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SOUHRN 
V posledních letech je značná pozornost věnována problematice bromovaných retardátorů 

hoření (BFR’s – Brominated Flame Retardants), které tvoří různorodou skupinu organických 
sloučenin. Ještě v nedávné minulosti byly nejhojněji zastoupenou skupinou především 
polybromované difenylethery (PBDE), které nalezly široké použití v mnoha průmyslových 
odvětvích. Důvodem aplikace právě těchto látek je schopnost zpomalovat proces hoření a 
snižovat riziko vznícení při nadměrném záhřevu materiálu. Na druhou stranu přibyly vážné 
obavy související s užíváním PBDE. Nejzávažnějším problémem je zejména jejich možné 
uvolňování ze spotřebních výrobků při jejich běžném používání, toxicita a vysoká perzistence 
ve složkách životního prostředí. Některé z těchto kontaminantů se navíc vyznačují vysokým 
stupněm akumulace v biologických systémech.  

 
V předložené disertační práci byla prostřednictvím několika dílčích studií řešena 

problematika posouzení úrovně znečištění vodního a terestrického ekosystému vybraných 
lokalit České republiky PBDE. Jedním z cílů bylo rovněž zmapování situace v systému 
chovných rybníků nedaleko obce Záhlinice v oblasti střední Moravy. Zde byla posuzována 
míra kontaminace u ryb a ptáků, jako dvou po sobě jdoucích článků potravinového řetězce. 
Získané výsledky potvrdily z  větší části předpoklad, že se vzrůstající trofickou úrovní 
organismů dochází k bioakumulaci a tím i k vyšším hladinám těchto xenobiotik. Pro 
porovnání byl odchyt ryb a ptáků realizován také v jiných lokalitách ČR. V Bartošovicích a 
Hustopečích nad Bečvou byly obsahy detekované u káněte lesního a volavky popelavé 
srovnatelné, u kormoránů byly naopak zjištěny obsahy PBDE řádově vyšší.   

Kromě toho byly posuzovány hladiny PBDE detekované ve tkáních jedinců bioindikačního 
druhu jelec tloušť, odlovených na jaře a na podzim ve dvou lokalitách na řece Svratce. 
Porovnávány byly nálezy PBDE ve svalovině, kůži a vnitřnostech. Získané výsledky ukazují, 
že mezi jednotlivými tkáněmi, resp. i mezi lokalitami, nebyla prokázána výrazná variabilita a 
nálezy sledovaných látek jsou prakticky srovnatelné. 

S cílem určit obsah PBDE v rybách žijících ve vodních nádržích na řece Svratce byl 
proveden odlov ryb na Vírské a Brněnské přehradě. V obou lokalitách byl pilotním 
monitorovaným druhem cejn velký, který byl doplněn i ostatními druhy ryb. Výsledky analýz 
indikují, že vyšší koncentrace PBDE byly zjištěny v rybách pocházejících z Brněnské 
přehrady. Rozdílná byla také distribuce jednotlivých kongenerů v rybách odlovených na obou 
odběrových místech. 

Pro zmapování úrovně kontaminace terestrického ekosystému PBDE bylo použito několik 
druhů rostlinných bioindikátorů. Jednalo se o jehličí (borovice lesní, borovice vejmutovka, 
jedle bělokorá, smrk pichlavý) sesbírané z různých lokalit České republiky. Další zvolenou 
rostlinnou matricí byla objemná krmiva (pšenice obecná, ječmen, vojtěška setá, jetel luční) a 
olejniny (řepka olejka), pocházející z  oblasti Nového Jíčína, z hospodářství Školního 
zemědělského podniku Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Zjištěné hodnoty 
koncentrací PBDE byly velmi nízké, vesměs se pohybovaly na úrovni detekčních limitů 
použité analytické metody. 

 
 

Klíčová slova: Polybromované difenylethery (PBDE), bioakumulace, perzistence, trofická 
úroveň, bioindikátor 
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SUMMARY 
In recent years considerable attention is paid to problems of brominated flame retardants 

(BFR's – Brominated Flame retardants), which are a diverse group of organic compounds. 
Even in the recent past have been the most often represented group particularly 
polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), which have found wide use in many industrial 
sectors. The reason of aplication of these substances is the ability to slow down the 
combustion process and reduce the risk of ignition by the excessive heating of material. On 
the other hand, serious concerns about the use of PBDEs was added. The most serious trouble 
is particular their possible to release from consumer products during their normal use, toxicity 
and high persistence in parts of environment. Some of these contaminants are more 
characterized by a high degree of accumulation in biological systems. 

 
In this work by several sub-studies the issue of assessment the level of pollution of the 

aquatic ecosystem of selected localities of the Czech Republic just PBDEs was addressed. 
One of objectives was monitored the situation of breeding ponds near the village Záhlinice in 
Central Moravia. Here was assessed level of contamination in fish and birds as two 
consecutive segments of food chain. The obtained results largely confirmed the assumption 
that with increasing trophic level of organisms leads to bioaccumulation and thus also  higher 
findings. For comparison, the capture of fish and birds in other localities of the CR was also 
implemented. In Bartošovice and Hustopeče nad Becvou levels at the buzzard and heron were 
detected as comparable. The cormorants of the order higher levels of PBDEs were found.  

Further were also evaluated levels of PBDEs detected in individuals of bioindicator kind of 
chub caught in two locations on the river Svratka in spring and autumn. Findings of PBDE in 
muscle, skin and intestines were compared. The obtained results show that between tissues 
and sites wasn’t significant variability respectively and the findings of controlled substances 
are practically comparable. 

With aim to determine the dependence of the concentration of PBDEs in organisms on the 
length of the river was conducted monitoring of Vír and Brno water reservoirs. In both 
locations was main monitored kind of bream, which was completed by the other species. The 
results of the analysis indicate a higher total concentration at the lower part of river Svratka. 
Differences were also the distribution of individual congeners in both sampling locations. 

For monitoring of terrestrial system contamination levels of PBDEs has been selected 
several types of plant bioindicators. These are mainly pine needles (Scots pine, Eastern white 
pine, Silver fir, Blue spruce) collected from different localities of the Czech Republic. Other 
matrices were chosen roughages (Common wheat, Naked barley, Alfalfa wheat, Red clover) 
and oilseeds (Rapeseed) from the Novy Jicin, where Agriculture plant school of the 
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. Detected values of PBDE 
concentrations were very low, generally ranged at the detection limits of the analytical 
method. 
 
 
Key words: Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), bioaccumulation, persistence, trofic 
level, bioindicator 
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1 ÚVOD 

Ve druhé polovině 20. století došlo, a to současně s  prudkým rozvojem chemického 
průmyslu, k produkci syntetických persistentních xenobiotik na bázi organohalogenovaných 
sloučenin. Do této skupiny je nutné, kromě tradičních polychlorovaných bifenylů (PCB) a 
organochlorovaných pesticidů (OCP), zařadit také bromované retardátory hoření (BFR’s - 
Brominated Flame Retardants) [1, 2].  

Všechny výše uvedené skupiny xenobiotik mohou být charakterizovány na základě 
několika společných fyzikálně-chemických vlastností těchto kontaminantů. Je to především 
jejich relativně vysoká lipofilita, persistence v životním prostředí, nízká rozpustnost ve vodě a 
nízká ionizovatelnost [3–5].  

Obecně BFR’s tvoří různorodou skupinu organických sloučenin, které se používají jako 
přísady do hořlavých materiálů (polymery, textil atd.), s cílem omezit nebo zpomalit jejich 
hoření. Podle způsobu použití je můžeme rozdělit do tří hlavních skupin. Hovoříme o 
retardantech reaktivních nebo aditivních. Reaktivní retardanty hoření (např. 
tetrabrombisfenol A - TBBPA) jsou kovalentně vázány na polymerní matrici; naproti tomu 
aditivní retardanty hoření (např. polybromované difenylethery - PBDE) jsou s daným 
polymerem pouze volně smíchány, případně jsou v něm rozpuštěny.  Na základě této 
charakteristiky lze konstatovat, že aditivní retardanty mohou za určitých okolností migrovat 
do okolního prostředí a způsobovat tak jeho kontaminaci. Poslední skupinu tvoří oligomerní 
retardanty hoření, které vzhledem k jejich odlišným vlastnostem nelze zařadit mezi žádnou z 
výše uvedených kategorií. Nejsou sice chemicky vázány na polymer, na druhou stranu jsou 
však převážně tvořeny většími molekulami, které se jen velmi těžko z matrice uvolňují. 
Typickými představiteli této skupiny jsou například oligomery TBBPA, 2,6-dibromfenol nebo 
tribromstyren. Seznamy perzistentních organických polutantů (POPs) byly rozšířeny o tato 
výše specifikovaná xenobiotika poměrně nedávno, neboť PBDE se staly předmětem 
pozorování až v posledních zhruba 20 letech [6, 7].    

Hlavním expozičním zdrojem PBDE jsou požáry, dále úniky ze skládek a průmyslových 
podniků zabývajících se jejich výrobou, případně jejich dalším zpracováním (zvláště textilní 
továrny). Úniky se projevují především znečištěním ovzduší a vodního ekosystému. Odtud 
potom mohou, a to díky svým environmentálním vlastnostem, přestupovat do ostatních 
biotických a abiotických složek životního prostředí a rovněž do potravního řetězce, včetně 
jeho finálního článku (člověk) [8]. 

Důvodů vyvolávajících vlnu znepokojení nad kontaminací PBDE je hned několik. Kromě 
schopnosti bioakumulace je to zejména vysoká produkce a následná aplikace v mnoha 
různých výrobcích spotřebního průmyslu. Dalším nezanedbatelným důvodem je zjištění 
možných toxikologických účinků na člověka, a to jak u PBDE samotných, tak také u jejich 
rozkladných produktů, kterými mohou být polybromované dibenzodioxiny (PBDD) a 
polybromované dibenzofurany (PBDF), které z  hlediska své toxicity patří mezi ještě 
závažnější a nebezpečnější chemické sloučeniny [9–11].  

Na základě těchto obav bylo celosvětově zrealizováno několik opatření, která zacházení 
s těmito xenobiotiky omezují nebo zakazují. V první řadě se především hledají možnosti, jak 
tyto syntetické látky nahradit. Možnými alternativami PBDE jsou trichloroisopropylfosfát 
(TCPP), tetrabromobenzoát (TBBE), případně vybrané hydroxidy nebo deriváty melaminu. 
V jejich případě je však nutné najít vždy vhodný polymer sloužící jako matrice (Tabulka 8). 
V rámci legislativy EU je závazná především směrnice 2002/95/ES, která byla pozměněna 
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rozhodnutím Komise 2005/618/ES a naposledy detailněji projednávána a upravena koncem 
roku 2008. Ta v rámci EU zakazuje používání PBDE, včetně dalších škodlivých látek, 
v elektrických a elektronických zařízeních [12]. 

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že PBDE jsou, stejně jako ostatní 
skupiny organohalogenovaných aromatických sloučenin, významnými kontaminanty 
životního prostředí. Pro životní prostředí je nejzávažnější především jejich bioakumulační 
potenciál, toxicita a také množství, které lze v jednotlivých abiotických a biotických složkách 
životního prostředí detekovat. Nutno upozornit také na to, že přestože neexistuje žádný 
přirozený zdroj těchto xenobiotik, jsou přítomné ve všech složkách ekosystému. Jinými slovy, 
každý pozitivní nález těchto organických polutantů představuje závažnou kontaminaci 
ekosystému [3,8]. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Polybromované difenylethery 

2.1.1 Struktura a názvosloví 

PBDE jsou látky aromatického charakteru strukturně podobné polybromovaným bifenylům 
(PBB) a PCB.  Na rozdíl od těchto dvou skupin však mají PBDE ve své struktuře, a to mezi 
benzenovými jádry, zabudován jeden atom kyslíku. To znamená, že základní skelet tvoří 
molekula difenyletheru, substituovaná jedním až deseti atomy bromu. Tato skupina látek je 
charakterizována sumárním vzorcem C12OH10 – (x + y)Br (x + y), kde x + y nabývají hodnoty od 1 
do 10 (Obr. 1). 
 
 

O

Brx Bry

PBDE
Brx Bry

PBB
Clx Cly

PCB  
  C12OH10 – (x + y)Br (x + y)       C12H10 – (x + y)Br (x + y)    C12H10 – (x + y)Cl(x + y)     x + y = 1 – 10 

 
Obr. 1 Struktury PBDE, PBB a PCB a jejich sumární vzorce 

 
Teoreticky tak může existovat 209 různých struktur lišících se polohou nebo počtem atomu 

bromu (kongener), které lze rozdělit do desíti izomerních skupin; desátá skupina je tvořena 
pouze BDE-209 (Tabulka 1). Každý z kongenerů má svůj systematický název, avšak v praxi 
se používají převážně jejich číselná označení od 1 do 209 (indexy). Číslování jednotlivých 
kongenerů PBDE se shoduje s IUPAC nomenklaturou používanou pro číslování PCB [13]. 
Kompletní přehled všech 209 kongenerů PBDE včetně jejich indexů a systematického 
názvosloví je prezentován v Tabulce 2.  

Vlastnosti jednotlivých kongenerů PBDE mohou být v homologické řadě mono-, di-, tri- 
až dekabromdifenylether značně rozdílné. Tyto vlastnosti předurčují další osud jednotlivých 
PBDE v životním prostředí, což bude podrobně popsáno v následujících kapitolách [14].          
    
Tabulka 1 Nomenklatura PBDE 

Kategorie Počet jednotlivých zástupců 

Kongener 209 

Homolog 10 

Izomer 1–46* 
* počet izomerů obsažených v každé skupině: Mono-BDE: 3, Di-BDE: 12, Tri-BDE: 24, 

Tetra-BDE: 42, Penta-BDE: 46, Hexa-BDE: 42, Hepta-BDE: 24, Okta-BDE: 12,            
Nona-BDE: 3, Deka-BDE: 1  
 

Při studiu literatury bylo zjištěno, že pro PBDE se používají různá synonyma, jako např. 
polybromované bifenylethery (PBBE), polybromované bifenyloxidy (PBBO), případně 
polybromované difenyloxidy (PBDO).  



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 11 

Tabulka 2 Přehled systematického názvosloví  a souvisejících číselných indexů pro kongenery PBDE 

Kruh 1                              

0                       

2 1 4          ortho     

3 2 6 11         meta     

4 3 8 13 15        para     

23 5 16 20 22 40       indikátorové    

24 7 17 25 28 42 47           

25 9 18 26 31 44 49 52        

O1' 1
2

3

4
5

6

2'
3'

4'
5'

6'
 

 

26 10 19 27 32 46 51 53 54              

34 12 33 35 37 56 66 70 71 77             

35 14 34 36 39 58 68 72 73 79 80            

234 21 41 55 60 82 85 87 89 105 108 128           

235 23 43 57 63 83 90 92 94 107 111 130 133          

236 24 45 59 64 84 91 95 96 110 113 132 135 136         

245 29 48 67 74 97 99 101 102 118 120 138 146 149 153        

246 30 50 69 75 98 100 103 104 119 121 140 148 150 154 155       

345 38 76 78 81 122 123 124 125 126 127 157 162 164 167 168 169      

2345 61 86 106 114 129 137 141 143 156 159 170 172 174 180 182 189 194     

2346 62 88 109 115 131 139 144 146 158 161 171 175 176 183 184 191 196 197    

2356 65 93 112 117 134 147 151 152 163 165 177 178 179 187 188 193 201 200 202   

23456 116 142 160 166 173 181 185 186 190 192 195 198 199 203 204 205 206 207 208 209  

 0 2 3 4 23 24 25 26 34 35 234 235 236 245 246 345 2345 2346 2356 23456 Kruh 2 
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2.1.2 Fyzikálně-chemické vlastnosti 

Přítomnost všech 209 možných kongenerů odvozených od difenyletheru lze v technických 
směsích, stejně jako ve složkách životního prostředí, předpokládat pouze teoreticky. Četnost 
zastoupení jednotlivých BDE závisí především na reakční rovnováze samotné bromace. 
V případě bromu se jedná o elektron-donorní substituent, který se přednostně navazuje do 
ortho a para poloh. Z tohoto důvodu je zastoupení některých kongenerů v technických 
směsích PBDE velice málo pravděpodobné.  

Nejvíce průmyslově používanými PBDE a současně také nejvíce se vyskytujícími 
sloučeninami tohoto typu v životním prostředí jsou tri- (hlavní kongener 28), tetra- (47), 
penta- (99, 100), hexa- (153, 154), hepta- (183) a deka- (209) kongenery (Tabulka 3). Tyto 
specifikované kongenery ještě doplňují zejména kongenery 3 a 15, které se do vnějšího 
prostředí dostávají díky degradaci výšebromovaných PBDE (Tabulka 4). Těchto 10 
kongenerů je posuzováno jako majoritní kongenery, které jsou současně rovněž využívány 
jako kongenery indikátorové [15]. 

