce 2004 Česká republika vyprodukovala a vypustila do 

vody 2,85 t emisí niklu. Plných sto procent těchto vyprodukovaných emisí tvořily emise 

z organických rozpouštědel pouţívaných pro povrchovou úpravu výrobků.
45 

3.2.3 Atmosféra 

V ovzduší se nikl vyskytuje aţ z 30 % v aerosolu s aerodynamickým průměrem 

rovným nebo větším neţ 10 µm. Transport těchto částic vzhledem k jejich velikosti 

neprobíhá na velkou vzdálenost, a proto rychle sedimentují v blízkosti zdroje. Zbylé 

částice obsahující nikl tvoří frakci menší neţ 10 µm a mohou tak být transponovány na 

delší vzdálenosti.
49

 

Přirozeným zdrojem niklu v ovzduší jsou aerosoly z mořské hladiny, sopečný popel 

a půdní prachy. Část niklu v atmosféře pochází z meteorického prachu (meteority 

obsahují 5-50 % niklu), nebo uvolněný při lesních poţárech.
15,49

 

Významný podíl také zaujímají spalovací procesy a rafinerie ropy, plynu, spalování 

těţkých topných olejů, těţba niklových rud a rafinaci niklu, spalování odpadu a výrobu 

ţeleza a oceli. Nikl se vyskytuje v atmosférickém aerosolu v několika chemických 

sloučeninách, které se liší svou toxicitou k lidskému zdraví i ekosystémům.
1,15,42

 

Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER, The European Pollutant 

Emission Register) uvedl, ţe v roce 2004 Česká republika vyprodukovala celkem 3,4 t 

emisí niklu, kdy z tohoto mnoţství  bylo vypuštěno 0,55 t niklu do ovzduší
45

. 
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Na Obrázku 5 je uvedeno procentuální rozloţení jednotlivých zdrojů znečištění 

produkujících emise niklu do ovzduší v České republice v roce 2004. 

 

Obrázek 4: Emise niklu a jeho sloučenin v ovzduší (ČR - rok 2004).
45

 

Z uvedeného grafu vyplývá, ţe největším producentem emisí niklu do ovzduší je 

metalurgický průmysl ţelezných i neţelezných kovů, který se na vypouštěných emisích 

podílí třiceti šesti procenty, následuje oblast zemědělství, ţivočišná a rostlinná výroba 

s třiceti procenty emisí, následována spalovacími zdroji do 50 MW s dvaceti šesti 

procenty, nejmenší podíl (osm procent) na produkci a vypouštění emisí niklu do ovzduší 

mají organické chemické látky.
45

 

3.3 Stanovení As a Ni ve složkách životního prostředí 

Těţké kovy ve sloţkách ţivotního prostředí lze stanovit celou řadou metod, 

nejčastěji se pouţívají metody atomové spektrofotometrie
50

. 

Při zjišťování obsahu kovů v půdě, vodě, ovzduší a biologických materiálech se 

postupuje tak, ţe se nejdříve sestaví plán odběru vzorků dle poţadavku objednatele, poté 

se odeberou vhodnou vzorkovací metodou a následně se zpracovávají v laboratoři. 

Vzorky půd se podrobí extrakci a po získání výluhu se provádí stanovení některou 

vhodnou instrumentální metodou.
51

 Vzorky vody a ovzduší lze analyzovat některou 

z metod přímo, pokud není třeba tyto vzorky zakoncentrovat. 

26%

8%

36%

30%

Spalovací zařízení >50MW (0,14t) 
Organické chemické látky (0,04t)
Metalurgie,rudy, ţelezné i neţelezné kovy (0,20t)
ţivočišná a rostlinná výroba(0,17t)
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3.3.1 Atomová spektrofotometrie 

Metody atomové spektrometrie jsou zaloţeny na vzájemné interakci atomů 

a elektromagnetického záření. Jednotlivé konstrukční prvky měřícího zařízení jsou 

uspořádány podle toho, jestli je sledována emisi ze zdroje záření, či absorpce zdroje 

záření prostředím nebo atomovou fluorescenci. Velká část instrumentálních prvků je pro 

jednotlivé metody identická, ale jednotlivé funkce obdobné části zařízení (zdroj záření, 

detektor, atomizátor apod.) mají trochu odlišný charakter a význam.
50,52 

Atomová emisní spektrometrie (AES nebo také optická emisní spektrometrie 

OES) je zaloţena na sledování emise elektromagnetického záření volnými atomy látek 

v plynném stavu. Atomový emisní spektrometr se skládá z budícího zdroje, optického 

spektrometru a elektroniky s výpočetním systémem.
52

 Budící zdroj (např. plazmový, 

jiskrový, obloukový výboj) dodává energii potřebnou pro vyvolání emise záření atomy 

vzorku. Vzorek se převádí z tuhé fáze nebo roztoku do fáze plynné, ve které nastane 

atomizace a excitace elektronů. K měření intenzity záření, které vzorek emituje nebo 

které vzorkem prošlo, slouţí detektory. Základní součást detektoru je čidlo, které převádí 

elektromagnetické záření (vhodně upravené filtry, zesilovačem atd.) vystupující 

z měřeného objektu na tvar potřebný pro vyhodnocovací zařízení.
51,52

 

Atomová absorpční spektrofotometrie (AAS) je metodou optickou, jejímţ 

principem je absorpce vhodného elektromagnetického záření volnými atomy v plynném 

stavu. Tato metoda se pouţívá v několika variantách, které lze rozdělit dle technického 

provedení, citlivosti, nebo časovou závislostí měřeného signálu. Jednou z variant je 

například plamenová absorpční spektrofotometrie (F-AAS), nebo metoda ET-AAS 

vyuţívající elektrotermickou atomizaci vzorku. Výhodou této techniky je především 

dávkování velmi malého mnoţství vzorku (10 - 40 µl) do speciální miniaturní odporově 

vyhřívané kyvety, která je umístěna v optické ose spektrometru.
53 

Pro stanovení těţkých 

kovů lze vyuţít i metodu generování studených par (CV-AAS).
 54

 