Stejně jako ostatní organohalogenované sloučeniny (PCB, DDT aj.), jsou i PBDE značně 
lipofilní a perzistentní, málo rozpustné ve vodě. Jejich vysoká odolnost vůči kyselinám, 
zásadám, teplu, světlu a redoxním reakcím představuje značné riziko, pokud se tyto polutanty 
kumulují ve složkách  životního prostředí, kde mohou díky svým vlastnostem setrvávat po 
velmi dlouhou dobu [3, 6]. PBDE se však vyznačují větší náchylností k environmentální 
degradaci než PCB, protože vazba uhlík-brom je slabší než vazba uhlík-chlor. A zatímco PCB 
jsou tepelně odolné nevodiče, jsou PBDE používány převážně jako samozhášecí přísady, tj. 
látky zpomalující hoření. Důvodem je to, že jsou vesměs tepelně nestálé. Při zahřívání se 
rozkládají, uvolňují se bromové radikály, které potlačují proces spalování a šíření požáru.  

Další důležitou vlastností perzistentních kontaminantů je rozdělovací koeficient 
oktanol/voda (log Kow). Obecně platí, že čím vyšší je tato hodnota, tím více je látka 
hydrofobní. Hodnoty log Kow se u majoritních PBDE pohybují v rozmezí 5,98 (3) – 9,97 
(209); proto lze konstatovat, že se jedná o látky vysoce hydrofobní (Tabulka 4) [6, 7]. 

Navíc bylo prokázáno, že při nadměrném zahřívání a spalování PBDE mohou z těchto 
látek vznikat vysoce toxické sloučeniny, například polybromované dibenzo-p-dioxiny 
(PBDD) a dibenzofurany (PBDF). Množství vzniklých PBDF a PBDD závisí na typu PBDE, 
na polymerním materiálu, teplotě (nejvíce při 400–800 °C), množství kyslíku a přítomnosti 
oxidů antimonu (Sb2O3, Sb2O5).  

Majoritní PBDE mají bod tání pohybující se v rozmezí od 64 °C (3) do 302,5 °C (209), 
přičemž řada kongenerů je za normálních podmínek v  kapalném stavu. Z hlediska 
použitelnosti nastává ideální situace v případě, když se retardant rozkládá při teplotě přibližně 
o 50 °C nižší než polymer; PBDE splňují tento požadavek spolu s mnoha polymery [5, 8]. 
Jako vhodná volba retardant-polymer se ukázalo být např. spojení směsi Okta-BDE a 
akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS). Zatímco ABS má teplotu rozkladu asi 280 °C, směs Okta-
BDE se rozkládá již zhruba při 230 °C. Některé další kombinace jsou uvedeny v Tabulce 5 
[16]. 
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Tabulka 3 Základní informace a fyzikálně-chemické vlastnosti jednotlivých izomerních skupin PBDE [17, 18] 

Skupina BDE CAS index M r (g/mol) Hlavní kongenery Sumární vzorec Log Kow Skupenství Barva 
Mono-BDE 101-55-3 249,1 3 C12H9BrO 4,28 Kapalné – 
Di-BDE 2050-47-7 328,1 15 C12H8Br2O 5,03 Pevné (krystalické) – 
Tri-BDE 49690-94-0 406,9 28 C12H7Br3O 5,17–5,58 Pevné – 
Tetra-BDE 40088-47-9 485,8 47, 49 C12H6Br4O 5,87–6,16 Kapalné – 
Penta-BDE 32534-81-9 564,7 66, 85, 99, 100 C12H5Br5O 6,64–6,97 Kapalné Jantarová 
Hexa-BDE 36483-60-0 643,6 153, 154 C12H4Br6O 6,86–7,92 Kapalné – 
Hepta-BDE 62928-80-3 722,5 183, 190 C12H3Br7O 7,05–8,0 Kapalné – 
Okta-BDE 32536-52-0 801,4 – C12H2Br8O 8,35–8,9 Pevné Šedá 
Nona-BDE 63936-56-1 880,3 – C12H1Br9O ≈ 9 Kapalné – 
Deka-BDE 1163-19-5 959,2 209 C12Br10O 9,97 Pevné (prášek) Bílá 

Skupina BDE Rozpustnost 
Rozpustnost 

ve vodě* 
Bod tání (°C) Bod varu (°C) 

Bod rozkladu 
(°C) 

Rozkladné produkty 

Mono-BDE Ethylether 4,8 18,7 310 – Halogenidy, oxidy uhlíku 
Di-BDE Benzen, ethylether ~ 2 60,5 338 – 340 – – 
Tri-BDE Isooktan, toluen 0,1 64–64,5 – – Halogenidy, oxidy uhlíku 
Tetra-BDE Isooktan, toluen ~ 0,01 83,5–200 – – Halogenidy, oxidy uhlíku 

Penta-BDE 
Methanol, aceton, 

benzen 
~ 0,01 (-7) – (-3) > 300 > 200 Halogenidy, oxidy uhlíku 

Hexa-BDE Isooktan, aceton ~ 0,04 – – – 
Halogenované sloučeniny,   

oxidy uhlíku 

Hepta-BDE Methanol, toluen ~ 8,5 × 10-7 70–150 – – 
Halogenované sloučeniny,   

oxidy uhlíku 

Okta-BDE 
Methanol, styren, 
benzen, aceton 

~ 9 × 10-7 70–150 – > 232 Halogenidy, oxidy uhlíku 

Nona-BDE Methanol, toluen ~ 1,2 × 10-6 – – – Halogenidy, oxidy uhlíku 
Deka-BDE o-xylen, toluen 4,17 × 10-9 302,5 – 425 Halogenidy 

* rozpustnost ve vodě v mg/ml při teplotě 25 °C 



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 14 

Tabulka 4 Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti nejvýznamnějších kongenerů PBDE [19] 

Kongener Struktura Systematický název CAS index M r (g/mol) Log Kow Bod tání (°C) Rozpustnost * 

BDE-3 
O

Br  
4-bromDE 101-55-3 249,1 4,85 18 4,8 

BDE-15 
O

BrBr  
4,4´-dibromDE 2050-47-7 328 5,03 57–58 0,13 

BDE-28 O

BrBr

Br

 
2,4,4´-tribromDE 41 318-75-6 406,9 5,98 64–64,5 0,07 

BDE-47 O

BrBr

BrBr

 
2,2´,4,4´-tetrabromDE 5436-43-1 485,8 6,55 83,5–84,5 0,015 

BDE-99 
O

BrBr

BrBr

Br  

2,2´,4,4´,5-pentabromDE 60 348-60-9 564,7 7,13 90,5–94,5 0,0094 

BDE-100 O

BrBr

BrBr

Br  
2,2´,4,4´,6-pentabromDE 189 084-64-8 564,7 6,86 102 0,04 

BDE-153 
O

BrBr

BrBr

BrBr  

2,2´,4,4´,5,5´-hexabromDE 68 631-49-2 643,6 7,62 160–163 8,7 × 10-7 

BDE-154 
O

BrBr

BrBr

Br

Br

 
2,2´,4,4´,5,6´ -hexabromDE 207 122-15-4 643,6 7,39 131–132,5 8,7 × 10-7 

BDE-183 
O

BrBr

BrBr

Br

Br

Br  

2,2´,3,4,4´,5´,6 –heptabromDE 207122-16-5 722,5 7,14 171–173 1,5 × 10-6 

BDE-209 
O

BrBr

BrBr

Br

Br

Br

Br
Br Br

 

2,2´,3,3´,4,4´,5,5´,6,6´-
dekabromDE 

1163-19-5 959,2 9,97 302,5 4,17 × 10-9 

* rozpustnost ve vodě v mg/ml při teplotě 25 °C 
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2.1.3 Výroba PBDE 

Nejjednodušší průmyslový způsob přípravy PBDE je uveden na Obr. 2, kde je znázorněna 
reakce difenyletheru a bromu. Jedná se o syntézu probíhající v prostředí nenukleofilního 
rozpouštědla katalyzovanou železem, přičemž vzniká směs různých izomerů. Při halogenaci 
aromátu za katalýzy vhodného kovu (Fe, Zn) vzniká během reakce Lewisova kyselina a 
bromidový kation, který se aduje na aromatické jádro jako první. Následně dochází i 
k navázání bromidového anionu a vzniku disubstituovaného jádra.  

 
 

O
Br2/CCl4

(Fe)
O

Br

Br

4,2´-dibrom DE  
 

Br Br + FeBr3 Br Br FeBr3 Br + FeBr4  
        Lewisova kyselina 
Obr. 2 Bromace difenyletheru 

 
 
Dalšími možnostmi syntézy PBDE je využití reakce fenolátu a brombenzenu (Obr. 3), 

nebo reakce difenyljodoniové soli s bromfenolátem (Obr. 4) [20]. V obou případech dochází 
k reakci fenolátu, který je z hlediska reaktivity vhodnější než příslušný alkohol, 
s alkylhalogenidem (halogenovaným aromátem). 

 
 

ONa
+

Br

Cu
Cu

Br

O

Br

Br

PBDE  
Obr. 3 Reakce fenolátu sodného s brombenzenem (Ulmannova syntéza); 

měďnatá sůl plní v reakci funkci katalyzátoru 

 
 

 

I
X

+

Br

O Na

O
Br

2-brom DE  
Obr. 4 Reakce difenyljodoniové soli s bromfenolátem 
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V posledních letech bylo prezentováno a ověřeno několik nových syntetických postupů. 
Mezi nejvýznamnější postupy patří zejména výroba kongenerů BDE-153 a BDE-154 
z prekurzoru 2,5-dibrom-4-fluoronitrobenzenu, která je uvedena na Obr. 5. Po reakci 
prekurzoru s bromovaným fenolem vzniká PBDE s nitro- skupinou v poloze 4’, která se dále 
zredukuje na amino- skupinu a následně se diazotací a reakcí s kyselinou fosfornou odstraní 
ze struktury PBDE [20].  

 
 

Br

Br

F NH4NO3

TFA/TFAA

Br

Br

F
NO2

+
Br

Br

F

O2N
(> 90%)

Br

Br

F

O2N
+

OH

Brx

Br

Br

O

O2N Brx

Br

Br

O

O2N Brx

Br

Br

O

Br Brx

PBDE  
Obr. 5 Výroba kongenerů BDE-153 a BDE-154 z prekurzoru 2,5-dibrom-fluorbenzenu; 

TFA – trifluoroctová kyselina, TFAA – anhydrid kyseliny trifluoroctové 

  
 
Mezi další možnosti patří také syntéza kongeneru BDE-81 pomocí modifikované Sinakiho 

reakce, znázorněné na Obr. 6. Jedná se o reakci substituovaného monoalkylborátu 
s bromovaným fenolátem [20, 10]. 

 
 

OB(OH)2

Br

+

Br
Br

Br

O
O

Br
Br

Br

Br

3,4,4´,5-tetrabrom DE 
Obr. 6 Syntéza kongeneru 81 modifikovanou Sinakiho reakcí 

 
 
U všech výše zmíněných syntéz je vždy uveden pouze jeden z možných produktů. Poloha a 

počet bromovaných substituentů však závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější jsou 
např. teplota, stechiometrický poměr, typy reagentů, reakční mechanismus apod. 
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2.1.4 Průmyslové použití PBDE 

Obecně se BFR's nacházejí zejména v elektrických a elektronických zařízeních, dopravních 
prostředcích, osvětlovacích tělesech a elektrických vodičích, dále při výrobě podlahových 
krytin, bytových textilií, balících a izolačních materiálů. U těchto výrobků doposud 
jednoznačně dominovaly PBDE, HBCD a TBBPA. V případě PBDE a HBCD se jedná o 
použití ve smyslu aditiv, zatímco TBBPA bývá obvykle jako reaktivní složka pevněji 
zabudováván do polymerů. V Tabulce 5 jsou uvedeny příklady hojně používaných polymerů 
v různých odvětvích průmyslu (elektronický, automobilový) i s typem BFR a jeho 
procentuálním zastoupením [21].  
 
Tabulka 5 Polymery obsahující různé typy BFR’s (%) 

Polymer Obsah 
BFR's (%) 

Typ BFR's Produkce polymeru          
(tis. t/rok) 

Polystyrenová pěna 
“High-imact“ polystyren 
Epoxidové pryskyřice 
Polyamidy 
Polyolefíny 
Polyuretany 
Polytereftaláty 
Nenasycené polyestery 
Polykarbonáty 
Kopolymery styrenu 

0,8–4 
11–15 
19–33 
13–16 
5–8 

10–18 
8–11 
13–28 
4–6 

12–15 

HBCD 
Deka-BDE, Br-PS 
TBBPA 
Deka-BDE, Br-PS 
Deka-BDE, PDS 
Penta-BDE, Br-Polyol 
Br-PS, der-TBBPA 
TBBPA 
Br-PS, der-TBBPA 
Okta-BDE, Br-PS 

600 
350 
300 
200 
200 
150 
150 
150 
100 
50 

HBCD – hexabromocyklododekan; der-TBBPA – derivatizovaný TBBPA,                            
Br-PS – bromovaný polystyren; PDS – propylen-dibromstyren; Br-Polyol – ester TBBPA 
 
V následujícím přehledu jsou uvedeny možnosti využití jednotlivých homologických 

skupin PBDE, včetně výčtu průmyslově nejvíce vyráběných technických směsí.  
 
Deka-BDE 

Hlavní použití této sloučeniny je v “high-impact“ polystyrenech, termoplastických 
polyesterových pryskyřicích, akrylo-nitril-butadien-styrenových gumách, nylonu, PVC a také 
v elastomerech. Kongener BDE-209 nalezl rovněž široké uplatnění v izolačních materiálech 
vhodných pro elektrické kabely [15]. Existuje velké množství komerčních výrobků BDE-209 
vyráběných v několika homologických řadách. Jsou to např.:  

 
 Bromkal : Bromkal 81, Bromkal 82-ODE, Bromkal 83-10 DE 
 Caliban: Caliban F/R-P 39P, Caliban F/R-P 44 
 DE: DE-83-RTM, DE 83, DP 10F 
 FR: FR-300 BA, FR P-39, FR 330BA, FR P-39, FRP 53, FR-PE, FR-PE(H),    

FR-1210 
 Saytex: Saytex 102, Saytex 102E 
 Ostatní: Adine 505, AFR 1021, Berkflam B10E, BR 100, BR55N, Chemflam 

011, EB 10FP, EBR 700, Flame Cut BR 100, HFO-102, Hexcel PF1, NC-1085, 
Planelon DB 100, Phoscon Br-250, Tardex 100 [15,16].  
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Okta-BDE 

Majoritní aplikací Okta-BDE kongenerů je jejich využití v součástkách počítačů a jiných 
kancelářských přístrojů. Vhodná je také jejich aplikace v řadě termoplastů nebo v adhezivech 
a nátěrových hmotách. Komerční názvy běžně používaných směsí jsou např.: 

 
 Bromkal  7908DE, Bromkal   FR 143  
 FR 143, FR 1208 
 79-8 DE, Adine 404, DE 79, Saytex 111, Tardex 80 aj. [15,16]. 

 
 

Hexa-BDE   

Jsou používány v komerčních směsích (např. BR 33 A), a to spolu s Penta-BDE 
kongenery. 

 
 

Penta-BDE 

Tyto komerční směsi jsou aplikovány jako aditiva v epoxy-pryskyřicích, fenolových 
pryskyřicích a textiliích. Také tato skupina představuje širokou škálu komerčních produktů:  

 
 Bromkal  61, Bromkal  70-5 DE, Bromkal  70, Bromkal  G1 
 Tardex 50, Tardex 50 L 
 DE 71, FR 1205/1215, Pentabromprop, Saytex 115, aj.  

 
V minulosti byla hojně používána právě směs Bromkal 70-5 DE (34 % Tetra-BDE, 60 % 

Penta-BDE a 6 % Hexa-BDE) [15]. 
 
 

Tetra-BDE 

Aplikace kongenerů Tetra-BDE se shoduje s použitím Penta-BDE. Komerčně používaná 
směs obsahuje v průměru 41 % Tetra-BDE kongenerů, 45 % Penta-BDE kongenerů, 6 % 
Hexa-BDE kongenerů a asi 8 % PBDE o neznámé struktuře [15].  

 
 

Ostatní skupiny PBDE 

Některé skupiny BDE nejsou samostatně vyráběny, ale objevují se převážně jako příměs 
komerčních směsí (např. Nona-BDE nebo Hepta-BDE). Nejméně bromované skupiny 
kongenerů, tzn. Tri-BDE, Di-BDE a Mono-BDE, nejsou komerčně vyráběny, ani jinak 
používány. 