Atomová fluorescenční spektrofotometrie (AFS). Absorpcí kvanta 

elektromagnetického záření přechází atom do vzbuzeného stavu. Získanou budicí energii 

atom ztrácí zvláště sráţkami s okolními částicemi, nejčastěji s molekulami. Budicí 

elektronová energie atomu se mění v jiné formy energie. Vzbuzený atom můţe část 

budicí energie opět vyzářit formou tzv. fluorescenčního záření.
52,54 
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3.3.2 Optické a kombinované metody 

Hmotností spektrofotometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) spojuje 

metodou generování iontů pomocí indukčně vázaného plazmatu (ICP) s hmotností 

spektrofotometrií (MS) pro separaci a detekci iontů. Tato moderní a vysoce citlivá 

multielementarní metoda je schopna stanovit většinu kovů a některé nekovy 

v koncentracích ng/l. Rovněţ  je schopna rozlišit i jednotlivé isotopy analytu.
53

 

Jinou vysoce citlivou metodou pro stanovení těţkých kovů hmotnostní 

spektrofotometrií je ID-CV-ICP-MS (Isotope Dilution Cold Vapou,r ICP-MS). Touto 

metodou je moţno dosáhnout limitu detekce 0,14 ng/l, coţ spolu s přesností, která je 

typická pro isotopové zřeďování, poskytuje výsledky, které předčí metodu CV-AAS, ale 

i CV-AFS.
53,55 

3.4 Odstraňování těžkých kovů ze složek životního prostředí 

Těţké kovy lze z ţivotního prostředí odstranit nespočetným mnoţstvím metod, kdy 

přibývají stále nové a nové metody. Popis jednotlivých metod vydá na více samostatných 

prací. Z tohoto důvodu se tohoto tématu dotknu pouze okrajově. 

3.4.1 Sanační metody a postupy odstranění kovů z půd 

Základem odstraňování těţkých kovů ze sloţek z půd je dekontaminace. 

Dekontaminační technologie jsou technologie a technologické prvky, pouţívané při 

odstraňování škod na ţivotním prostředí, způsobených lidskou činností nebo ekologickou 

havárií. 
56,57

 Sanační metody a postupy lze dělit na ex-situ (mimo místo) a in-situ (na 

místě) 

Metody ex-situ - provede se odtěţení kontaminované zeminy v závislosti na výši 

kontaminace. Poté následuje vyčištění na dekontaminační ploše, nebo uloţení na řízenou 

skládku. Dekontaminační technologie jsou například land-farming, nebo biodegradace 

s vyuţitím speciálních bakteriálních, či houbových kultur. 

Metody in-situ jsou například klasické nebo pulsní sanační čerpání, podtlakové 

odsávání, venting, bioventing, air sparging, metody kombinované.
56,57
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Air sparing je dekontaminace těkavých látek pomocí vháněného vzduchu. Vzduch 

je vtlačován do kolektoru k nepropustnému podloţí, kde vzniká jemná disperze bublin, 

které zachycují kontaminanty a vynášejí je ke sběrnému výparnému systému. Těkavé 

látky jsou ventingovým systémem odstraňovány  z prostředí. Je ekonomicky výhodné, 

čerpání probíhá bez přerušení provozu sanovaného objektu, vháněný vzduch vytváří 

vhodné podmínky pro biodegradaci méně těkavých populantů. Nevýhodou pouţití této 

technologie je závislost na vlastnostech sanovaného prostředí.
 

Nejrychlejší způsob sanace je odtěţení. Zemina je odtěţena a podle výše 

kontaminace selektivně odvezena na dekontaminační plochu, kde probíhá vlastní čištění, 

tedy biodegradace. Výhodou je zde především rychlost, nevýhodou pak vysoké náklady 

na těţbu, transport a čištění zeminy.
 

Biodegradace. Dekontaminace zeminy od organických látek na speciální ploše, 

tzv. biodegradační nebo dekontaminační. Dekontaminace můţe probíhat pomocí 

technologie landforming, coţ je vyuţívání původních bakteriálních kultur v zemině 

a optimalizace podmínek pro jejich aktivní činnost, nebo pouţitím speciálních 

bakteriálních kmenů, tzn. vyuţíváním přidávaných speciálních bakteriálních kmenů vedle 

původní půdní mikroflóry.
 56,57 

Venting je pouţíván k dekontaminaci zemin od těkavých látek. Těkavé látky jsou 

vzduchem vynášeny na povrch a na aktivním uhlí odfiltrovány. Odsávaný vzduch 

obsahuje páry kontaminantu, a proto koncentrace v dekontaminovaném prostředí klesá. 

Poté, pokud není vzduch s nízkým obsahem těkavých látek čištěn přes sorpční filtry, 

můţe být dekontaminován v biofiltru či speciálním bioreaktoru. Schéma ventingu je 

uvedeno na Obrázku 4.
57

 

Bioventing je dekontaminace zemin znečištěných těkavými látkami. Do 

nesaturované zóny je vtlačován resp. odsáván vzduch, který okysličuje prostředí a vytváří 

vhodné podmínky pro biodegradaci. Případně se mohou injektovat speciální bakteriální 

kultury.
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Obrázek 5: Schéma dekontaminační technologie - ventingu
57

 

Aplikace ventingu závisí primárně na charakteristikách zeminy (vlhkost zeminy, 

propustnost vzduchu, porosita, homogenita) a sekundárně na charakteristikách 

kontaminantu (Henryho konstanta, tlak nasycených par, rozpustnost ve vodě, sorpční 

a rozdělovací konstanty).
56-58 

3.4.2 Odstraňování arsenu a niklu z vod 

Pro odstraňování kovů z vod je moţno pouţít iontové výměny, membránových 

procesů, sráţecích postupů pomocí vápenného mléka či sulfidů. Vyuţívá se téţ 

spolusráţení a adsorpce na povrchu hydratovaných oxidů Fe a Al při koagulaci.
44,58,60

  

Řešením odstraňování některých polutantů je adsorpce. V součastné době se vyvíjí 

celá řada moderních adsorpčních materiálů (aktivní uhlí, aktivní koks, uhlíkatá 

molekulová síta, uhlíkové tkaniny, iontovýměnné pryskyřice) jejichţ účinnost je vysoká, 

ale nevýhodou je vysoká cena. Další moţností je vyuţití přírodních sorbentů (hnědé 

a černé uhlí, humáty ţeleza, rašelina, kůra, huminové kyseliny, řasy, atd.), jejichţ cena je 

neporovnatelně niţší, ale sorpční kapacita těchto materiálu je omezená. Vhodnými 

adsorbenty se jeví zeolity (syntetické i přírodní), které splňují a odstraňují výhody, resp. 

nevýhody obou zmíněných skupin adsorbentů. Zvolený technologický proces je závislý 
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na počáteční koncentraci arsenu a niklu ve vodách a na následném uţití upravené či 

vyčištěné vody (pitná voda, zaústění vyčištěné odpadní vody do recipientu aj.).
 44,59,60

  

Koagulace a sráţení pomocí sulfidu či vápenného mléka je rovněţ jednou 

z moţných metod. Je však jasné, ţe sulfidické sráţení nebude vhodné pro odstraňování 

kovů z pitných vod, ale je moţné ho pouţít při čištění vod odpadních. Vyuţití iontové 

výměny není vhodné pro vodárenské účely, provozně je však pouţitelná při čištění 

průmyslových vod, v posledních letech bývá úspěšně vyuţíváno i reversní osmózy.
59,60

  

Nezanedbatelné místo při odstraňování kovů z vod zaujímají i sorpční procesy. Se 

sorpcí iontů, především aniontů (v daném případě arsenitanů a arseničnanů) se lze setkat 

i při běţné vodárenské koagulaci, kde je s úspěchem vyuţíváno sorpčních vlastností 

hydratovaných oxidů ţeleza a hliníku. Sníţení koncentrací As lze pozorovat i při běţném 

odţelezování a odmanganování podzemních vod.
44,59,60

 

Toto je jen malá část a velice stručný přehled moţných dekontaminačních technik. 
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4 LEGISLATIVA 

Ochrana ţivotního prostředí, řešení environmentálních problémů způsobené 

těţkými kovy a toxickým látkami v globálním měřítku vyţaduje zodpovědný přístup 

nejen mezinárodních společenství, ekologických aktivistů, států a jejich vlád, ale 

i nadnárodních korporací, výrobních společenství a lobby, aţ po posledního jedince.  

4.1 Mezinárodněprávní legislativa  

Problém arsenu a niklu na mezinárodní úrovni řeší legislativně úmluvy ratifikované 

Českou Republikou a zúčastněných států. Tyto úmluvy jsou dále rozšiřovány protokoly, 

které musí být rovněţ ratifikovány
 61

. 

4.1.1 Ženevská úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší   

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice byla vyjednána 

a přijata na půdě Evropské hospodářské komise OSN v Ţenevě roku 1979 a je v podstatě 

první multilaterální úmluvou na úseku ochrany ovzduší. Zahrnuje jak státy evropské, tak 

i severoamerické. Tato úmluva má podstatně přispět k rozvoji mezinárodního práva 

ţivotního prostředí a vytvořit základní rámec pro kontrolu a sniţování škod na zdraví lidí 

a ţivotní prostředí způsobené znečištěním ovzduší a dálkovým přenosem takto 

znečištěného ovzduší přes hranice států.  

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice vstoupila v 

platnost v roce 1983, a protoţe byla smlouvou rámcovou a poměrně obecnou byla 

rozšířena několika protokoly. Z nichţ jsem vybral, ty které mají příčinnou souvislost 

s tématem mé práce:  

 1984 - Protokol o dlouhodobém financování programu spolupráce při 

monitorování a vyhodnocování dalekonosného přenosu látek znečišťujících 

ovzduší v Evropě (EMEP), 

1998 - Protokol o těţkých kovech. Vstoupil v platnost dne 29. prosince 2003. Česká 

republika jej ratifikovala v srpnu 2002.
 61 

http://www.unece.org/env/lrtap/emep_h1.htm
http://www.unece.org/env/lrtap/emep_h1.htm
http://www.unece.org/env/lrtap/emep_h1.htm
http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.htm
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4.1.2 Legislativa v oblasti EIA 

Hrozby pro ţivotní prostředí nerespektují státní hranice. Vlády si uvědomili, ţe 

k odvrácení tohoto nebezpečí se musí informovat a vzájemně konzultovat o všech 

velkých projektech s posouzením nepříznivých ekologických dopadů přes hranice 

státu.proto byla uzavřena Úmluva - o posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice států (EIA). Dále uvádím legislativu: 

Směrnice Evropské rady 85/337/EEC o hodnocení různých veřejných 

a soukromých projektů na ţivotní prostředí ve znění směrnice Rady 97/11/EC 

o posuzování vlivů jistých státních a soukromých projektů na ţivotní prostředí .Je 

závazná pro členské státy EU. Její obsah zahrnuje i principy ve smyslu konvence z Espoo 

(E/ECE/1250) o hodnocení vlivů na ŢP přesahujících státní hranice.  