 
 

Obecné využití PBDE 

V následujícím grafu (Obr. 7) je uvedeno procentuální využití  těchto sloučenin 
v jednotlivých spotřebních sektorech. Více než polovina celkové spotřeby PBDE  je využita 
při výrobě sortimentu elektrických a elektronických zařízení a součástek. Na tuto spotřebu 
mají dominantní vliv následující dva hlavní ukazatele; jedním z nich je přítomnost PBDE 
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prakticky v každém elektrickém spotřebiči nebo součástce, druhým stále rostoucí produkce 
tohoto druhu spotřebního zboží. Nejčastěji se používají již dříve zmíněné skupiny Deka-BDE, 
Okta-BDE a Penta-BDE [22, 23]. V souvislosti s tím je zapotřebí upozornit na to, že tyto 
hodnoty jsou pouze orientační. Některá odvětví od sebe nelze striktně oddělit; např. doprava 
nebo stavební průmysl nutně potřebují ke své činnosti podporu z elektronického sektoru. 
Potom může logicky docházet k prolínání a ke zkreslení hodnot procentuálního zastoupení 
specifikovaných sloučenin.  
 

Využití PBDE v koncových odvětvích a produktech
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Obr. 7 Využití PBDE v průmyslových odvětvích a produktech 

 
 
Skupina výrobků elektrického a elektronického vybavení je podrobněji specifikována 

v následujícím grafu (Obr. 8); z tohoto grafu jednoznačně vyplývá, že nejvíce PBDE se 
vyskytuje v domácích spotřebičích. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že tento druh 
výrobků spotřebního průmyslu obsahuje, a to v porovnání s ostatními uvedenými skupinami, 
největší podíl plastů (TV, vysavač), na které jsou převážně retardátory hoření vázány [22, 24].  
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Obr. 8 Použití PBDE v elektrických a elektronických součástkách  
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Na konci minulého století se BFR’s vyráběly pouze ve Spojených státech amerických, dále 
v Evropě a Asii, přičemž v roce 1999 tvořil skoro 60 % světové produkce TBBPA. Podíl 
vyrobených technických směsí na bázi PBDE byl v tomto roce zhruba třetinový, počítáno 
z celkového množství 204 tisíc tun. Stav uváděný v literatuře v roce 1999 je prezentován 
v Tabulce 6. Zajímavé je také to, že v tomto roce byla na americkém kontinentě nulová 
produkce Penta-BDE, produkovaly se pouze směsi s Okta-BDE a Deka-BDE [22, 25]. 
 
Tabulka 6 Produkce BFR’s v roce 1999 ve vybraných kontinentech 

 Evropa Amerika Asie Celkem tun (%) 

Penta-BDE 8 290 0 210 8 500 (4,1 %) 

Okta-BDE 1 375 2 000 450 3 825 (1,9 %) 

Deka-BDE 24 300 23 000 7 500 54 800 (26,8 %) 

TBBPA 21 600 85 900 13 800 121 300 (59,4 %) 

HBCD 3 100 3 900 8 900 15 900 (7,8 %) 

Celkem  58 665 (28,7 %) 114 800(56,2 %) 30 860 (15,1 %) 204 325 (100 %) 

 
 
Během dvou následujících let se začala výroba směsí PBDE v Evropě postupně snižovat. 

Naopak rostoucí produkce v  Asii byla vyvolána především požadavky na plastové 
komponenty pro elektrický a elektronický průmysl, rozvinutý zejména v Japonsku. V roce 
2001 již byly navíc registrovány také koncerny na výrobu PBDE v Austrálii a v Africe, avšak 
v celosvětovém měřítku se jednalo o velmi malé producenty. Z porovnání celkového množství 
vyprodukovaného BFR’s, stejně jako množství technických směsí obsahujících pouze PBDE 
v letech 1999 a 2001, kdy byly k dispozici poslední dostupné údaje vyplývá, že nedošlo 
k žádné výraznější změně. Podíl TBBPA na celosvětové výrobě byl v roce 2001 opět cca 
60 %, stejně jako PBDE 34 %, a to z necelých 204 tisíc tun (Tabulky 6 a 7). Mezi největší 
celosvětové producenty PBDE patřily ještě v roce 2005 tyto koncerny:  

 
 Dead Sea Bromines and Eurobrome (Nizozemí) 
 Atochem (Francie) 
 Great Lakes Chemical Ltd. (Velká Británie) 
 Great Lakes Chemical Corporation (USA) 
 Albemarle (USA) 
 Tosoh (Japonsko) 
 Matsunaga (Japonsko) 
 Nippo (Japonsko) 
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Tabulka 7 Produkce BFR’s v roce 2001 ve vybraných kontinentech 

 Evropa Amerika Asie Ostatní Celkem tun (%) 

Penta-BDE 150 7 100 150 100 7 500 (4 %) 

Okta-BDE 610 1 500 1 500 180 3 790 (2 %) 

Deka-BDE 7 600 24 500 23 000 1 050 56 150 (28 %) 

TBBPA 11 600 18 000 89 400 600 119 600 (58 %) 

HBCD 9 500 2 800 3 900 500 16 700 (8 %) 

Celkem 
29 460 

(14,5 %) 
53 900 

(26,5 %) 
117 950 
(57,8 %) 

2 430 
(1,2 %) 

203 740  
(100 %) 

 
 
Ve výše uvedeném textu se již vyskytla zmínka o fyzikálně-chemických vlastnostech 

skupiny PBDE a o jejich použití. Časem však byly prokázány jejich negativní dopady na 
životní prostředí, což vedlo ke hledání méně nebezpečných náhrad. V Tabulce 8 je pro 
porovnání uvedena původní směs Penta-BDE a dvě možné alternativní náhrady, včetně 
možností jejich využití a prezentace nebezpečných vlastností. 

 
Tabulka 8 Porovnání použití a rizik pro ŽP pro Penta-BDE, TCPP a TBBE 

Látka Penta-BDE TCPP TBBE 

Možná technická použitelnost 

Automobilový 
průmysl 

 
použitelný 

 

použitelný pro většinu 
aplikací 

 
použitelný 

 

Polstrovaný nábytek 
 

použitelný 
 

použitelný, není-li 
zapotřebí 

nepřítomnosti fosforu 

 
použitelný 

 

Nepěnivý polyuretan použitelný není známo použitelný 

Rizika pro životní prostředí 

Distribuce v životním 
prostředí 

málo těkavý, málo 
rozpustný, silně se 
váže na organický 
uhlík v půdách, 
sedimentech, 

a živých 
organismech 

váže se na organický 
uhlík v půdách, 

sedimentech a živých 
organismech, ale 

podstatně méně než 
PBDE 

pravděpodobně se 
částecně váže na 
organický uhlík v 

půdách, 
sedimentech a 

živých organismech, 
ale méně než PBDE 

Akutní toxicita 
velmi toxický pro 

vodní 
organismy 

toxický nebo 
škodlivý pro vodní 

organismy 

velmi toxický pro 
vodní organismy, ale 

méně než PBDE 

Reprodukční toxicita velmi toxický škodlivý není známo 

Biodegradace v podstatě není biodegradovatelný 

Bioakumulace vysoká žádná až nízká není známo 
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2.1.5 Nakládání s odpadem obsahujícím PBDE 

Na úvod je důležité zdůraznit to, že drtivou většinu těchto odpadů tvoří plastové komponenty 
pocházející z odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Mezi další odpadní 
producenty PBDE patří například netříděný komunální odpad, dále odpady z průmyslových 
výrob, případně demoliční odpad.  

Velmi nadějně se po roce 2004 začala vyvíjet situace spojená s nakládáním s plastovými a 
polymerními odpady obsahujícími PBDE. Některé země, například Japonsko, s předstihem 
přijaly již v roce 2003 velké množství legislativních předpisů a závazných norem, které řešily 
problémy spojené s těmito odpady. Důsledné dodržování těchto předpisů vedlo k výraznému 
zlepšení situace.     

Hlavními způsoby zneškodnění těchto odpadů bylo do roku 2004, a to na základě údajů ze 
serveru www.bsef.com (Bromine Science and Environmental Forum), skládkování a 
spalování. Tyto dvě, v odpadním hospodářství nejčastěji používané technologie, se na 
likvidaci podílely 88 %, resp. 10 % z celkového objemu odpadu. Ke zmíněným procentům, 
která putovala na skládky a do spaloven, bylo nutné ještě připočítat podíly, které vznikaly při 
recyklačních procesech. Přibližně 2 % původního objemu odpadu byla určena k recyklaci, 
přičemž z tohoto množství končilo na skládkách přibližně 60 % a ve spalovnách dalších 34 %. 
Tuto situaci vystihuje schéma na Obr. 9: 

 

 
Obr. 9 Zacházení s plastovými odpady obsahujícími PBDE do roku 2004 [26, 27] 

 
Po přelomovém roce 2004 došlo nejen k mnoha legislativním úpravám a nařízením, ale 

především k zefektivnění recyklačních technologií. Proto se likvidace plastových odpadů 
obsahujících PBDE začala ubírat především touto cestou. Zásadně se změnilo množství 
odpadu určeného k recyklaci, a to z původních 2 % (před rokem 2004) na 75 %. Současně to 
znamená, že naopak objemy pro skládky a spalovny doznaly výrazného snížení, což je možné 
posoudit na základě Obr. 10. Důležitou hodnotou prezentovanou na obou schématech je 
množství odpadu podléhajícího chemické recyklací se ziskem bromu. Zatímco do roku 2004 
bylo toto množství nulové, po roce 2004 již tvoří 70 % z celkového objemu odpadu určeného 
k recyklaci [26, 27].  
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V posledních čtyřech letech se celosvětová situace ještě výrazněji zlepšila, a to ve prospěch 
“zelených” čísel. V rámci EU je od roku 2004 úplně zakázána výroba a používání technických 
směsí obsahujících Penta-BDE a Okta-BDE v elektronických výrobcích. V důsledku poklesu 
jejich výroby však naopak vzrostly objemy ostatních vyráběných BFR’s, zejména kongeneru   
BDE-209 a HBCD.  

Také v ČR bylo učiněno několik zásadních kroků při nakládání s OEEZ. Po legislativní 
stránce bylo zapracováno několik směrnic do novely Zákona o odpadech č. 7/2005 Sb.  
Například směrnice 2002/95/ES ze dne 27. Ledna 2003, která byla v letech 2005–2006 
pozměněna na základě čtyř rozhodnutí, stanovuje zákaz používání olova, rtuti, kadmia, 
šestimocného chromu a zpomalovačů hoření na bázi PBB a PBDE v elektrozařízeních a 
elektrospotřebičích určených výhradně pro domácnost. Druhá novela vznikla na základě 
směrnice 2002/96/ES; z požadavků této směrnice vyplývají povinnosti pro státní správu, 
producenty elektrických a elektronických zařízení (EEZ), spotřebitele a zpracovatele OEEZ, 
včetně definování cyklu zpětného odběru: 

  
prodej → použití → zpětný odběr  → mechanická recyklace → třídění materiálů 
→ zhodnocení využitelných složek → odstranění nevyužitelných složek 

 
 

 
Obr. 10 Zacházení s plastovými odpady obsahujícími PBDE po roce 2004 [26, 28] 

 
 

2.1.6 Zdroje vstupu PBDE do životního prostředí 

Obecně lze zdroje PBDE rozdělit na primární a sekundární. Do první skupiny patří všechny 
přímé zdroje, ze kterých jsou PBDE aktivně nebo pasivně uvolňovány do vnějšího prostředí. 
Mezi primární zdroje patří např. 
 

 výroba PBDE 
 výroba produktů obsahujících PBDE 
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 produkty: izolace, detektory kouře, kabely, kancelářské přístroje, papírové 
lamináty, PC a televizory, koberce, autodíly, světla, imitace dřeva, elektronika 
a elektronické součástky 

 
Sekundární zdroje následují zdroje primární; jejich prostřednictvím dochází k opětovnému 

uvolnění PBDE do životního prostředí: 
 

 revolatilizace z ilegálních skládek 
 revolatilizace ze sedimentů a půd 
 emise při požárech 
 emise ze spaloven 
 odpařování z aplikovaných nátěrů  
 uvolňování z řady výše uvedených produktů [29]. 

 
Osud PBDE v ekosystému určují dva hlavní faktory, kterými jsou stupeň bromace a poloha 

bromových substituentů. Tyto faktory podstatně ovlivňují fyzikálně-chemické vlastnosti a 
společně s charakterem složek prostředí (atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra) určují 
chování jednotlivých kongenerů ve složkách životního prostředí. Nížebromované PBDE jsou 
díky lepší rozpustnosti ve vodě a vyšší těkavosti mobilnější, a proto jsou zastoupeny 
především ve vodním prostředí a v atmosféře. Na druhé straně podléhají lépe foto- a 
biodegradaci, což se projevuje tím, že nedochází k  jejich akumulaci v tělech živočichů. 
Výšebromované PBDE se v abiotickém prostředí hromadí především v půdě a v sedimentech, 
kde jsou převážně sorbované na organické částice. V živých tkáních dochází  ke kumulaci 
zejména v tukových tkáních. Na Obr. 11 je uvedeno schéma koloběhu PBDE, jejich vstup do 
životního prostředí, průchod různými ekosystémy a následná kumulace v živých organismech, 
včetně člověka.     

 

 
Obr. 11 Osud PBDE v prostředí [30] 
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2.1.7 Distribuce v jednotlivých složkách ekosystému 

Výsledkem masivního používání BFR’s je jejich postupné uvolňování do životního prostředí 
a s tím související kontaminace prakticky všech jeho abiotických i biotických složek. 
Vzhledem k tomu, že zvláště výšebromované difenylethery jsou relativně málo chemicky 
reaktivní, vysoce hydrofobní a v důsledku toho i velice perzistentní, mají tendenci 
se bioakumulovat v tukových tkáních organismů, sedimentech, kalech z čistíren odpadních 
vod aj. (Obr. 11). Hlavním důvodem všudypřítomného výskytu těchto látek v životním 
prostředí se zdá být právě jejich schopnost migrovat do vnějšího okolí, a to buď již při jejich 
samotné výrobě, případně v průběhu dalšího využití [30]. 

Z monitoringu zabývajícího se výskytem PBDE v životním prostředí je zřejmé, že 
nejrozšířenějším kongenerem je BDE 47, který je zároveň majoritním zástupcem 
v průmyslově dříve velmi často používané směsi BROMKAL 70-5DE [31]. Mezi další 
kongenery, které jsou ve většině případů přítomny v různých matricích, patří kongenery 
uvedené v Tabulce 4. 

 
Kromě syntetických PBDE se v přírodě vyskytují 

bromované difenylethery také přirozeně. Jedná se 
především o PBDE obsahující ve své struktuře i jiné 
funkční skupiny (např. hydroxy-). Stopová množství 
PBDE jsou produkována rovněž některými zástupci 
mořských a tropických hub. Svědčí o tom například 
nálezy hydroxybromovaných difenyletherů u houby 
Dysidea herbecea na ostrovech Pelorus (východní 
Austrálie) [32] nebo Sumatra (Indonésie) [33]. 
Kromě toho bylo prokázáno, že také tropické houby 

Dysidea chlorea a Phyllospongia falascens, nalezené na ostrovech Palau (Mikronésie) a 
Západní Sumatra [34], produkují různě substituované formy PBDE (Obr. 12, 13a). 

Příčina tvorby těchto látek není zcela jasná; některé studie však uvádějí, že jejich produkce 
je důsledkem symbiózy mezi houbou a bakteriemi; předpokládá se, že sekrece těchto látek 
slouží k obraně houby proti jejím nepřátelům. Na Obr. 13b jsou uvedeny produkty společného 
soužití mezi houbou Phyllospongia foliascens a sinicí rodu Oscillatoria spongelia [34]. 
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Obr. 13 a) příklady PBDE přirozeně produkovaných houbami třídy Dysidea 

 b) produkt symbiózy mezi Phyllospongia foliascens a Oscillatoria spongelia 

 
Obr. 12   Dysidea herbecea 
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2.1.7.1 PBDE v ovzduší 

PBDE byly detekovány nejen v mnoha biologických vzorcích, ale také v ovzduší, a to jak 
v uzavřených místnostech, tak také ve volném prostředí. Nížebromované PBDE se vyskytují 
ve vyšších koncentracích než výšebromované kongenery, pravděpodobně díky vyšší těkavosti 
[4]. Poprvé byly PBDE (kongener BDE-209) detekovány v roce 1979 v blízkosti továren 
vyrábějících PBDE [2]. V dalších letech byly nejrůznější kongenery, zejména BDE-47,   
BDE-99, BDE-100, BDE-153 a BDE-154, zjišťovány v  jiných vzorcích odebraných z 
ovzduší. Vysoké koncentrace PBDE byly prokázány zejména ve vnitřním ovzduší, a to 
v místnostech s vyšším počtem počítačů; v porovnání s  nálezy indikovanými v blízkosti 
průmyslových závodů jsou však tyto hodnoty řádově nižší [14]. PBDE mohou být v ovzduší 
degradovány buď přímou fotolýzou prostřednictvím slunečního záření, nebo nepřímo 
působením hydroxylových radikálů. Poločas rozpadu definovaný pro tyto radikálové reakce 
probíhající v ovzduší je odhadován na 29 hodin pro Penta-BDE, 140 hodin pro Okta-BDE a 
476 hodin pro Deka-BDE [35]. 