Konvence Evropské hospodářské komise OSN č. E/ECE/1250, o hodnocení 

vlivůna ţivotní prostředí přesahujících státní hranice. (Konvence z Espoo) Konvence 

specifikuje typy projektů, které mohou mít značně nepříznivý vliv na ŢP přesahující 

státní hranice a způsob jejich mezistátního projednání. Stát původu musí vyrozumět 

potenciálně dotčené státy o záměru. Tato konvence je závazná pro členské státy EHK 

OSN. Podepsána byla v roce 1991.
61,62

 
  

SEA protokol o strategickém posuzování ţivotního prostředí (Kyjev, 2003) 

zvyšuje váhu EIA úmluvy tím, ţe se jednotlivé strany zavázaly integrovat tyto úmluvy na 

ochranu ţivotního prostředí do svých plánů a programů jiţ v počátečních fázích, coţ 

pomáhá poloţit základy pro udrţitelný rozvoj. Protokolem se rovněţ stanoví, rozsáhlá 

účast veřejnosti ve vládním rozhodovacím procesu.
61,62 

 

4.2 Legislativa v České republice 

Zde uvádím stručný výčet základních legislativních normativů a některých limitů 

pro prvky arsen a nikl stanovených legislativními normativy, tj zákony, vyhlášky 

a nařízení České republiky v platném znění. 
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4.2.1 Ovzduší 

Nařízení vlády č.597/2006 Sb. 

V nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší č. 597/2006 Sb. je 

uvedeno, ţe nejpozději do 31. prosince 2012 se dosáhne cílových imisních limitů 

stanovených v části C tabulky 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, kdy tyto cílové limity 

jsou: 
62-64  

 

 Arsen cílový roční imisní- limit: 0,006 (g/m
3
). 

 Nikl cílový roční imisní- limit: 0,02 (g/m
3
). 

Expoziční limity v ovzduší pracovišť dle nařízení vlády č. 178/2001 Sb. jsou:
63

 

 Arsen: PEL – 0,1 mg/m
3
, NPK – P – 0,4 mg/m

3
.  

 Arsan: PEL – 0,1 mg/m
3
, NPK – P – 0,2 mg/m

3
.  

 Sloučeniny arsenu (mimo arsan): PEL – 0,1 mg/m
3
, NPK – P – 0,4 mg/m

3
.
63

 

 Nikl: PEL – 0,5 mg/m
3
, NPK - P – 1 mg/m

3
. 

 Tetrakarbonyl niklu: PEL – 0,01 mg/m
3
 NPK - P – 0,02 mg/m

3
. 

Sloučeniny mimo tetrakarbonyl Ni): PEL – 0,05 mg/m
3
,NPK - P – 0,25 mg/m

3
.
 64 

4.2.2 Voda 

Obsahem arsenu, niklu a jejich sloučenin ve vodách, respektive povolenými limity 

určenými k ochraně zdraví lidské populace, se po stránce legislativní zabývají vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví, které stanoví nejvyšší mezní hodnoty (MNH) takto:
 62-64 

 

 Arsen: 

 pitná voda:nejvyšší mezní hodnota (NMH) - 0,01 mg/l.(vyhl. MZ 252/2004 Sb.), 

 kojenecká a pramenitá voda NMH - 0,005 mg/l .(vyhl. MZ 275/2004 Sb.).
 63 

 

 Nikl 

 pitná voda:nejvyšší mezní hodnota (NMH) - 20 µg/l (vyhl. MZ 252/2004 Sb.), 

 kojenecká a pramenitá voda NMH - 0,02 mg/l .(vyhl. MZ 275/2004 Sb.)
 64

. 
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Emisní limity pro průmyslové odpadní vody: stanoví NV č 61/2003 Sb znění ve své 

příloze č. 1 (k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění):
 
 

 Arsen 

 těţba rud (mimo uran) - 0,5 mg/l, 

 pro výrobu skla - 1 mg/l, 

 pro spalování odpadu 0,15 mg/l, 

 pro strojírenský a elektrotechnický průmysl 0,5 mg/l.
 61,63

. 

 Nikl 

 textilní průmysl-: 0,5 mg/l, 

 pro barevnou metalurgii – 0,5 mg/l, 

 pro spalování odpadu 0,5 mg/l,  

 pro strojírenskou výrobu 0,8 mg/l, elektrotechnický průmysl 0,5 mg/l.
64

 

4.2.3 Půdy 

Limity znečištění půd  stanoví  Metodický pokyn MŽP(Věstník MŽP 3/1996) dle 

stanovených kritérií:
 65

  

A - Kritéria A odpovídají přibližně přirozeným obsahům. Překročení se posuzuje 

jako znečištění složky ŽP.  

B - Uměle zavedená kritéria, která jsou dána přibližně aritmetickým průměrem A 

a C. Překročení kritéria B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na 

zdraví člověka a složek životního prostředí a vyžaduje předběžně hodnotit rizika. 

C - Překročení kritérií C představuje znečištění, které může znamenat významné 

riziko ohrožení zdraví člověka a složek ŽP. Závažnost rizika může být potvrzena pouze 

jeho analýzou.  