V následující tabulce (Tabulka 9) jsou prezentovány koncentrace PBDE, které byly 
zjištěny na podkladě analýz ovzduší. Řádově se jedná o jednotky až desítky pg/m3. 
 
Tabulka 9 Porovnání koncentrací PBDE (pg/m3) obsažených ve vzorcích ovzduší  

Lokalita BDE-47 BDE-99 BDE-100 ΣΣΣΣPBDE* Zdroj 

Chicago - USA 33 16 2,0 52** [36] 

Alert - Kanada - - - 28** [36] 

Ammarnäs – Švédsko 6,3 1,6 0,4 8,3* [37,1] 

*    suma koncentrací BDE-47, BDE-99, BDE-100 
**  hodnota celkové koncentrace tvořena příspěvkem dalších kongenerů  

 
 
2.1.7.2 PBDE ve vodním prostředí 

PBDE lze detekovat prakticky ve všech složkách aquatického ekosystému, tzn. ve vodě, 
sedimentech, planktonu, tkáních měkkýšů, členovců, ryb, mořských savců a vodních ptáků. 
Vzhledem ke svým hydrofobním vlastnostem jsou PBDE vázány především na sedimenty a 
tukové tkáně vodních živočichů a ve vodě se prakticky nevyskytují. Na druhou stranu však 
přítomnost PBDE ve vodě naznačuje relativně “čerstvou“ kontaminaci příslušného 
ekosystému, která však s časem výrazně klesá. Potvrzuje to například i studie provedená 
celkem u 200 vzorků vody pocházejících z různých míst Japonska [38], kde po delší době, 
uplynulé od expozice ekosystému PBDE, nebyla zjištěna žádná kontaminace; obdobný trend 
byl prokázán také analýzou vody z Ontarijského jezera, kde se nálezy pohybovaly v rozmezí 
4–13 pg/l [39].    
 
 
2.1.7.3 PBDE v sedimentech 

Sedimenty jsou matricemi, u kterých byl nejčastěji hodnocen obsah PBDE. Kumulace těchto 
polutantů v sedimentech je závislá na dvou hlavních ukazatelích; prvním z nich je vzdálenost 
sedimentů od primárního zdroje PBDE, druhý představuje množství organického uhlíku, který 
je v této matrici obsažen. V sedimentech byly v nejvyšších koncentracích nejčastěji 
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prokazovány nejen kongenery BDE-47, BDE-99 a BDE-100, ale především BDE-209, který 
převážně tvoří až 99 % celkového obsahu PBDE. Řada studií hodnotících úroveň 
kontaminace PBDE se orientuje právě na monitoring životního prostředí, prováděný 
prostřednictvím analýzy sedimentů; příkladem jsou údaje publikované v literatuře [40], kde je 
posuzována kontaminace PBDE v sedimentech odebraných z Velkých jezer v Severní 
Americe. Bylo zjištěno, že koncentrace v Michiganském jezeře (320 ng/g sušiny) je 8x vyšší 
než v Erijském jezeře (40 ng/g) a zhruba 25x vyšší než v Hořejším jezeře (12 ng/g). Tato data 
byla kromě toho porovnávána s výsledky analýz prováděných ve stejných lokalitách dříve. 
Ukázalo se, že za posledních 5 let se koncentrace těchto polutantů celkově zdvojnásobily. Jiná 
studie [41] byla zaměřena na analýzu sedimentů odebraných na přítoku a následně na odtoku 
z továrny na výrobu plastů ve Švédsku. V tomto případě došlo k naplnění předpokladů, že 
došlo k úniku těchto polutantů a k jejich následné kumulaci v sedimentech. V rámci této 
studie bylo prokázáno, že na odtoku byly u kongenerů BDE-47, BDE-99 a BDE-100 zjištěny 
koncentrace o 2 řády vyšší než na přítoku. Tyto i další výsledky jsou souhrnně prezentovány 
v Tabulce 10. 
 
Tabulka 10 Porovnání koncentrací PBDE (ng/g) obsažených ve vzorcích sedimentů  

Lokalita BDE-47 BDE-99 BDE-100 ΣΣΣΣPBDE**  Zdroj 

Jezero Hadley – USA 16# 37# 7,1# 584# [42] 

Baltické moře 3,4 2,4 1,3 5,4 [43] 

Seven Rivers – Anglie 0,3–368# 0,6–898# - - [44] 

Výrobna plastů – přítok* 3,7 8,8 1,6 14,1 [41] 

Výrobna plastů – odtok* 780 1200 270 2250 [41] 

Textilní výroba – odtok* 50 53 19 122 [45] 

* Švédsko 
# sušina 

 
 
2.1.7.4 PBDE v odpadních kalech 

Čistírenské kaly představují heterogenní systém látek odsazených z odpadních vod při 
mechanickém stupni čištění, případně vzniklých při dalších technologických procesech čištění 
odpadních vod. Složení a obsah sušiny kalu závisí především na znečištění odpadních vod a 
na použitých čistírenských procesech. Obecně však představují přibližně 1–2 % objemu 
znečištěných vod, přičemž v nich může být zakoncentrováno 50–80 % z původního 
znečištění. To je způsobeno zejména patogenními mikroorganismy, dále obsahem 
nebezpečných organických látek patřících do skupiny POPs (PCB, PBDE, NEL aj.) a 
rizikových prvků (Cd, Cr, Hg, Pb aj.). Kaly jsou svým charakterem velmi podobné 
sedimentům. Tomuto tvrzení odpovídají i vysoké koncentrace PBDE v nich detekovaných, 
stejně jako distribuce jednotlivých kongenerů (kumulace především BDE-209). Výsledky 
analýz tří majoritních kongenerů jsou uvedeny v následující Tabulce 11.  
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Tabulka 11 Porovnání koncentrací PBDE (ng/g sušiny) obsažených ve vzorcích odpadních 
kalů  

Lokalita BDE-47 BDE-99 BDE-209 Zdroj 

Guangzhou – Čína 3,2–26,7 3,1–35,4 150–22 894 [46] 

Kanada 407–971 540–1 267 746 [47–49] 

USA 259–1 670 391–1 660 85–58 800 [50–53] 

Evropa <0,3–115 <0,3–320 <0,6–2 217 [54–56]  

Kuvajt 0,24–7,81 0,44–14,74 4,8–1 595,6 [57] 
 
 
 
2.1.7.5 Biotické matrice  

Přítomnost kongenerů PBDE byla zjištěna téměř ve všech živých organismech, včetně tkání a 
tělních tekutin odebraných od lidí. Pro porovnání úrovně kontaminace byly vybrány 
následující tři ekosystémy: 
 

 Terestrický ekosystém (ptáci, savci) 
 Sladkovodní ekosystém (ryby, vodní ptáci, vodní savci) 
 Mořský ekosystém (ryby a jiné vodní organismy, ptáci, mořští savci). 

 
 
Terestrický ekosystém 

Studie zaměřené na zhodnocení obsahu PBDE ve tkáních suchozemských živočichů byly 
již prováděny u mnoha testovaných druhů. Poslední práce byly zaměřeny na posouzení 
úrovně kontaminace drobných živočichů tvořících mikro- a makroedafon pedosféry, tj. 
především hlodavců, dále na kontaminaci suchozemských ptáků a savců. Pozornost byla 
věnována také možné kontaminaci tkání a tělních tekutin lidí.    

Zajímavá studie byla zpracována ve Švédsku [58]; kontaminace PBDE byla v tomto 
případě hodnocena pomocí  žížal jako vhodného bioindikátoru a také zeminy, odkud byly 
žížaly odebírány. Takto bylo posouzeno celkem pět lokalit. Celkové koncentrace všech 15-ti 
kongenerů v žížalách se pohybovaly v rozmezí 3,1–38 000 ng/g lipidického podílu a byly 
velmi blízké hodnotám prokázaným v půdě. Akumulační faktory biota-půda klesaly 
v závislosti na molekulové hmotnosti v pořadí: Tetra-BDE > Penta-BDE > Hexa-BDE > 
Okta-BDE > Nona-BDE > BDE-209. Z této prokázané závislosti jednoznačně vyplývá, že 
výšebromované DE a BDE-209 jsou z půdy snadno distribuovány a kumulují se v žížalách. 
Jedná se o významnou cestu vstupu těchto látek do potravního řetězce, což je podrobně 
popsáno v další publikované literatuře [59]. 

V Belgii byl v roce 2006 proveden monitoring PBDE; jako bioindikátor byla v tomto 
případě zvolena liška obecná. Byly analyzovány tři druhy odebraných tkání, a to játra, 
svalovina a tuková tkáň. Zjištěny byly následujícími hodnoty obsahu: játra, ΣBDE v rozmezí 
0,6–115 ng/g tukového podílu; svalovina, ΣBDE v rozmezí 1,0–44 ng/g tukového podílu; 
tuková tkáň, ΣBDE v rozmezí 0,7–82 ng/g. Použité analytické postupy a výsledky jsou 
podrobně diskutovány v příslušné studii [60]. 
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Ve Španělsku se v letech 2000–2001 hodnotila úroveň kontaminace u sokola stěhovavého 
[61]. Konkrétně bylo v jeho nevylíhnutých vejcích a u mláďat hodnoceno celkem 11 
kongenerů PBDE. Majoritními kongenery ve vejcích byly BDE-153 a BDE-99, zatímco u 
čerstvě narozených mláďat byl dominantní kongener BDE-47. Kongenery BDE-183 a     
BDE-209 byly přítomny ve všech šesti analyzovaných vzorcích. Zajímavé bylo porovnání 
obsahů PBDE zjištěných u sokola stěhovavého s nálezy prokázanými dříve u krahujce 
obecného a jestřába lesního, živících se stejnou potravou, tvořenou malými a středně velkými 
ptáky. Výrazně vyšší hodnoty byly prokázány u sokola stěhovavého, ačkoliv pro toto tvrzení 
nenašel autor žádné podložené vysvětlení. 

Mnoho výsledků pocházejících z dalších studií, zpracovaných při hodnocení kontaminace 
terestrického ekosystému, bylo soustředěno do následující souhrnné publikace [62]. 

 
 

Sladkovodní ekosystém 

Akumulaci PBDE v těle kormorána velkého, žijícího v Japonsku, je rovněž věnována jedna 
publikovaná studie [63]. V tomto případě byla zjišťována přítomnost 20-ti kongenerů (včetně 
BDE-209) v játrech (10 vzorků) a ve vejcích (10). Bylo prokázáno, že kongener BDE-47 
tvořil 40–50 % celkového obsahu, a to v obou matricích; ΣBDE v játrech byla v rozmezí  
330–2 600 ng/g lipidického podílu, ve vejcích v rozmezí 600–3 300 ng/g tuku. Celkové 
obsahy však byly nižší, než u kormoránů žijících ve Velké Británii a Holandsku, které byly již 
prezentovány v dřívějších letech. 

V následující studii [64] byla posuzována míra kontaminace PBDE u kapra obecného 
žijícího v řekách Anoia a Cardener ve Španělsku; vypočtená ΣBDE byla v rozmezí             
29–744 ng/g lipidického podílu. Současně byly analyzovány i sedimenty z těchto řek a 
výsledkem těchto analýz byl průkaz rozdílných profilů jednotlivých kongenerů. Zatímco 
v sedimentech byl nejvíce zastoupen BDE-99 (19–32 % ze ΣBDE), v kaprech nebyl tento 
kongener detekován ani v jednom případě. Podobný trend vykazovaly i kongenery BDE-153, 
BDE-183 a BDE-209. Pro porovnání jednotlivých nálezů jsou v následující Tabulce 12 
prezentovány další výsledky.    

 
Tabulka 12 Porovnání koncentrací PBDE (ng/g tuku) obsažených ve vzorcích sladkovodních 

                    živočichů  

Země Vzorek BDE-47 BDE-99 BDE-100 ΣPBDE Zdroj 

Jinhu – Čína Karas obecný – sval 7,8±3,3 2,1±2,2 1,9±2,3 14±11* [65] 

Jinhu – Čína Karas obecný – játra 9,1±7,4 1,4±2,4 0,79±1,4 18±13* [65] 

Jinhu – Čína Kapr obecný – sval 14±9,3 6,1±1,1 5,3±3,6 50±2,5* [65] 

Jinhu – Čína Kapr obecný – játra 7,3±2,4 2,0±2,5 2,1±1,7 18±10* [65] 

Jižní Čína Karas obecný 22,8–335 0,48–22,1 5,31–86,4 46,6–853# [66] 

Jižní Čína Krevety 61,6–127 12,6–34,8 11,6–37,1 131–363# [66] 

Itálie Úhoř říční 26,8–190 17,1–30,2 15,3–75,1 - [67] 

Norsko Pstruh obecný 51±10 24±9,7 12±1,3 184–1137‡ [68] 

* suma 13 kongenerů bez BDE-209; # suma 18 kongenerů; ‡ suma 10 kongenerů 
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Mořský vodní ekosystém 

V mnoha publikovaných studiích byly posuzovány nálezy PBDE prokázané ve tkáních 
mořských savců pocházejících z různých lokalit ve světě [69–73]. Vesměs bylo zjištěno, že 
zvýšené hodnoty vykazovali většinou pouze predátoři tvořící vyšší článek potravního řetězce. 
Prostřednictvím následující studie [74] byla mapována míra kontaminace PBDE mořských 
jedinců odlovených u kanadských břehů Arktického moře. Výsledky ukázaly, že za 
posledních sedm let se obsahy PBDE zjištěné v jejich tkáních zdvojnásobily. Hodnoty 
dosahující až 10 µg/g byly prezentovány u živočichů žijících při pobřeží významných 
průmyslových oblastí [75, 76].  

Podobné nálezy byly detekovány také u hlavonožců pocházejících ze zátoky u San 
Franciska [77], nebo odchycených podél pobřeží střední Kalifornie [78]. Další názorné 
výsledky z dané oblasti jsou uvedeny v Tabulce 13: 

 
 

Tabulka 13 Porovnání koncentrací PBDE (ng/g tuku) obsažených ve vzorcích mořských 
živočichů 

Země Vzorek BDE-47 BDE-99 BDE-100 Zdroj 

USA Tučňák oslí 2,9 ± 1,68 3,42±2,50 0,795±0,550 [79] 

USA Chaluha příživná 53,1±72,2  14,0±14,3 29,4±42,5 [79] 

USA Tuleň obecný 173–2510 47,8–366 12,7–163 [80] 

Kanada 
Kajka mořská  

– játra 
0,9–15 0,98–13 0,9–13 [81] 

Kanada 
Turpan hnědý  

– játra 
4,5–47 2,0–17 5,6–59 [81] 

Hongkong Zploštělec indický 4,1–26,5 7,3–47,5 1,69–11 [82] 

Austrálie Želva karetová 28 25 11 [83] 
 

 
 

2.1.8 Bioakumulace 

Již zhruba od poloviny minulého století bylo pozorováno, že při kontaminaci vodního 
ekosystému dochází u živých organismů, a to především u ryb a vodních ptáků, k výraznému 
navýšení koncentrace lipofilních kontaminantů, ve srovnání s abiotickými složkami životního 
prostředí, tj. především vodou a ovzduším. Bylo prokázáno, že u ryb dochází k příjmu 
bromovaných xenobiotik z okolního prostředí v zásadě dvěma hlavními způsoby. První 
způsob spočívá v přímém přestupu látek z vodního prostředí, tj. nedietární cestou, tzv. 
biokoncentrací. U ryb je tato hlavní cesta tohoto nedietárního vstupu tvořena příjmem 
prostřednictvím žáber (popřípadě jiných tkání a orgánů), jež jsou v přímém kontaktu 
s okolním vodným prostředím. Výsledný proces je potom výsledkem fyzikálně-chemické 
rovnováhy ustavující se mezi organismem a okolní vodou a je závislý zejména na 
morfologických a fyziologických vlastnostech žáber [84]. 

Dalším způsobem je tzv. biomagnifikace, při níž dochází k příjmu kontaminované potravy 
a jejímu následnému trávení. Tento proces je důsledkem ustavené fyzikálně-chemické 
rovnováhy mezi organismem a trávícími šťávami a je podmíněn především speciálními 
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procesy příjmu potravy probíhajícími v trávícím systému. Souhrnný proces příjmu a 
hromadění kontaminantů se nazývá bioakumulace a platí zde jednoduchý vztah: 

 
 

BIOKONCENTRACE  + BIOMAGNIFIKACE  = BIOAKUMULACE  
 
  
Je nutno poznamenat, že výsledný děj bioakumulace je komplexní rovnovážný proces, 

který stále probíhá mezi rozpuštěnými a vázanými xenobiotiky, a to kdekoliv na fázovém 
rozhraní ryba/voda a také uvnitř daného organismu. K bioakumulaci dochází rovněž v rámci 
tzv. potravního řetězce, kdy v každé trofické (potravní) úrovni dochází ke zvyšování 
koncentrace látky v organismu díky konzumaci organismů nižší trofické úrovně. V řetězci 
„plankton – ryby  – dravé ryby – člověk“ je pravděpodobně nejvyšší koncentrace daného 
bioakumulativního polutantu ve tkáních člověka (Obr. 14). Při tomto posuzování je nutno vzít 
také v úvahu metabolické eliminační procesy, které mohou vést ke snížení obsahu xenobiotika 
v organismu [84].  
 
 
 

 
Obr. 14 a) Obecné schéma procesu bioakumulace PBDE ve vodním potravním řetězci;     

b) Schéma bioakumulace napříč životním prostředím (potravní pyramida) 

  
 
V návaznosti na termín bioakumulace jsou používány tzv. bioakumulační a 

biokoncentrační faktory (BAF, resp. BCF). Tyto faktory vyjadřují míru schopnosti průniku a 
akumulace daného xenobiotika v živém organismu; mohou být definovány a měřeny buď za 
podmínek ustáleného stavu, tj. po ustálení rovnováhy mezi vstupem a výstupem                
látek – statický koncept), nebo jsou vyjádřeny jako funkce času, tzn., že jsou závislé na 
aktuálním stupni vstupu a výstupu kontaminujících látek, včetně jejich metabolických  
přeměn – BAF(t), resp. BCF(t) – dynamický koncept [85]. 
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2.1.8.1 Faktory ovlivňující bioakumulaci 

 Lipofilita  – zvyšuje celkovou bioakumulaci, umožňuje efektivnější příjem a prostup 
biologickými membránami, které mají vesměs lipofilní charakter. Při poklesu okolní 
koncentrace dané sloučeniny naopak znesnadňuje efektivní eliminaci cizorodé látky. 

 Velikost a tvar molekul – pro Mr větší než 500–1000 a/nebo průměru molekul více 
než 1 nm je průchodnost membránami velmi omezena. Také stérické bránění může značně 
omezovat propustnost dané sloučeniny. 

 Biochemická degradabilita – metabolická aktivita a exkrece snižují bioakumulaci (u 
ryb je aktivita detoxikačních systémů relativně nízká). 

 Charakter metabolitů – ve většině případů jsou více hydrofilní, což usnadňuje 
exkreci a omezuje bioakumulaci. 

 Biologická dostupnost – xenobiotika mohou být vázána na rozptýlené částice (resp. 
organický uhlík) a takto vzniklé komplexy mají omezenou schopnost prostupu membránami. 

 Obsah lipidů v organismu – mají pozitivní vliv na bioakumulaci; důležitý je také 
obsah lipidů v žábrech (ovlivňuje biokoncentraci, tj. hlavní cestu příjmu). 

 Charakter organismu – mezidruhové a vnitrodruhové diference mezi organismy, 
rozdíly v pohlaví, pozice v potravním řetězci. 

 Environmentální faktory  – především teplota; s rostoucí teplotou roste míra příjmu, 
intenzita metabolismu i eliminace; důvodem může být změna vlastností biologických 
membrán s teplotou a změna aktivity enzymů. 

 
Biodostupnost chemické sloučeniny v životním prostředí je dána především jejím 

množstvím, které je přítomné v biologicky dostupné formě pro organismus. Obecně se rovněž 
předpokládá, že množství biodostupné formy sloučeniny závisí na jejich                    
fyzikálně-chemických vlastnostech a fyzikálně chemickém charakteru příslušného 
ekosystému.  Bylo zjištěno, že v půdním prostředí je biodostupnost významně ovlivněna pH, 
kationtovou výměnnou kapacitou, teplotou a dalšími faktory. Hlavními složkami půdy, které 
mají vliv na biodostupnost, jsou jíly a organická hmota. Z vlastností chemických látek, které 
tento jev prioritně ovlivňují, je nutné jmenovat zejména lipofilitu, schopnost tvorby vazeb a 
adsorpci. 
 
 
2.1.9 Bioindikátory 

Pro posouzení úrovně kontaminace, a to jak v prostoru, tak také v čase, je naprosto nezbytné 
získat z ekosystému tzv. „zakoncentrovaný“ vzorek. K tomu účelu lze využít 
bioakumulačních schopností řady biologických organismů, tzv. bioindikátorů, eventuálně 
biomarkerů, které mají úlohu tzv. „časové biologické pasti“; znamená to, že po určitou dobu 
akumulují do své biomasy sledované látky, které reagují pozitivně na zátěž cizorodými 
látkami změnami svých životních projevů. Expoziční bioindikace je založena na vystavení 
vybraných rostlin nebo živočichů vlivům prostředí, které pak reagují akumulací sledovaných 
kontaminujících látek, tzv. akumulační indikátor, nebo poškozením, tj. reakční indikátor. 
Bioindikátory se nejčastěji používají pro sledování zátěže rizikovými prvky (Cd, Pb, Hg, As, 
Cr, Ni, Zn, Cu) a organickými polutanty, zejména PCB, OCP, PBDE, PAH aj. Bioindikátory, 
bioindikační systémy a biomarkery musí splňovat následující charakteristiky: 
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 dobrá vazba na studovanou lokalitu a minimální schopnost migrace 
 vysoká tolerance k toxickým látkám 
 schopnost bioakumulace studovaných látek z prostředí 
 široké geografické rozšíření organismu pro možnost vzájemného srovnání

 různých lokalit 
 častá frekvence výskytu 
 dostatečná individuální hmotnost (biomasa), popř. množství tuku pro 

reprezentativní analýzu 
 výhodný poměr „cost/benefit“ (ekonomicky únosný poměr vynaloženého úsilí 

k získání dostatečného množství vzorku organismů pro analýzu) [116,117]. 
 
Posledním kritériem posuzovaným u všech bioindikátorů je jejich významnost, která je 

hodnocena jako velká v případě, pokud je použitý bioindikátor důležitý pro člověka (domácí 
zvíře) nebo pro ekosystém (dominantní druh). Příklady některých často používaných 
bioindikátorů jsou uvedeny v Tabulce 14. 

 
Tabulka 14 Příklady rostlinných a živočišných bioindikátorů včetně typového zařazení 

(zvýrazněné druhy byly použity v rámci monitoringu PBDE a jsou podrobněji 
zmíněny v kapitole Výsledky a diskuze) [86] 

Název Typ indikátoru Název Typ indikátoru 

Jílek mnohokvětý aktivní/akumulační Jedle bělokorá pasivní/akumulační 

Salát hlávkový aktivní/reakční Smrk pichlavý pasivní/akumulační 

Ředkvička setá kombinovaný/reakční Borovice lesní pasivní/akumulační 

Jitrocel větší pasivní/akumulační Jelec tloušť kombinovaný/akumulační 

Kukuřice setá kombinovaný/akumulační Koroptev polní kombinovaný/akumulační 

Vojtěška setá kombinovaný/reakční Kormorán velký kombinovaný/akumulační 

Ječmen jarní kombinovaný/akumulační Kapr obecný kombinovaný/akumulační 

 
 
2.1.10 Toxikologické účinky PBDE 

Toxické vlastnosti jednotlivých kongenerů PBDE jsou dlouhodobě předmětem vědeckého 
výzkumu, protože se jedná o velmi významné kontaminanty životního prostředí. Toxicita 
PBDE ještě není zcela objasněna; předpokládá se však, že úzce souvisí se stupněm bromace a 
s umístěním atomů bromu na difenyletheru. Zároveň se také přihlíží ke strukturním 
podobnostem PBDE s PCB, PCDD a PCDF a také k možné tvorbě PBDD a PBDF, které 
mohou působit shodnými mechanismy, jako uvedená chlorovaná xenobiotika. Nebezpečnost 
PBDE spočívá v jejich vysoké rozpustnosti v tucích a z toho vyplývající bioakumulaci v 
potravním řetězci. V současné době zatím není stále dostupné komplexní toxikologické 
hodnocení PBDE, přestože již byla provedena řada toxikologických studií s použitím většiny 
komerčních směsí PBDE.  
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2.1.10.1 Akutní a chronická toxicita 

Toxicita PBDE kongenerů je závislá zejména na jejich molekulové struktuře. Akutní toxicita 
komerčně používaných směsí, která byla testovaná na laboratorních krysách, se ukázala být 
poměrně nízká (LD50 > 1 g/kg živé váhy). Nicméně u krys, kterým byla podávána směs   
Okta-BDE, byly pozorovány určité změny v jaterní tkáni apod. [19]. Poznatky zjištěné 
v rámci jiné studie [4] naopak prokázaly, že u exponovaných myší dochází převážně k indukci 
jaterních enzymů, zejména v případě nížebromovaných směsí. 

PBDE významně indukují EROD aktivitu, a to zejména kongenery BDE-47 a BDE-99. Na 
základě experimentů prováděných s kuřaty bylo zjištěno, že faktor ekvivalentní toxicity (TEF) 
pro BDE-99 byl 4.10-6, což je hodnota blízká například benzo(k)fluoroanthenu, který patří 
k nejsilnějším enzymovým induktorům z řad polyaromatických uhlovodíků [4]. 

Z dalších prokázaných toxikologických efektů PBDE lze uvést zvýšení hodnot tyroxinu 
v krevní plazmě myší. Předpokládá se, že přispívají také ke vzniku jaterních nádorů. Právě 
potenciální thyreo toxicita PBDE je dalším významným aspektem, který je zapotřebí při 
toxickém hodnocení brát v úvahu. Některé PBDE mají totiž strukturu podobnou thyroidním 
hormonům, zejména jejich substituční deriváty, hydroxymetabolity (Obr. 15), a proto mohou 
přispívat ke změnám hladin tyroxinu v krvi a k thyroidní hyperplasii, která byla pozorována 
například u některých laboratorních zvířat [4]. 

Tyto skutečnosti naznačují, že PBDE, respektive jejich metabolity, mohou působit jako 
tzv. „endocrine disruptors“ neboli látky s endokrinním účinkem, které interferují 
s hormonálními pochody [4, 87, 88]. Veškeré známé nebo předpokládané toxikologické 
účinky PBDE jsou shrnuty v Tabulce 15. 
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Obr. 15 Chemická struktura PBDE, HO-PBDE a thyroidních hormonů [4] – ilustrace 
strukturní podobnosti 
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2.1.10.2 Ostatní účinky 

K dalším nežádoucím biologickým efektům PBDE patří neurotoxicita. Tyto polutanty jsou 
strukturně velmi podobné jiné skupině významných organických kontaminantů, a to PCB, u 
kterých byla již v minulosti prokázána indukce vedoucí ke změnám v chování myší. Na 
druhou stranu však zatím nebyl zjištěn významnější vliv PBDE na reprodukci myší a rovněž 
nebyla dosud prokázána teratogenita těchto látek. 

Vedle nežádoucích biologických efektů vyvolaných samotnými PBDE je nutné zohlednit i 
riziko vzniku toxických látek při fotolýze nebo pyrolýze mateřských sloučenin. Mezi nejvíce 
nebezpečné patří bezesporu PBDD a PBDF [4]. Tyto velmi toxické látky jsou formovány 
intramolekulární cyklizační reakcí zahrnující atak O2 na difenyletherový systém. Možný 
mechanismus jejich vzniku znázorňuje Obr. 16.  
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Obr. 16 Možný mechanismus vzniku PBDF a PBDD z kongeneru BDE-209 [4] 
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Tabulka 15 Přehled toxikologických efektů vyvolaných PBDE [8] 

Skupina BDE Akutní toxicita Chronická toxicita 

Tri-BDE 
nevolnost 

bolesti žaludku, zvracení 
paralýza až kóma 

ekzém 
bolesti hlavy, ztráta paměti, halucinace, otupělost 

podráždění, třes, anorexie 

Tetra-BDE 

nevolnost, zvracení 
paralýza až kóma 

LD50 > 5 g/kg živé hmotnosti (orální podávání u 
myší) 

ekzém 
bolesti hlavy, ztráta paměti, halucinace, otupělost 

podráždění, třes, anorexie, poruchy artikulace 

Penta-BDE 

podráždění sliznice, mírné podráždění při očním 
kontaktu 

LD50: 6 200 mg/kg živé hmotnosti (orální podávání 
u myší) 

poškození jater 
možná reverzibilní thyroidní hyperplasie 

Hexa-BDE 

vysoké dávky způsobují nevolnost a zvracení, kóma 
nebo paralýzu 

LD50 > 500 mg/kg živé hmotnosti (orální podávání u 
myší) 

bolesti hlavy, ztráta paměti, otupělost 
podráždění, třes, anorexie 

Hepta-BDE 
vysoké dávky způsobují nevolnost a zvracení 

bolesti žaludku, kóma nebo paralýzu 

ekzém 
bolesti hlavy, ztráta paměti, halucinace, otupělost 

podráždění, třes, anorexie, poruchy řeči 

Okta-BDE jaterní změny 
ekzém 

bolesti hlavy, ztráta paměti, halucinace, otupělost 
podráždění, třes, anorexie, poruchy řeči 

Nona-BDE 
nevolnost, zvracení 

bolesti žaludku, paralýza 

ekzém 
bolesti hlavy, ztráta paměti, halucinace, otupělost 

podráždění, třes, anorexie, poruchy artikulace 

Deka-BDE 
mírné podráždění při očním kontaktu  

LD50 > 1 000 mg/kg živé hmotnosti (orální podávání 
u krys) 

trvalé poškození jater 
ireverzibilní poškození ledvin 
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2.2 Analytické aspekty stanovení PBDE 

Analýza skupiny polybromovaných xenobiotik, zahrnujících také 209 kongenerů PBDE 
s podobnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, je složitý problém, což potvrzují i 
zkušenosti z prováděných analýz ostatních organohalogenovaných polutantů (PCB, PBB 
apod.). Jednotlivé kongenery se v původních produktech, stejně jako ve vzorcích životního 
prostředí, vyskytují ve zcela odlišném zastoupení. Důležitou roli hraje rovněž typ a složení 
zkoumané matrice (voda, půda, sediment, jehličí, biotická tkáň) a množství a typ přítomných 
interferujících látek. Z praktických důvodů je nemožné provádět rutinní stanovení celého 
spektra difenyletherů, a proto je nezbytné vždy pečlivě zvážit výběr sledovaných kongenerů 
tak, aby byly splněny cíle požadovaného analytického stanovení. Ve většině případů se jedná 
o nutné informace o možných vstupech PBDE do jednotlivých biotických a abiotických 
složek životního prostředí, množství konkrétních kongenerů, které se v matricích mohou 
vyskytovat, o formě jejich výskytu a o podílu kongenerů na celkové koncentraci PBDE, které 
jsou nezbytné pro hodnocení toxikologických rizik a jsou rovněž důležité z hlediska ochrany 
zdraví člověka. Pro komplexní analýzy biotických a environmentálních vzorků se obvykle 
doporučuje, a to vedle sledování indikátorových kongenerů BDE (3, 15, 28, 47, 99, 100, 118, 
153, 154, 183, 209), také monitorování hladin toxikologicky významných  kongenerů (49, 66, 
85, 190). 

Preanalytický postup spojený se stanovením PBDE začíná již při samotném odběru vzorků 
a jejich následném zpracování na vzorek analytický. PBDE se stejně jako ostatní perzistentní 
polutanty vyskytují ve vzorcích ve stopových koncentracích, a proto je pro izolaci analytu 
nezbytný krok extrakce reziduí sledovaných látek. Potom následuje přečištění a příprava 
vzorku pro identifikaci a kvantifikaci. Na Obr. 17 jsou shrnuty všechny základní kroky 
analytického postupu používaného pro stanovení PBDE; v Tabulce 16 jsou prezentovány 
vhodné chromatografické techniky aplikované při analýze PBDE, které budou v následujících 
kapitolách podrobněji diskutovány.   
 
 
 

 
Obr. 17 Obvyklý analytický postup ve stopové analýze PBDE 

 

 
 
 
 
 
 



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 38 

Tabulka 16 Přehled chromatografických technik vhodných pro identifikaci PBDE [89]  

Chromatografie Technika 

GC-FID, GC-ECD 

GC-MS, MDGC-MS 

GC×GC 
Plynová 

GC-HRMS 

 HPLC 

Kapalinová LC×LC 

 LC-MS 

 
 
 
2.2.1 Extrakce analytů ze vzorku 

Pro izolaci pokud možná maximálního množství sledovaných analytů z daného vzorku je 
zapotřebí použít intenzivní krok, který zajistí účinnou izolaci (tj. maximální) daných 
xenobiotik z původní matrice. 