Arsen 

 kategorie A – 30 (v mg/kg sušiny), kategorie B – 65 (v mg/kg sušiny), 

 kat. C (obyt.) – 70, kat. C (rekr.) - 100 , kateg. C (prům.) – 140 (v mg/kg sušiny). 
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Nikl 

 kategorie A – 60 (v mg/kg sušiny), kategorie B – 180 (v mg/kg sušiny), 

 kategorie C (obyt.) – 250 (v mg/kg sušiny), kategorie C (prům.) – 500 (v mg/kg 

sušiny).
65

 

4.3 Ochrana ovzduší na Ostravsku v kontextu s legislativou 

Na Ostravsku je ochrana ovzduší jedním ze zásadních problémů. Primárními 

právními předpisy na jejichţ základech má tuto oblast Statutární město Ostrava 

legislativně ošetřenou jsou: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) 

v platném znění a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně) ve znění pozdějších předpisů. Statutární město Ostrava vydalo 

například tyto normativy:
 66,67

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zakazuje pouţívání některých 

druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší. Účelem této vyhlášky je 

zakázat pouţívání některých méně kvalitních paliv v malých spalovacích zdrojích 

znečišťování ovzduší a tím zlepšit kvalitu ovzduší ve městě Ostravě. V této obecně 

závazné vyhlášce se zakazuje v Ostravě spalovat uhelné kaly, hnědé uhlí energetické, 

lignit, proplástky. Kontrolu dodrţování této vyhlášky provádějí pověření zaměstnanci 

magistrátu města Ostravy nebo jednotlivých městských obvodů a stráţníci městské 

policie Ostrava. Vyhláška nabyla účinnosti dne 10. 3. 2006.
66,67 

 

Nařízení města č. 8/2010, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního 

města Ostravy. Tímto nařízením města se vydává Místní regulační řád statutárního města 

Ostravy pro oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezenou Ministerstvem ţivotního 

prostředí ČR dle zvláštního právního předpisu. Nedílnou součástí tohoto nařízení města je 

příloha: Místní regulační řád statutárního města Ostravy. V této příloze jsou stanoveny: 

1. Podmínky vyhlašování a odvolávání signálu místního regulačního řádu. 

2. Postup při vyhlašování a odvolávání signálu místního regulačního řádu. 

3. Seznam orgánů a osob pro předávání signálu upozornění a signálu regulace 

při překročení zvláštních imisních limitů. 
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4. Informování veřejnosti. 

5. Seznam ovlivněných obcí.
67
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5 ARSEN A NIKL NA OSTRAVSKU 

Poslední dobou se stále diskutuje o kvalitě ovzduší na Ostravsku, přičemţ se laické 

veřejnosti předkládají různé, nic neříkající statistiky, kdy se do rozporu dostávají údaje 

ekologických organizací (je otázkou jak odborně fundované) s daty předkládanými 

znečišťovateli ovzduší, aniţ by se bral v potaz názor odborné veřejnosti. Z těchto důvodů 

jsem se ve své bakalářské práci zaměřil na hodnocení výskytu arsenu a niklu v ovzduší na 

Ostravsku. Pro posouzení vývoje znečištění těmito analyty, jsem pouţil data za období od 

roku 2000 aţ do roku 2010, které mi poskytl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. 

Zpracována jsou rovněţ dostupná data z databáze Informačního systému kvality ovzduší 

(ISKO), provozovaného ČHMÚ z pověření Ministerstva ţivotního prostředí.   

5.1 Odběrová místa  

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě monitoruje kvalitu vnějšího ovzduší pomocí 

stacionárních manuálních a semimobilních automatických měřících stanic (Obrázek 6).
 
 

 

Obrázek 6:Monitorovací stanice Ostrava – Mariánské Hory 68 
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V průběhu monitorování bývají zpravidla měřící místa vybírána tak, aby splňovala 

základní účel monitoringu tj. zjistit průměrnou, popřípadě maximální expozici pro 

většinu obyvatel města. Počet měřících stanic a umístění vyplývá jednak z rozptylových 

modelů, které poskytují informace o izokoncentračních plochách města a jednak ze 

statistického srovnání retrospektivních dat měřících stanic.
 68

 

V uvedeném vyhodnocovaném období 2000 – 2010 byl obsah  arsenu a niklu 

v ovzduší měřen na třech typech destinacích: Průmyslová zóna (PZ), Obytná zóna (OZ) 

a Obytná zóna ovlivněná dopravou v blízkosti liniových zdrojů a křiţovatek v Ostravě, 

malé sídlo, průmyslová zóna (OZO):
 68

 

 Průmyslová zóna (PZ): stanice umístěna v Ostravě-Přívoze (monitorované 

období 2000-2003); Ostrava-Přívoz a Ostrava-Bartovice (monitorované období 

2004-2007). 

 Obytná zóna (OZ): stanice umístěna v Ostravě–Porubě (monitorované období 

2000 – 2010). 

 Obytná zóna ovlivněná dopravou v blízkosti liniových zdrojů a křižovatek 

v Ostravě, malé sídlo, průmyslová zóna (OZO): Ostrava- Krajská hygienická 

stanice (monitorované období 2000 – 2001), Ostrav-Polanka (rok 2002 a leden 

aţ červenec 2003), Ostrava-Mariánské Hory viz Obrázek 7 (od října roku 2003 

do roku 2010).  

Součastné umístění měřících stanic Zdravotního ústavu v Ostravě uvádím 

v následující Tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Umístění měřicích stanic ZUOVA-současný stav 68 

ZÓNA UMÍSTĚNÍ 

Obytná zóna Ostrava-Poruba, ulice Generála Sochora   

Průmyslová zóna  Ostrava-Bartovice, ulice Nad Obcí  

Obytná zóna ovlivněná dopravou v 

blízkosti liniových zdrojů a křiţovatek v 

Ostravě, malé sídlo, průmyslová zóna 

Ostrava-Mariánské Hory, ulice Zelená 73A, 

areál Mateřské školy  
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5.2 Výsledky a diskuse 

Jak jsem uvedl v úvodu této kapitoly, hodnoty naměřené v období od roku 2000 do 

roku 2010 charakterizují úroveň zatíţení ovzduší arsenem a niklem na území města 

Ostravy a jeho vývoj. Pro posouzení znečištění těmito analyty jsem pouţil data 

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.  

Výsledky měření obsahu arsenu a niklu v ovzduší na Ostravsku porovnávám 

s cílovým ročním limitem imisí, kdy Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování 

kvality ovzduší č 597/2006 Sb. stanoví ţe nejpozději do 31. prosince 2012 musí být 

dosaţeno cílových imisních limitů stanovených v části C, tabulky 1, přílohy č. 1:
68,69

 

 ARSEN-cílový roční imisní limit (RL):  0,006 μg/m
3
. 