V praxi to znamená, a to s ohledem na lipofilní povahu materiálu a variabilní obsah vody, 
že ve většině případů je nezbytné důkladné vysušení daného vzorku (obvykle s použitím 
bezvodého síranu sodného, popř. lze pro zlepšení desintegrace přidat mořský písek) a zvětšení 
časové prodlevy před vlastní extrakcí tak, aby došlo k dokonalému smáčení vzorku a k 
následné kvantitativní extrakci xenobiotik z příslušných matric [90]. Je nutné podotknout, že 
z hlediska toxikologického hodnocení rizik mohou být předmětem zájmu rovněž minoritní 
kongenery PBDE vyskytující se v ultrastopových množstvích, což poukazuje na nutnost 
zpracování relativně velkého množství vzorku (řádově až stovky gramů). 

Extrakční techniky používané pro biotické a abiotické vzorky se podstatně od sebe příliš 
neliší. V praxi můžeme tyto techniky rozdělit na tzv. klasické neboli konvenční techniky, 
mezi které lze zařadit především Soxhletovu extrakci, extrakci podporovanou ultrazvukem 
(sonikace), případně extrakci kapalina-kapalina (LLE, využívá se pouze pro kapalné vzorky). 
Pokud použijeme tyto techniky, je nutné počítat s poměrně velkým množstvím směsí 
polárních a nepolárních rozpouštědel (např. dichlormethan/pentan nebo aceton/hexan apod.), 
přičemž doba extrakce je poměrně dlouhá, pohybuje se vesměs v rozmezí 4 až 12 hodin 
[91,92]. 

Proto se v poslední době stále více uplatňují nové techniky, které jsou již dostatečně 
automatizované, snižují dobu a spotřebu extrakčních rozpouštědel a získané extrakty jsou 
poměrně čisté, tzn. se sníženým množstvím koextraktů. Mezi tyto techniky se řadí především 
“zrychlená extrakce rozpouštědlem“ (ASE), extrakce pomocí mikrovln (MAE) nebo 
superkritická fluidní extrakce (SFE) [93].  

 
 

2.2.1.1 Soxhletova extrakce 

Soxhletova extrakce je jedna z nejpoužívanějších a nejjednodušších extrakčních technik pro 
systém pevná látka-kapalina, která je i v současnosti stále hojně používaná k extrakci analytů 
z biotických i abiotických matric (Tabulka 17). Při Soxhletově extrakci je možné používat 
větší množství vzorku, a to cca 20–200 g sedimentu nebo 1–100 g biologické tkáně. Jako 
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rozpouštědlo se převážně používá buď čisté rozpouštědlo, nebo směs polárních a             
semi-polárních rozpouštědel, a to v poměru tvořících azeotropickou směs (např. hexan-
aceton, hexan-dichlormethan, pentan-dichlormethan apod.). Pro získání co možná největšího 
množství sledovaných analytů ze vzorku je zapotřebí před zahájením extrakce vzorek 
dostatečně vysušit, a to buď sušením při teplotě 105 °C (v případě sedimentu), případně 
dehydratací pomocí síranu sodného (v případě biotické tkáně) [90]. Přesto, že je tento typ 
extrakce dostatečně účinný pro mnoho matric a cílových analytů, má však i řadu nevýhod, 
z nichž nutno jmenovat následující: 

  
 požadavek na velké objemy organických rozpouštědel (10–200 ml pro 1–100 g 

biotické tkáně) 
 extrakce nepolárními rozpouštědly (n-alkany) trvá podstatně delší dobu 

(> 6 hodin) a není tak účinná jako extrakce polárními rozpouštědly 
(dichlormethanem apod.) 

 používání vysoce purifikovaných rozpouštědel (aceton, dichlormethan, hexan) 
 dlouhá doba extrakce (až 18 hodin) 
 pro dokonalé vysušení síranem sodným je nutná poměrně velká časová 

prodleva, a to alespoň 2 hodiny před následnou extrakcí 
 získání analytů, které potřebují další přečišťovací krok 
 omezená možnost automatizace [90, 94]. 

 
  
Tabulka 17 Druh studované matrice, u které byla použita Soxhletova extrakce 

Druh matrice Lokalita Reference 

Tkáně mořských živočichů Singapur [106] 
Sediment, biologické tkáně Velká Británie [19] 
Sediment, biologické tkáně Holandsko [92] 
Půda, vzduch, sediment Finsko [114] 
Odpadní kaly Finsko [114] 
Potraviny Španělsko [115] 

 
 
2.2.1.2 Kolonová extrakce 

Je doporučována pro vzorky s nízkým obsahem analytů, neboť dovoluje zpracování většího 
množství materiálu (500 g i více). Vzorek se po smíchání se síranem sodným (ve formě 
sypkého materiálu) naplní do kolony, přidá se rozpouštědlo (např. dichlormethan) a nechá se 
vsáknout do vzorku. Po uplynutí určité doby (cca 30 minut) se rozpouštědlo pozvolna vypustí 
z kolony a postup se opakuje [95]. 

 
 

2.2.1.3 Extrakce ultrazvukem (Sonikace) 

Představuje nejjednodušší techniku izolace analytů, při které je vzorek třepán neboli 
sonikován pomocí ultrazvuku; proces probíhá ve vhodném extrakčním rozpouštědle při 
laboratorní nebo zvýšené teplotě. Účinnost extrakce závisí, vedle již zmíněné polarity 
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extrakční směsi, především na homogenitě (resp. stupni desintegrace) biologické tkáně a na 
době třepání (sonikace). Oddělení extrakční směsi od vzorku je provedeno pomocí filtrace a 
následného promytí rozpouštědlem. Výhodou této techniky jsou nízké pořizovací náklady. 
Naopak značnou nevýhodou je i v tomto případě vyšší spotřeba rozpouštědel (50–200 ml) a 
nemožnost proces automatizovat [96]. 

 
 

2.2.1.4 Superkritická fluidní extrakce (SFE) 

Jedná se o techniku extrakce tekutinou v nadkritickém stavu, která se dostala do popředí 
zájmu mnoha analytických pracovišť až v posledních desetiletích, kdy se na trhu objevily 
různé elektronicky řízené extraktory, které nevyžadují speciální obsluhu. Principem metody 
SFE je izolace sloučenin ze vzorku tekutinou v nadkritickém stavu. Tento stav dané 
sloučeniny (extrakčního činidla) je definován hodnotami, které leží nad kritickou teplotou 
(Tk) a kritickým tlakem (pk), tj. nad parametry kritického bodu – Kb v tzv. nadkritické oblasti. 
Regulací tlaku a teploty lze měnit sílu a hustotu nadkritické kapaliny a tím lze dosáhnout 
vlastností organických rozpouštědel, a to v rozsahu od chloroformu přes dichlormetan až po 
hexan.  

Tato technika se používá především pro extrakci z pevných vzorků, sedimentu, případně z 
rostlinných matric (Tabulka 18), avšak variabilní síly rozpouštědla lze využít i pro čištění, 
frakcionaci, případně rekrystalizaci materiálů. Mezi výhody patří relativně krátký čas 
potřebný pro extrakci, minimální spotřeba organických rozpouštědel a vysoká selektivita   
[90, 97]. Další nespornou výhodou je získání relativně čistých extraktů, které nevyžadují další 
náročné přečišťovací kroky. Lze využít tzv. „zachytávačů“ lipidů, které jsou přímo součástí 
extrakčních patron a umožňují získat tzv. „fat-free“ extrakty. Mezi tyto látky patří například 
bazický nebo neutrální oxid hlinitý, silikagel nebo florisil [98]. 

Mezi hlavní nevýhody SFE patří omezená velikost extrakční cely, která se projevuje u 
analytů vyžadujících zpracování většího množství vzorku, dále vysoká pořizovací cena a 
nutnost optimalizace mnoha parametrů pro různé analyzované matrice.  

Nejvíce užívaným superkritickým fluidem je pro své optimální vlastnosti CO2, kterými 
jsou: 

 
 nízká kritická teplota – 31,3 °C 
 nízký kritický tlak – 72,2 atm (1 atm = 101,325 Pa) 
 snadnost odstranění po extrakci 
 relativně nízká cena 

 
 
Protože je CO2 nepolární, přidává se při extrakci polárních látek k nadkritické kapalině 

polární rozpouštědlo, tzv. modifikátor. Vhodnou kombinací hodnot tlaku, teploty a 
modifikátoru může být nadkritický CO2 použitelný pro širokou oblast polárních i nepolárních 
sloučenin. K dalším méně používaným fluidům patří například oxid dusný, amoniak, methan, 
pentan, ethanol a dichlordifluormethan [99].  
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Tabulka 18 Příklady použití SFE jako extrakční techniky pro různé druhy matric 

Druh matrice Lokalita Reference 

Mořské ryby Grónsko [100] 
Slávka jedlá Grónsko [100] 
Slepičí vejce Švédsko [101] 
Půda, kompost Švýcarsko [102] 
Odpadní kaly Švédsko [103] 
Racek šedý Norsko [104] 

 
 

2.2.1.5 Mikrovlnná extrakce (MAE – „Microwave-Assisted Extraction“) 

Tato technika je vhodná zejména pro extrakci pevných matric (Tabulka 19); při této extrakci 
jsou využívána jak polární, tak také nepolární rozpouštědla. Použití mikrovlnné energie je 
výhodný způsob ohřevu, při němž je tato energie selektivně absorbována polárními látkami. 
Jedná se o poměrně rychlou extrakční metodu, protože v mikrovlnných reaktorech nedochází 
k zahřívání nádoby, ve které je umístěn vzorek s rozpouštědlem, avšak dochází pouze 
k rychlému zahřátí rozpouštědla na bod varu, což v konečném důsledku vede k velmi 
krátkému času potřebnému pro extrakci. V praxi nám použití mikrovln přináší následující 
výhody:  

 
 urychlení reakcí 
 snížení množství nebo i vyloučení použití rozpouštědla 
 potlačení vedlejších reakcí  
 zvýšení výtěžnosti reakce  
 zvýšení čistoty produktů  
 možnost studia průběhu reakce v závislosti na podmínkách [105] 

 
 

Tabulka 19 Příklady použití MAE pro různé druhy matricí 

Druh matrice Lokalita Reference 

Tkáně mořských živočichů Singapur [106] 
Prach z domácností Španělsko [107] 
Lidské tkáně Holandsko [108] 
Lidské sérum Čína [109] 
Jezerní voda Čína [109] 
Půda Čína [109] 

  
Aplikace mikrovlnné energie do vzorku může být prováděna dvěma způsoby: 

 tzv. “pressurized“ MAE (PMAE) – použití uzavřené nádoby za kontrolovaného 
tlaku a teploty 

 tzv. “focused“ MAE (FMAE) – použití otevřené nádoby za atmosférického 
tlaku [44]. 
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2.2.2 Přečištění vzorku – odstranění lipidického koextraktu (clean-up)  

Pokud použijeme většinu extrakčních technik, které nejsou dostatečně selektivní, je před 
finálním krokem nutné předřadit přečištění analytu. Nedostatečná selektivita se projevuje tím, 
že během extrakce dochází nejen k izolaci cílových analytů, ale také ostatních látek, jakými 
jsou například lipidy nebo pigmenty. Cílové stanovení mohou v tomto případě ovlivnit: 
 

 lipidy, které mohou kontaminovat nástřikový prostor nebo kolonu u plynového 
chromatografu 

 koeluce cílových analytů s ostatními kontaminanty, kterými jsou například 
TBBPA nebo HBCD (hexabromcyklododecan) 

 jiné sloučeniny, které mohou způsobovat interferenci píků nebo kolísání 
odezvy (negativní píky). 

 
Mezi nejčastěji používané nedestruktivní clean-up techniky patří gelová permeační 

chromatografie (GPC), adsorpční chromatografie, dialýza aj. Naopak nejvíce uplatňovaný 
destruktivní způsob odstranění lipidů je saponifikace, případně oxidativní dehydratace 
(Tabulka 20) [110]. 

 
Tabulka 20 Srovnání nejpoužívanějších přečišťovacích technik [110] 

Technika Odstranění lipidů 
Destrukce 
analytů 

Výtěžnost Automatizace 

GPC Nutné 2 kroky Ne Dobrá Snadná 

Adsorpční 
chromatografie* 

Nízká kapacita Ne Dobrá Obtížná 

Dialýza Výborné Ne Dobrá Obtížná 

Silikagel + H2SO4 Dobré Ne Dobrá Obtížná 

Saponifikace Dobré Ano Výborná Obtížná 

* Florisil, silikagel, oxid hlinitý 
 
 
2.2.2.1 Gelová permeační chromatografie 

Gelová permeační chromatografie (GPC) je separační technika založená na principu 
rozdělování látek podle jejich molekulové hmotnosti. Princip separace spočívá v tom, že látky 
s vyšší molekulovou hmotností, jejichž efektivní objem přesahuje rozměry pórů gelu, 
procházejí společně s mobilní fází kolonou bez zadržení, zatímco menší molekuly přechodně 
vstupují do vnitřní struktury gelu (stacionární fáze) a jsou tam zadržovány.  

Stacionární fází je hydrofobní gel, který je nabobtnán elučním rozpouštědlem. 
Nejběžnějšími stacionárními fázemi bývají kopolymery styrenu a vinylbenzenu, často 
modifikované rozdílnými funkčními skupinami (např. Styragel, Bio-Beads), nebo 
polydextrany (např. Sephadex) [111, 112]. Nejčastěji se v laboratořích používá Bio-Beads 
SX-3 (zrnitost 200–400 mesh). Kolony se používají v různých velikostech, od 50x10 mm až 
po 600x25 mm. Jako mobilní fáze se používá převážně hexan, chloroform, dichlormethan, 
dále směs cyklohexan/ethylacetát (1 : 1, v/v), popř. ethylacetát/dichlormethan (1 : 1, v/v). 
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Metoda GPC je vhodná pro přečištění většiny extraktů získaných z  živočišných a 
rostlinných matric. Při procesu čištění se z  kolony eluují nejdříve koextrahované lipidické 
sloučeniny (velikost > 50 nm, Mr cca 500–1500), následované malými molekulami analytů 
(Mr < 500), zahrnujícími většinu organických kontaminantů kumulujících se v biologických 
tkáních. Tento separační proces je např. vhodný pro stanovení stopových kontaminantů 
v rybách, neboť většina těchto xenobiotik je transportována přes žábry ryb, propouštějících 
kontaminující látky do řádově stejné velikosti, tj. cca 50 nm [113]. 

 
 

2.2.2.2 Adsorpční chromatografie 

Extrakty získané po izolaci PBDE z matrice je možné přečistit i pomocí adsorpční 
chromatografie na Florisilu, alumině, silikagelu nebo na směsné koloně tvořené těmito 
sorbenty. Tato technika je založena na rozdílné adsorpci látek na povrchu sorbentu, tvořícího 
stacionární fázi. Sorbenty používané jako stacionární fáze  pro adsorpční chromatografii se od 
sebe liší svou polaritou, případně kyselostí. Bylo prokázáno, že extrémně nepolárním 
sorbentem je aktivní uhlí, respektive moderní uhlíkové sorbenty. Z polárních kyselých 
sorbentů jsou to například hydratovaný oxid křemičitý SiO2.xH2O. Příkladem polárních 
bazických sorbentů jsou především hydratované oxidy hlinitý a hořečnatý: Al2O3.xH2O a 
MgO.xH2O. Často se jako sorbenty používají organické (ko)polymery nejrůznějšího složení, 
vyznačující se různými fyzikálně chemickými vlastnostmi. Mobilní fáze je obvykle vybírána 
z tzv. eluotropní řady rozpouštědel, která jsou v ní seřazena podle své vzrůstající polarity: 
pentan, hexan,…, chloroform,…, ethanol,…, kyselina octová. Nutno upozornit na to, že často 
bývají směsi těchto rozpouštědel vhodnější, než samotná čistá rozpouštědla [118]. 

Nevýhodami této metody jsou jednak omezená kapacita kolony (např. 20 g aluminová 
kolona je schopna odstranit pouze asi 250 mg lipidů, což je v některých případech limitně 
málo) a také neschopnost izolovat skupiny látek s širokým spektrem polarity nebo s rozdílnou 
velikostí molekuly v poměrně malých frakcích. Na druhou stranu však existuje pro přečištění 
PBDE, PCB, aj. automatizovaný systém, který může zvládnout až deset extrahovaných 
vzorků obsahujících až 1 g lipidů, za méně než 2 hodiny [119]. 
 
 
2.2.2.3 Dialýza 

Poměrně snadno lze oddělit organohalogenované kontaminanty (PBDE) 
od lipidů v extraktu dialýzou, a to za použití semipermeabilní membrány 
(SPM). Membrána vhodná pro izolaci PBDE z lipidů je ve většině případů 
tvořena polyethylenovým filmem o velikosti pórů od 1 nm až po 80 µm 
[120]. Tyto pak umožňují prostupování menších molekul a jejich separaci 
od molekul větších. Membrána je vesměs tvarována do úzké trubice, která 
je na jednom konci uzavřena. U této metody byla získána výtěžnost až na 
úrovni 95 % [121]. Metodu lze použít zejména pro efektivní a levné 
přečištění vzorků rostlinných i živočišných tuků (Obr. 18).  
 