 NIKL -cílový roční imisní limit (RL):  0,02 μg/m
3
. 

Vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší v jednotlivých letech a na jednotlivých 

destinacích, identifikaci a popis, nejnepříznivějších imisních situací a podmínek jejich 

vzniku, jsem rozdělil do dvou částí. V části prvé sleduji průměrné roční koncentrace imisí 

arsenu a niklu v celém sledovaném období od roku 2000 do roku 2010, kdy toto 

vyhodnocení se nejvíce blíţí chronické respiraci arsenem a niklem. V části druhé jsem se 

zaměřil na rok 2010, kdy jsem vyhodnocení zátěţe arsenem a niklem směřoval 

k maximálním hodnotám denních průměrů naměřeným v jednotlivých měsících (toto lze 

povaţovat za akutní respiraci arsenem a niklem). Tím jsem zároveň vyhodnotil úrovně 

koncentrací arsenu a niklu v jednotlivých ročních obdobích. 

Výsledky ročních průměrných hodnot v letech 2000-2010 jsou aritmetickým 

průměrem několika desítek výsledků měření provedených během celého roku. Tyto výsledky 

měření z jednotlivých monitorovaných zón jsou pro přehlednost uvedeny v Tabulce 5.  
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Tabulka 5 Průměrné roční hodnoty As a Ni v letech 2000 – 2010 dle zón v μg/m
3 

OBYTNÁ ZÓNA 

Ostrava–Poruba OZ 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

arsen 0,005 0,004 0,005 0,005 0,003 0,003 0,0023 0,0018 0,0008 0,0011 0,0015 

nikl 0,005 0,01 0,0035 0,0080 0,0025 0,0025 0,0025 0,0024 0,0013 0,0016 0,0018 

OBYTNÁ ZÓNA OVLIVNĚNÁ (OZO) 

Ostrava-Polanka 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

arsen 0,009 0,005 0,005 0,007 * * * * * * * 

nikl 0,005 0,005 0,001 0,001 * * * * * * * 

Ostrava-Mariánské Hory 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

arsen * * * 0,024 0,018 0,013 0,0088 0,0096 0,0083 0,0089 0,0036 

nikl * * * 0,004 0,006 0,005 0,0102 0,0083 0,0040 0,0068 0,0056 

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA (PZ) 

Ostrava-Přívoz 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

arsen 0,008 0,004 0,007 0,008 0,0049 0,0060 0,0052 0,0046 * * * 

nikl 0,005 0,005 0,001 0,002 0,001 0,001 0,0017 0,0017 * * * 

Ostrava - Bartovice 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

arsen * * * * 0,0147 0,0124 0,0134 0,0113 0,0085 0,0060 0,0048 

nikl * * * * 0,0022 0,0017 0,0017 0,0017 0,0116 0,0037 0,0025 

Vysvětlivky k tabulce: *nestanoveno, červeně jsou označeny hodnoty překračující cílový roční limit 

daného prvku, 

Hodnoty uvedené v Tabulce 5 jsou graficky znázorněny, přičemţ jsem pro 

přehlednost kaţdý analyt zpracoval a vyhodnotil v samostatném grafu (viz Obrázek 7 a 8). 

Na Obrázku 7 je na základě průměrných ročních hodnot graficky znázorněn vývoj 

znečištění arsenem na jednotlivých monitorovaných lokalitách v období hodnocených let. 

Z obrázku je velmi dobře patrné, ţe cílový roční limit (0,006 μg/m
3
) stanoven pro arsen 

byl trojnásobně překročen v roce 2004, a sice v obytné zóně Mariánské-Hory (OZO) 

a dva a půl násobně v průmyslové oblasti Bartovice (PZ). Cílový roční limit nebyl 

překročen v letech 2000 – 2010 v obytné zóně v Ostravě-Porubě. V roce 2010 však jiţ 

byl cílový roční limit arsenu (0,006 μg/m
3
) dodrţen ve všech třech aglomeracích. 
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Obrázek 7: Průměrná roční koncentrace arsenu (2000 – 2010) 

Vysvětlivky k obrázku: OZ - obytná zóna, OZO - Obytná zóna ovlivněná dopravou v blízkosti liniových 

zdrojů a křiţovatek v Ostravě, malé sídlo, průmyslová zóna, PZ-Přívoz - průmyslová zóna Přívoz,  

PZ-Bart.- průmyslová zóna Bartovice, Roč. limit cílový roční limit pro arsen 

Na následujícím Obrázku 8 je na základě průměrných ročních hodnot graficky 

znázorněn vývoj znečištění niklem na jednotlivých monitorovaných lokalitách v období 

hodnocených let.  

 

Obrázek 8: Průměrná roční koncentrace niklu (2000 – 2010) 

Vysvětlivky k obrázku: OZ - obytná zóna, OZO - Obytná zóna ovlivněná dopravou v blízkosti liniových 

zdrojů a křiţovatek v Ostravě, malé sídlo, průmyslová zóna, PZ-Přívoz - průmyslová zóna Přívoz,  

PZ-Bart.- průmyslová zóna Bartovice, Roč. limit cílový roční limit pro nikl 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


g
/c

m
3

OZ OZO PZ-Přívoz PZ-Bart. Roč.limit

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


g
/c

m
3

OZ OZO PZ-Přívoz PZ-Bart. Roč.limit



Ivo Kotlař: Arsen, nikl a jeho organosloučeniny v ŢP 

2011  39 

Z Obrázku 8 je velmi dobře patrné, ţe cílový roční limit u niklu (0,02 μg/m
3
) nebyl 

v ţádné ze tří monitorovaných zón v letech 2000 – 2010, překročen. V roce 2010 roční 

průměrné koncentrace imisí arsenu a niklu nebyly překročeny v ţádné ze tří aglomerací.  