           
        

 

Obr. 18   Dialýza - SPM 
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2.2.2.4 Saponifikace 

Saponifikaci můžeme zařadit mezi destruktivní clean-up metody skládající se z alkalické 
hydrolýzy (díky použití silné báze, např. KOH) esterů mastných kyselin obsažených 
v lipidických extraktech. Degradovány mohou být v tomto případě některé PCB, pesticidy, 
biocidy nebo léčiva [122, 123]. Studie [124], ve které byla saponifikace použita, a to s cílem 
extrahovat majoritní kongenery BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153 BDE-154 a 
BDE-183 z ryb, masa a zeleniny, ukazuje na stabilitu spíše nížebromovaných kongenerů. 
Výtěžnost této metody byla v rozmezí 81,4–96,3 % pro kongenery BDE-28, BDE-47,     
BDE-99 a BDE-100 a 65–67 % pro BDE-153 a BDE-154. Naopak u BDE-183 a HBCD byla 
výtěžnost většinou menší než 29,1 %; TBBPA byl degradován kompletně. 

Výhodou této metody je použití malého množství rozpouštědel, která jsou navíc průběžně 
obnovována. Nevýhodou tohoto preanalytického postupu jsou především časová náročnost a 
omezenost použití [125]. 

 
 

2.2.2.5 Oxidativní dehydratace 

Tato metoda používá koncentrovanou kyselinu sírovou a je stejně jako saponifikace metodou 
destruktivní. Koncentrovaná H2SO4 je v tomto případě smíchána s extraktem rozpuštěným 
v organickém rozpouštědle (pentan, hexan), případně ve směsi rozpouštědel 
(hexan/dichlormethan) a následně je několik minut intenzivně promíchávána. Tento clean-up 
krok je opakován alespoň 4x, potom následuje separace organické vrstvy. Roztok je odpařen 
do sucha, nakonec znovu rozpuštěn v organickém rozpouštědle a připraven pro vlastní 
analýzu [126]. V některých případech je možné přidat H2SO4 přímo do kolony k Al2O3 nebo 
k jiným sorbetům a vzorek pouze promývat. 

Výhodou této metody je rychlost a efektivnost. Pomocí specifikované metody lze odstranit 
velká množství lipidů, často i více jak 20 g. Na druhou stranu není tento postup vhodný pro 
málo stabilní sloučeniny, jakými jsou například OCP a některé kongenery PCB [127].     

 
 

2.2.3 Frakcionace/skupinová separace sledovaných analytů 

Separaci přečištěného extraktu na jednotlivé skupiny analytů není třeba v mnoha případech 
zařazovat do hlavního analytického postupu. Výjimku, kdy je separační krok nutno zařadit do 
analytického schématu před chromatografickou koncovku tvoří případ, kdy přečištěný extrakt 
obsahuje kromě PBDE i řadu dalších organohalogenovaných sloučenin, kterými jsou 
například PCB, OCP, PCDD nebo PCDF [114].  

Hlavními koextrakty izolovanými z biotických matric jsou různé typy pigmentů 
(chlorofyly, karotenoidy, anthokyany, aj.), dále lipidické sloučeniny (triacylglyceroly, 
fosfolipidy, vosky, aj.), složky silic, různé pryskyřice a další látky extrahovatelné do 
organických rozpouštědel. V tomto případě se frakcionace, resp. oddělení těchto látek od 
analytů, velmi často provádí pomocí adsorpční chromatografie na aktivním uhlí, silikagelu, 
Florisilu nebo oxidu hlinitém, a to buď ve sloupcovém uspořádání nebo formou extrakce na 
tuhou fázi (SPE), (Tabulka 21). Předpokladem úspěšné separace analytů od koextraktů je 
jejich rozdílná polarita. Z praktického hlediska je nevýhodou těchto sorbentů jednorázové 
použití čistící kolony [115]. 
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Tabulka 21 Srovnání frakcionačních technik [110] 

Technika Separace 
Interference 
s materiálem 

kolony 
Citlivost Automatizace 

Kolona (SiO2/Al2O3 
nebo Florisil) 

Obtížná Nízká Nízká Obtížná 

Aktivní uhlí Snadná Vysoká  Nízká Obtížná 

Graf. uhlík – HPLC Dobrá Nízká Vysoká Snadná 

Pyr. kolona – HPLC* Dobrá Velmi nízká 
Velmi 
vysoká 

Snadná 

* kolona plněná 2-(1-pyrenyl)ethylsilikagelem 
 
 

2.2.4 Chromatografická separace 

Při analýze PBDE jsou kladeny poměrně vysoké nároky na instrumentaci, protože se tyto 
polutanty vyskytují ve velmi nízkých koncentracích (ppb – ng/g nebo mg/kg, ppt – pg/g nebo 
ng/kg, ppqd – fg/g nebo pg/kg), tj. ve většině případů několikařádově nižších, než např. PCB. 
Plynová chromatografie představuje dominantní koncovku vhodnou pro stanovení 
nepolárních semivolatilních toxických látek (PCDD, PCDF, PCB, OCP, PBDE aj.) 
přítomných v environmentálních matricích. Pro stanovení organohalogenovaných sloučenin, 
mezi které patří i PBDE, se výhradně používá vysokorozlišovací plynová chromatografie 
(HRGC), obvykle ve spojení s detektorem elektronového záchytu (ECD) nebo hmotnostním 
detektorem (MS). 

  
 

2.2.4.1 Plynová chromatografie (GC) 

Plynová chromatografie patří mezi často využívané separační metody v environmentální 
analýze. Zahrnuje několik základních kroků, kterými jsou nástřik vzorku, vlastní separace 
analyzovaných sloučenin a jejich detekce. V případě kapilárních kolon se pro nástřik používá 
tzv. splitless nebo on-column technika. Splitless nástřik je zvláště výhodná a nejčastěji 
používaná technika aplikovaná při analýze reálných biotických a environmentálních vzorků. 
Může však při ní docházet k  významné diskriminaci cílových analytů, a to vzhledem 
k širokému rozsahu bodů varu směsi PBDE [127]. Pokud se využije technika on-column, je 
obvykle dosaženo lepších výsledků než v případě předchozí specifikované techniky, avšak 
přítomnost balastních látek obsažených v nástřikové oblasti má velký dopad na přesnost a 
správnost detekce. 

 
Účinnost plynově chromatografické separace je závislá především na následujících 

parametrech: 
 
 Nosný plyn 

Preferovaným nosným plynem je vodík, protože poskytuje dobré rozlišení i při vyšších 
rychlostech. Pokud se použije jako nosný plyn helium a zejména dusík, rozlišení zřetelně 
klesá, a to se vzrůstající rychlostí nosného plynu. Pro kapilární kolony s průměrem > 20 µm 
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lze helium použít, avšak za cenu menšího rozlišení, v porovnání s vodíkem. Dusík je nejméně 
vhodný pro použití v jednokolonové kapilární GC, a to z důvodu snížení separační účinnosti 
kolony [128].  
 
 

 Druh kolony a stacionární fáze 

Pro separaci se v environmentální analýze téměř výhradně používají křemenné kapilární 
kolony s chemicky vázanými stacionárními fázemi, které umožňují programování teploty 
v rozmezí 40–350 °C. Pro klasický jednokolonový systém se převážně používá kolona, jejíž 
délka je v rozmezí 15–60 m. Pro ortogonální 2D systém platí tyto uvedené hodnoty pouze pro 
primární kolonu; sekundární kolona bývá obvykle dlouhá 1–1,5 m a má opačnou stacionární 
fází. Vnitřní průměr kolony se vesměs pohybuje v desetinách mm a tloušťka stacionární fáze 
v desetinách µm. Hlavními zástupci nepolárních stacionárních fází jsou modifikované 
polysiloxany (silikony) – např. polydimethylsiloxan, 5% - fenyl-95% - dimethylpolysiloxan a 
50% - fenyl-50% - dimethylpolysiloxan [129, 130]. Ukázka porovnání relativních retenčních 
časů vybraných majoritních kongenerů PBDE, získaných na pěti HRGC kapilárních kolonách, 
je prezentována v následující tabulce. 

 
Tabulka 22 Relativní retenční časy 8 majoritních kongenerů na různých kapilárních 

kolonách [131, 132]  

Kongener HP5-MS CP Sil8 HP 1701 SP 2380 SB-Smectic 

BDE-15 0,5581 0,424 0,412 0,530 0,530 

BDE-28 0,6972 0,519 0,508 0,651 0,653 

BDE-47 0,8300 0,627 0,612 0,797 0,882 

BDE-99 0,9349 0,735 0,720 0,953 1,109 

BDE-100 0,9133 0,711 0,690 0,884 1,023 

BDE-153 1,0645 0,864 0,869 1,182 1,354 

BDE-154 1,0283 0,816 - 1,011 1,210 

BDE-183 1,1689 1,061 1,107 1,546 1,673 

HP5-MS – nepolární – (5%-fenyl)-methylpolysiloxan,  
CP Sil8 – nepolární – (5%-fenyl)-methylpolysiloxan,  
HP 1701 – středně polární – (14%-kyanopropyl-fenyl)-methylpolysiloxan,  
SP 2380 – polární – 95% - kyanopropyl-5% - fenylpolysiloxan,  
SB-Smectic – polární – 100% kyanopropylsiloxan 
 
 

Jednokolonová nebo dvourozměrná (paralelní) GC separace 

V prvním případě se jedná o klasické GC uspořádání s jednou kolonou; při dvourozměrné 
paralelní GC separaci probíhá měření současně na dvou paralelních kapilárních kolonách 
s odlišnou selektivitou, které jsou zavedeny do injektoru pomocí dvojitě vrtané ferulky a 
pracují za stejných chromatografických podmínek. Obě dvě uspořádání mají několik výhod. 
Mezi hlavní patří jednoduché a rychlé provedení analýzy, účinná separace látek, zvláště 
chlorovaných a bromovaných uhlovodíků a malé množství vzorku potřebného k analýze. 
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Celkově se jedná o univerzální systém disponující širokou škálou kombinací s různými typy 
kolon, detektorů, atd.  
 
 
Jednokolonová GC separace 

Kapilární kolona, která je umístěna v termostatu, je ohřáta na určitou teplotu, vhodnou pro 
danou analýzu; tuto teplotu udržuje nebo programovatelně mění termostat. Do kolony je 
přiváděn nosný plyn (helium) o konstantní průtokové rychlosti. Výstup z kolony je zaveden 
do příslušného detektoru, u organohalogenovaných sloučenin nejčastěji ECD. Do proudu 
nosného plynu se následně, a to přes nástřikový port, importuje vzorek analyzované směsi 
(kapalný, plynný). Nosný plyn unáší plynnou směs sledovaného analytu a nosného plynu přes 
kolonu, na které dochází k její separaci na jednotlivé složky (Obr. 19). Obecně platí, že čím je 
daná složka směsi rozpustnější ve stacionární fázi, tím více je její průchod kolonou 
zpomalován. Tento fakt potvrzuje i porovnání retenčních časů mezi chlorovanými a 
bromovanými organickými sloučeninami. Během chromatografické separace se neustále 
opakuje proces „rozpouštění“ a „odpařování“ složek směsi, takže na výstupu se objeví 
prakticky všechen analyt, který byl do kolony nastříknut. Jednotlivé složky směsi pak vstupují 
do příslušného detektoru, jehož signál je zaznamenáván v podobě chromatogramu. Hlavními 
parametry, které ovlivňují kvalitu separace a dobu analýzy, jsou teplota kolony a průtoková 
rychlost nosného plynu. Konkrétní podmínky používané v této práci jsou shrnuty 
v následujícím textu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 19 Schéma jednokolonového systému GC 

 
 

GCxGC separace (dvoudimenzionální) 

V ortogonální dvourozměrné GC (Obr. 20b) je vzorek separován na 1. koloně, která má 
nejčastěji nepolární charakter (např. 100% methylsiloxan, případně 5% - fenyl-95% - 
polydimethylsiloxan). Eluent z této kolony je pomocí termálního modulátoru dělen do 
krátkých segmentů tak, aby každý pík eluovaný z 1. kolony byl modulován do 3–5 segmentů, 
které pak vstupují na 2. separační kolonu; viz. Obr. 20a [133]. Díky tomu, že na druhé, tzv. 
"narrow bore" koloně (typické rozměry 1 m x 0.1 mm x 0.1 mm), probíhá velmi rychlá 
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separace v řádech několika sekund a je pro každý segment, který je vytvořený modulátorem, 
produkován vlastní chromatogram. 

Druhá kolona obsahuje polární stacionární fázi, např. (50%-fenyl)-polydimethylsiloxan, 
takže pro separaci v tomto rozměru se uplatňuje mechanismus založený na polaritě sloučenin, 
který je komplementární k mechanismu separace podle bodu varu, který převažuje v první 
dimenzi. Důsledkem tohoto uspořádání je to, že složky směsi, které nemohly být vzájemně 
separovány na první koloně, jsou nyní rozděleny na druhé koloně. Přehledným grafickým 
znázorněním GCxGC separace je tzv. contour plot, na němž je každá sloučenina směsi 
charakterizována retenčním časem jak v první, tak také ve druhé dimenzi (Obr. 21). Tato 
popsaná technika je charakterizována vysokou separační účinností a je aplikována zejména při 
analýze komplexních vzorků [134, 135]. 
 

 
Obr. 20 a) modulace píku pocházejícího z primární kolony na sekundární koloně 

b) základní části GC×GC systému  

a – nástřik, b – primární kolona (s nepolární stacionární fází), c – přechod kolony,                   
d – modulátor, e – sekundární kolona (s polární stacionární fází), f – detektor,         
g – termostat pro ohřev sekundární kolony 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 21 2D contour plot po GC×GC-ECD separaci směsi standardů PBDE a průmyslové 

směsi PCB (Aroclor). Separace byla provedena na dvou kolonách: primární kolona 
Rtx-5 (Restek) 10 m × 0,18 mm × 0,20 µm: osa x; sekundární kolona DB-17 (J&W 
Scientific) 1,1 m × 0,10 mm × 0,10 µm: osa y [138]. 
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2.2.4.2 Detektory vhodné pro stanovení PBDE metodou plynové chromatografie 

 Nejrozšířenějším detektorem používaným v plynové chromatografii je plamenově 
ionizační detektor (FID). Jedná se o destruktivní detektor, který dává dostatečně velkou 
odezvu na téměř všechny organické látky, a to v širokém rozmezí koncentrací (Obr. 22). Jeho 
princip spočívá v měření změny elektrické vodivosti vodíkového plamene způsobené 
přítomností eluované organické sloučeniny. Detektor je tvořen hořáčkem, který je na spodní 
části opatřený přívodem nosného plynu vystupujícího z kolony, přídavného inertního plynu 
(dusíku) a vodíku. Tyto plyny se smísí před vstupem do trysky hořáčku. Vzduch jako oxidant 
se přivádí do spodní části detektoru. V detektoru jsou dvě elektrody, na které je vloženo stálé 
stejnosměrné napětí.  

 
      

Přichází-li do plamene pouze nosný plyn, vzniká 
v plameni nepatrné množství iontů; vodivost plamene je 
minimální a detektor vykazuje malý konstantní proudový 
signál. Vstoupí-li do detektoru s nosným plynem látka 
spalitelná ve vodíkovém plameni, vznikají při jejím hoření 
iontové fragmenty a také elektrony, které zvýší elektrickou 
vodivost plamene, a tím dochází i ke zvýšení ionizačního 
proudu. Odezva detektoru je potom přímo úměrná 
koncentraci stanovované látky v nosném plynu; závisí však 
na její struktuře. Běžně užívané nosné plyny dávají nízkou, 
téměř neregistrovatelnou odezvu. FID má největší lineární 
rozsah z běžně užívaných detektorů [136, 137]. 

 
 
 

 
 Dalším vhodným detektorem používaným při 

chromatografickém stanovení organohalogenovaných sloučenin, 
včetně PBDE, je detektor záchytu elektronů (ECD) [138] viz. 
Obr. 23. Jedná se o selektivní ionizační detektor, který je citlivý 
na elektronegativní atomy, zejména na halogeny. Nosný plyn je 
vlivem β−záření v detektoru ionizován, přičemž vzniká 
konstantní proud. Atomy halogenu (elektronegativní atomy) 
zachytávají pomalé elektrony, čímž dochází ke snížení 
ionizačního proudu. Zdrojem ionizace bývá nejčastěji 63Ni 
(někdy také 3H), který emituje částice β. Nejmenší detekované 
množství je o několik řádu nižší než u detektoru FID. 