Vzhledem k tomu, ţe roční průměrné hodnoty jednotlivých analytů mohou být 

ovlivněny jinými faktory (např. ročním obdobím), nebudu v následujícím textu posuzovat 

průměr celoroční, ale uvedu vybrané (maximální) veličiny dvaceti čtyř hodinových 

průměrů reálně naměřených hodnot v jednotlivých měsících.  

V roce 2010 bylo měřeno 5 měsíčně a odebráno bylo celkem sedmdesát 

průměrných denních vzorků. Jelikoţ naměřené hodnoty koncentrací imisí arsenu a niklu 

na destinaci Obytná zóna (OZ) po celý rok 2010 nedosahovaly, ani poloviny cílového 

ročního limitu, nebudu se touto destinací zabývat a budu řešit pouze vzorky z destinací 

Ostrava-Mariánské hory (OZO) a Ostrava-Bartovice (PZ). Z těchto sedmdesáti měření 

vyberu vţdy jen jeden vzorek za měsíc, který ke konkrétnímu datu, dosáhl nejvyšších 

naměřených hodnot (maxima). Tyto vybrané veličiny jsem uvedl v Tabulce 6. 

Tabulka 6 Měsíční maximální hodnoty imisí arsenu a niklu v roce 2010 

Vysvětlivky k tabulce: červeně je vyznačena hodnota překračující cílový roční limit daného prvku 

Graficky jsou měsíční maxima jednotlivých analytů v roce 2010 znázorněny na 

následujících obrázcích 9 a 10. Na Obrázku 9 jsou uvedeny měsíční maximální 

koncentrace denních průměrů imisí arsenu v roce 2010.  

 
Ostrava-Bartovice (PZ) 

 27.1. 26.2. 17.3. 27.4. 27.5. 2.6. 27.7. 13.8. 23.9. 24.10. 23.11. 22.12. 

As 0,0092 0,0148 0,0148 0,0032 0,0074 0,0059 0,0032 0,0058 0,0083 0,0198 0,0161 0,0174 

Ni 0,0095 0,00490 0,0025 0,0025 0,0054 0,0074 0,0025 0,0050 0,0025 0,0073 0,0025 0,0113 

Ostrava-Mariánské hory (OZO) 

 27.1. 8.2. 17.3. 27.4. 27.5. 8.6. 14.7. 1.8. 23.9. 12.10. 23.11. 22.12. 

As 0,0109 0,0077 0,0405 0,0019 0,0063 0,002 0,0013 0,0044 0,0034 0,0078 0,0059 0,0197 

Ni 0,0129 0,0049 0,007 0,0049 0,0049 0,0074 0,0050 0,0050 0,0049 0,0521 0,0049 0,0085 
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Obrázek 9:Maximální koncentrace imisí denních průměrů arsenu v roce 2010 

Z tohoto Obrázku 9., je patrné, ţe cílový roční limit arsenu byl v roce 2010 

překročen hlavně v chladné polovině roku, přičemţ výrazně překročen byl v Ostravě-

Mariánských horách v měsíci březnu. V teplé polovině roku je roční limit dodrţen, nebo 

jen mírně překročen. Na Obrázku 10 jsou uvedena maximální koncentrace denních 

průměrů imisí niklu.  

 

Obrázek 10: Maximální koncentrace imisí denních průměrů arsenu v roce 2010 
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Z Obrázku 10, kde jsou uvedeny maximální koncentrace denních průměrů imisí niklu 

v roce 2010, je patrné, ţe cílový roční limit niklu nebyl po celou dobu měření překročen 

a koncentrace se pohybovaly přibliţně na polovině cílového ročního limitu, Lehce zvýšené 

koncentrace imisí niklu byly zaznamenány v měsíci únoru v Ostravě-Mariánských horách 

a také v měsíci červenci v Ostravě-Bartovicích. 

Dá se ztotoţnit s tezí, ţe postupné sniţování emisí souvisí především s faktory, 

které vyplývají z výsledků modelování, rozloţení imisí a podílu jednotlivých skupin 

zdrojů na imisní situaci. V následujícím textu bych se proto chtěl zabývat některými 

vybranými faktory a vlastní úvahou. 

Meteorologické podmínky rozptylu jsou podmínky, které ovlivňují horizontální 

a vertikální šíření a také rozptyl znečišťujících látek od zdrojů. V letech 2005 aţ 2007 se 

projevily lepší rozptylové podmínky a oblast zasaţená koncentracemi vyššími neţ je cílový 

imisní limit arsenu (0,006 μg/m
3
) se postupně sníţila z původní východní poloviny města v 

roce 2003 (Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské hory, Vítkovice, 

Radvanice a Bartovice, Ostrava-Jih, Hrabová a Nová Bělá) na oblast Radvanic a Bartovic 

a blízké okolí zdrojů společnosti OKD, OKK, a.s. (Koksovny Jan Šverma a Svoboda). 

Teplotní rozdíly. Znatelné rozdíly v koncentracích (především u arsenu) mezi 

teplou a chladnou polovinou roku. Rovněţ teplota vzduchu můţe zejména v topném 

období výrazně ovlivňovat velikost emisí a atmosférické sráţky, které mohou sniţovat 

imisní úroveň v důsledku vymývání imisí z ovzduší. 

Zvláště velké a velké zdroje znečišťování ovzduší jsou dalším faktorem 

ovlivňujícím imise arsenu a niklu v ovzduší na Ostravsku. Nejvýznamnější producenti 

emisí u všech znečišťujících látek Ostravského ovzduší jsou především společností 

ArcelorMittal Ostrava a.s., OKD, OKK a.s., Dalkia Česká republika a.s., EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s., Energetika Vítkovice, a.s. a VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. 

Malé zdroje znečišťování ovzduší do 50 MW výkonu, především lokální topeniště 

jsou rovněţ nezanedbatelní producenti emisí do ovzduší, obzvlášť se toto projevuje 

v období topné sezóny, kdy lze vysledovat nárůst emisí arsenu v okrajových oblastech 

a místech s velkým výskytem topenišť spalujících fosilní paliva. Jedná se zejména o část 
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Vítkovic, Hulváky, Polanku nad Odrou, Plesnou, Kunčičky, kdy lze předpokládat, ţe na 

výskytu imisí v ovzduší se podílejí cca deseti aţ dvaceti pěti procenty. 

Přeshraniční přenos imisí arsenu a niklu. Zde se jedná především o přenos imisí 

ze sousedních států (Polska), kdy toto nebezpečí importu lze řešit pouze na základě 

mezinárodních bilaterálních dohod a úmluv. 

Toto jsou pouze některé z uvedených faktorů, které mohou ovlivňovat výskyt imisí 

arsenu a niklu v ovzduší na Ostravsku. Dalšími faktory, které jsem neuvedl výše, mohou 

souviset s ekonomickou situací největších znečišťovatelů (krize, sniţování výroby, 

omezení provozu, tlak stáních orgánů, sankce). Výrazným tlakem je i tlak psychologický 

vyvíjený na jednotlivce (bilboardy o ochraně ovzduší apod.). Je otázkou do jaké míry se 

jedná o účinné nástroje sniţování emisí a imisí v ovzduší na Ostravsku a do jaké míry jde 

jen o populistické gesto. Zde uvedu pár příkladu: 

Plynofikace, zelená úsporám, alternativní zdroje energie: vzhledem ke sloţení 

obyvatelstva na Severní Moravě, rozevíraní sociálních nůţek, niţším příjmům, neustálé 

zdraţování plynu, elektrické energie,  je to opět jeden z prvků k vyšším ziskům 

vybraných jednotlivců, jejichţ zisk, hradí prostřednictvím direktivy státu prostý občan 

(viz fotovoltaika)  Tudíţ současná ekonomická  situace  nutí obyčejného člověka vracet 

se zpět k pálení fosilních paliv, spalování odpadů apod. a to i pod hrozbou sankcí.  

Akce smog: Jízda v prostředcích MHD zdarma, na první pohled sluţba občanům, 

která je má přivézt k myšlence omezit jízdu osobními motorovými vozidly. Bohuţel 

i toto se míjí účinkem a to z těchto důvodu. Ekonomicky silní jedinci prostředky MHD 

nepouţívají vůbec a nějaký smog je nezajímá, totéţ se dá říci i o veřejných činovnicích 

a jejich vyuţívání sluţebních vozidel. Další proti: Platnost akce pouze na vnitřní zóny 

města Ostravy, coţ pro dojíţdějící z příměstských zón není motivace.  
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6 ZÁVĚR  

Jak vyplývá z této studie ţádná koncentrace imisí těţkých, toxických kovů nesmí 

být zanedbaná. Toto je i otázka arsenu a niklu, respektive toxicita jejich sloučenin, je 

problémem celé planety a lidské populace. Je nutné poloţit si na misku vah výrobu 

a pouţívání těchto těţkých kovů, jako je například pomoc lidstvu (léčiva, implantáty 

hnojiva, regulace populace škůdců, výroba dalších výrobků ve sklářství, elektronice, atd.) 

na straně jedné a zneuţívání těchto látek mocenskými politickými zájmy (bojový plyn), 

popřípadě nedostatečnou likvidaci odpadů z těchto látek, environmentální zátěţe po těţbě 

rud (následek prosazování zájmů politických, ekonomických, průmyslových lobby) na 

straně druhé. 

Závěrem tedy mohu na základě vyhodnocených dat konstatovat, ţe cílový roční limit 

arsenu byl trojnásobně překročen:v roce 2004 obytné zóně Mariánské Hory (OZO) a dva a 

půl násobně v průmyslové oblasti Ostrava-Bartovice (PZ). Zatímco v Ostravě-Mariánských 

horách obsah arsenu postupně klesá, v Ostravě-Bartovicích se koncentrace arsenu pohybuje 

v této úrovni aţ do roku 2006 a teprve má klesající tendenci. Cílový roční limit nebyl 

překročen v letech 2000 – 2010 v obytné zóně v Ostravě-Porubě. V roce 2010 však jiţ byl 

cílový roční limit arsenu (0,006 μg/m
3
) dodrţen ve všech třech aglomeracích. 

Cílový roční limit u niklu (0,02 μg/m
3
) v letech 2000 - 2010, nebyl v ţádné ze tří 

monitorovaných zón překročen. Nejvyšší roční průměrná koncentrace niklu byla 

naměřena v roce 2008, a sice v Ostravě–Bartovicích (0,0116 μg/m
3
) coţ znamená, ţe byla 

mírně překročena poloviční hodnota ročního limitu. V ostatních případech byla 

koncentrace imisí niklu pod polovinou, místy na úrovni čtvrtiny ročního limitu.  

Ostravská průmyslová aglomerace, elektrárny, fosilní paliva, topeniště 

v domácnostech, popeloviny a skládky. Zde všude se lze s těţkými kovy setkat a kaţdé zde 

nastíněné téma si zaslouţí samostatného zpracování, kdy lze stavět na základu této práce. 

A tak i kdyţ by se mohl problém zvaný arsen a nikl v ţivotním prostředí, svým výskytem 

mezi všemi toxickými látkami jevit jako problém zcela nepatrný, je třeba se těmto prvkům 

a jejich sloučeninám zodpovědně věnovat i nadále a tím omezovat poškozování zdraví 

lidské populace a kontaminaci ţivotního prostředí v zájmu ţivotaschopnosti celé naší 

planety.  
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