            
            
   

 
 
 
 

Obr. 22   Schéma FID 

Obr. 23   Schéma ECD 
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Tabulka 23 Hlavní kroky analytických postupů při stanovení PBDE v abiotických vzorcích 

Matrice Předúprava vzorku Úprava vzorku 
Analytická 

metoda 
Reference 

Vzduch 
městský, venkovský 

vysušení 
homogenizace 

extrakce: Soxhlet – aceton/hexan (1 : 1) 
frakcionace: silikagel, hexan 

GC-ECD 
GC-MS (EI-) 

Strandberg (2001) 
[36] 

Prachové částice 
automobily 

obytné místnosti 
kanceláře 

homogenizace 
(frakce 25–500 µm) 

extrakce: ASE – hexan, Florisil, Hydromatrix  
zakoncentrování 

GC-MS (EI) 
Harrad (2008) 

[143] 

Voda 
vodovodní, povrchová 

filtrace 
extrakce: ultrazvuk, 50 µl isooktan, sonikace  
                5 min 

GC-MS 
Fontana (2009) 

[145] 

Půda 
orná půda 

homogenizace 
vysušení: 3 g Na2SO4  
                      (bezv.) 

extrakce: ultrazvukem – 5 ml ethylacetát,     
               15 min 
clean-up: Florisil, hexan/DCM (1 : 2 v/v)                                  

GC-MS (EI) 
Sánchez-Brunete (2006) 

[140] 

Sedimenty 
Baltské moře 

sterilizace 
v autoklávu: 20 min,   
                     121 °C 
vysušení 

extrakce: Soxhlet (toluen) 
clean-up: 1. SiO2-AgNO3, H2SO4, NaOH  
                2. Makro Al2O3  
                3. GPC (Bio-Beads S-X3)  
                4. Mikro Al 2O3  

 
GC-LRMS (EI+) 

 

Knoth (2007) 
[50] 

Odpadní kal 
ČOV 

homogenizace:  
s 1 g mořského písku 

extrakce: tlaková extrakce horkou vodou 
clean-up: LC – 3,5 ml pentan/ethylacetát  
                (85 : 15 v/v)                        

LC-GC-MS/FID 
Kuosmanen (2002) 

[142] 

Odpadní elektrická a 
elektronická zařízení 

zmražení kapalným 
N2 a rozdrcení 
homogenizace 
loužení: hexan,         
              2–3 hod. 

extrakce: MAE – 0,3 g vzorku, 10 ml hexan,  
                             4 ml H2O 
clean-up: 6 ml LC-Si (SPE), 30 ml hexan 

GC-MS 
Li (2009) 

[144] 
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Tabulka 24 Analytické postupy nejčastěji užívané pro stanovení PBDE v biologických materiálech 

Matrice Předúprava vzorku Úprava vzorku Analytická metoda Reference 

Sladkovodní ryby 
5 druhů 

vysušení 
homogenizace 

extrakce: Soxhlet – 180 ml hexan/DCM (1 : 1),   
                24 h 
clean-up: GPC (Bio-Beads SX-3), 
                cyklohexan/ethylacetát (1 : 1 v/v) 
zakoncentrování 

GC-MS (EI) 
Xu (2009) 

[65] 

Mořské ryby 
7 druhů  

homogenizace 

extrakce: Soxhlet - diethylether/n-hexan 
clean-up: GPC (Shodex CLNpak EV-2000)   
                30% aceton/cyklohexan 
zakoncentrování 

GC-MS (NCI) 
Akutsu (2001) 

[141] 

Ryby 
Pstruh jezerní 

Sleď 

vysušení – 10 g 
vzorku + 130 g 
Na2SO4 (bezv.) 
homogenizace 

extrakce: sl. chromatografie, 300 ml DCM 
clean-up: GPC (Bio-Beads SX-3), 
                300 ml DCM/hexan (1 : 1) 
frakcionace: 10 g silikagel + 140 ml DCM 

GC-HRMS (EI) 
GC-HRMS (NCI) 

Alaee (2001) 
[139] 

Vodní ptáci 
Orel bělohlavý 

denaturace – kyselina 
mravenčí (1 : 1 v/v) 

extrakce: aktivovaná C18 (SPE),    
               DCM/hexan (1 : 1)  
clean-up: sl. chromatografie (Florisil)  

GC-MS 
Elliott (2009) 

[146] 

Suchozemští 
Ptáci 

Sýkora modřinka 

homogenizace 
vysušení – 2 g vzorku 
+ Na2SO4 (bezv.) 

extrakce: Soxhlet – 100 ml hexan/aceton       
                (3 : 1 v/v), 2 h 
clean-up: SiO2, 15 ml hexan/10 ml DCM 
zakoncentrování 

GC-MS (EI) 
Van den Steen (2009) 

[149] 

Hlavonožci 
Lachtan kalifornský 

Tuleň obecný 
Rypouš severní 

 extrakce: MAE – 1 g vzorku, 25 ml DCM,  
                             100 °C, 15 min 
clean-up: 1. silikagel + Al2O3, 2. Bio-Beads   
                SX-3, 15 ml hexan/30 ml 30%   
                DCM/hexan (1 : 1 v/v)  

GC-MS 
Meng (2009) 

[147] 

 
 



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 52 

Matrice Předúprava vzorku Úprava vzorku Analytická metoda Reference 

Suchozemští 
živočichové - tkáň 

homogenizace 
extrakce: 10 ml n-hexan/25 ml aceton 
clean-up: GPC - silikagel + aktivní uhlí  

GC-MS (NCI) 
Jansson (1993) 

[150] 

Mechy, lišejníky 

homogenizace 
vysušení – 10 g 
vzorku + 40 g Na2SO4 
(bezv.) 

extrakce: 300 ml DCM 
clean-up: 1. H2SO4, SiO2/Al 2O3,  
                2. GPC/HPLC 

GC-MS (EI) 
Yogui (2008) 

[148] 

 
GC = plynová chromatografie; ECD = detektor elektronového záchytu; MS = hmotnostní spektrometrie; EI  = elektronová ionizace                     
(+) – pozitivní, (-) – negativní; ASE = zrychlená extrakce rozpouštědlem; DCM  = dichlormethan; GPC = gelová permeační chromatografie; 
LRMS  = nízkorozlišovací hmotnostní spektrometrie; LC  = kapalinová chromatografie; FID  = plamenový ionizační detektor;                       
MAE  = mikrovlnná extrakce; SPE = extrakce na tuhé fázi; ČOV = čistírna odpadních vod; NCI  = negativní chemická ionizace;                
HRMS = vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie; HPLC  = vysoceúčinná kapalinová chromatografie 
     



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 53 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Rostlinné bioindikátory vhodné pro indikaci PBDE v životním prostředí  

Suchozemské rostliny a stromy jsou vhodným materiálem pro sledování transportu 
organohalogenovaných polutantů z půdy a jejich následnou distribuci. Kromě sledování 
hladin analytů umožňují rovněž stanovit vztah mezi strukturou, fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi a mírou kumulace v matrici. V neposlední řadě jsou bioindikátory důležité 
z hlediska sledování zátěže potravního řetězce člověka. 

Pro posouzení kontaminace životního prostředí PBDE byly zvoleny především jehličnaté 
stromy, resp. jehličí stromů hojně se vyskytujících na území ČR. Druhou skupinu rostlinných 
bioindikátorů tvořily objemná krmiva a olejniny, u nichž byla posuzována vhodnost použití 
pro monitoring PBDE.  

 
 

3.1.1 Jehličí 

Jehličí patří do skupiny akumulačních bioindikátorů, které mohou obsahovat podstatně vyšší 
obsah některých polutantů, než je obsažen v ovzduší, vodě a v půdě. Proto jsou celosvětově 
využívány v rámci monitoringu a kontroly reziduální kontaminace starých ekologických 
zátěží. Na základě toho byly vybrány také pro zmapování kontaminace a kumulace PBDE u 
vybraných druhů jehličnanů (borovice, jedle, smrk), pocházejících z různých lokalit ČR. 
Vzorky jehličí byly získány v letech 2006 až 2007. Další souhrnné informace o vzorcích jsou 
uvedeny dále v textu, Tabulkách 25–27 a na Obr. 24. 
 
 
Borovice lesní (Pinus sylvestris)  

Vždyzelený, až 40 m vysoký, jehličnatý strom z čeledi Borovicovité 
(Pinaceae). Jehlice jsou po dvou, tuhé, špičaté, do 8 cm dlouhé a do 2 mm 
široké, opadávají po 2 až 3 letech. Vhodným stanovištěm jsou světlé lesy, 
skály, písčiny, půdy kamenité, vápnité i rašelinné. V ČR je borovice hojně 
pěstována v parcích a nevyskytuje se pouze v polohách nad 1000 m n.m. 
Borovice obsahuje silici, ve které jsou převážně obsaženy tyto terpeny: 
pinen, felandren, limonen, camphen, cadinen, myrcen, sylvestren, caren, 
cymen, bornylacetát aj., dále pryskyřici, aromatické kyseliny a vitamín C. 

 
 

 Borovice vejmutovka (Pinus strobus) 

Vždyzelený, až 60 m vysoký (v kultuře obvykle do 25 m) jehličnatý strom. Jehlice 
vyrůstají ve svazečcích po pěti, jsou velmi tenké, měkké, až 15 cm 
dlouhé, rovné, trojhranné, na okraji jemně pilovité, které opadávají ve 
stáří 2 až 3 roky. Borovice je plně mrazuvzdorná, ale nesnáší sucho a 
silné větry, které ji mohou snadno poškodit. Vyhovuje jí vlhčí, hlinitá 
až písčitá, dostatečně propustná půda; dobře snáší i městské prostředí. 
Obsahuje podobnou skladbu silice jako předchozí typ. 
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Jedle bělokorá (Albies alba) 

Vždyzelený, až 65 m vysoký jehličnatý strom z čeledi 
Borovicovité. Jehlice jsou 2–3 cm dlouhé, ploché, na svrchní straně 
leskle temně zelené, na rubu s dvěma lesklými proužky. Roste v 
horských a podhorských lesích a je limitována vlhkostí a citlivostí 
vůči pozdním mrazům. Je také velmi citlivá ke znečištěnému 
ovzduší a vyžaduje vlhkou hlubší půdu. Jako klasický klimaxový 
druh snáší dobře zastínění. 
 
 
Smrk pichlavý (Picea pungens) 

Někdy také nazývaný Smrk stříbrný je vždyzelený, 30–50 m vysoký jehličnatý strom 
z čeledi Borovicovité. Má husté, velmi krátké větve. Mladé jehlice 
jsou měkké, modrozelené, dospělé jsou však velmi tuhé, pichlavé, 
odstávající do všech stran. Je to přizpůsobivá dřevina, tolerantní k 
suchým i vlhkým půdám, odolná i ke znečištění ovzduší. Je 
nejrozšířenějším pěstovaným smrkem v evropských parcích a 
zahradách. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 24 Lokality odběru vzorků jehličí (■ Borovice   ■  Jedle   ■  Smrk) 
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Tabulka 25 Borovice lesní (Pinus sylvestris) ○ a Borovice vejmutovka (Pinus strobus) ● 

Číslo Lokalita Přesná poloha Druh Hmotnost (g) 

1 Praha 8 (1) 50°06′44.37″N, 14°28′31.24″E  ○ 10,40 

2 Praha 8 (2) 50°06′44.37″N, 14°28′31.24″E ○ 10,81 

3 Praha 8 (3) 50°06′44.37″N, 14°28′31.24″E ● 10,99 

4 Radňoves 49°23′19.02″N, 16°12′50.29″E ○ 10,68 

5 Moravský Krumlov 49°02′56.15″N, 16°18′42.01″E ○ 10,26 

6 Zastávka u Brna 49°11′16.79″N, 16°21′47.15″E ○ 10,28 

7 Vranov 49°18′35.37″N, 16°36′58.12″E ○ 10,49 

8 Hlubočany 49°13′51.77″N, 16°59′58.88″E ○ 10,67 

 
 
 

Tabulka 26 Jedle bělokorá (Albies alba) 

Číslo Lokalita Přesná poloha Hmotnost (g) 

1 Praha 8 (1) 50°06′44.37″N, 14°28′31.24″E 10,34 

2 Praha 8 (2) 50°06′44.37″N, 14°28′31.24″E 10,15 

3 Hrabětice 48°47′51.55″N, 16°23′36.33″E 10,00 

4 Vranov 49°18′35.37″N, 16°36′58.12″E 10,32 

5 Pohořelice u Zlína 49°10′32.59″N, 17°32′11.95″E 10,70 

6 Jelšava (Slovensko)* 48°37′38.00″N, 20°14′28.81″E 10,17 

* lokalita není v mapě zobrazena 
 
 
 

Tabulka 27 Smrk pichlavý (Picea pungens)  

Číslo Lokalita Přesná poloha Hmotnost (g) 

1 Praha 8 50°06′44.37″N, 14°28′31.24″E 10,17 

2 Radňoves 49°23′19.02″N, 16°12′50.29″E 10,98 

3 Hrabětice 48°47′51.55″N, 16°23′36.33″E 10,58 

4 Česká Třebová (1) 49°54′00.45″N, 16°25′49.51″E 10,13 

5 Česká Třebová (2) 49°54′00.45″N, 16°25′49.51″E 10,56 

6 Vranov 49°18′35.37″N, 16°36′58.12″E 10,78 

7 Hlubočany 49°13′51.77″N, 16°59′58.88″E 10,49 

8 Prostějov 49°28′25.46″N, 17°09′44.94″E 10,60 

9 Šelešovice 49°15′17.19″N, 17°21′36.08″E 10,14 
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3.1.2 Objemná krmiva a olejniny 

Tyto skupiny bioindikátorů se nejčastěji používají pro sledování obsahu těžkých kovů (Cd, 
Pb, Hg), chlorovaných organických látek (PCB, OCP, DDT) a polycyklických aromatických 
uhlovodíků. V případě této práce byly zvolené bioindikátory použity pro ověření transportu 
PBDE z půdy do rostlin a možné kumulace v nich. Základní informace o bioindikátorech a 
vzorcích jsou uvedeny níže a v Tabulce 28.   
 
 Pšenice obecná (Triticum aestivum) 

Pšenice obecná patří do čeledi Lipnicovité (Poaceae) a je jednou z nejrozšířenějších plodin 
pěstovaných ve světě i u nás. Druh pšenice obecná se z botanického hlediska dělí na čtyři 
variety, nejrozšířenější je varieta s  klasem bílým bezosinatým. Zrno 
pšenice se využívá k  výrobě chleba, pečiva, těstovin, krup a 
v cukrářství. Pšeničné šroty, mouky nebo mačkané zrno a otruby se 
využívají jako krmivo pro hospodářská zvířata. Obsah bílkovin v zrnu 
je 8–13 %, zatímco tuku je pouze 1,5–3 %. V pšenici se nachází velké 
množství nenasycených mastných kyselin, zejména kyseliny olejové 
a linolové. 
 
Ječmen (Hordeum) 

Ječmen patří do čeledi Lipnicovité, má zrno s vyšším obsahem hrubé 
vlákniny (asi 4 %). Hlavní živinou je škrob, kterého je méně než u pšenice. 
Průměrný obsah dusíkatých látek je 8–15 %. Zásobní bílkovinu představuje 
hordein. Zrno ječmene obsahuje asi 2 % tuku a 2 % minerálních látek. Podle 
užitkových směrů jsou rozeznávány: ječmen potravinářský (výroba 
dietních potravin); ječmen sladovnický; ječmen krmný (krmení skotu a 
prasat); ječmen průmyslový (výroba lihu). 

 
Vojtěška setá (Medicago sativa) 

Vojtěška setá patří do čeledi Bobovité (Fabaceae); je hlavní jetelovinou teplejších oblastí, 
která se využívá na výrobu sena a na přímé krmení. Je to vytrvalá rostlina s 
přímou lodyhou, vysokou 30–90 cm a trojčetnými, řapíkatými listy. 
Květenství je hrozen modrofialové barvy a plodem je lusk. Půdy vyžaduje 
vojtěška střední až lehčí, propustné, provzdušněné, s dostatkem vápníku a s 
neutrálním pH. Dnes lze z této byliny oddělit bílkovinu rubisco, která 
pravděpodobně bude mít velký význam v potravinářské výrobě. Vojtěška by 
tak v budoucnu mohla nahradit hojně používanou sóju. 
 
Jetel luční (Trifolium pratense) 

Jetel luční je vytrvalá, 10 až 100 cm vysoká bylina z čeledi 
Bobovité. Její lodyhy jsou obvykle četné a květní hlávky jsou 
kulovité, červené, karmínové, vzácně bílé. Kvete v květnu až říjnu. 
Roste na loukách, pastvinách, lesních lemech, a to nejčastěji na 
půdách čerstvých, vlhčích a bohatých na živiny. V ČR roste na celém 
území a je hojný od nížin až do horských oblastí. Tato bylina 

obsahuje glykosidy, silice, třísloviny a organické kyseliny.  



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 57 

Řepka olejka (Brassica napus) 

Někdy se rovněž používá brukev řepka olejka. Tato rostlina patří do čeledi Brukvovitých 
(Brassicaceae) a je to jednoletá, 60–120 cm vysoká bylina. Obecně se 
pěstuje na polích, odkud zplaňuje na jejich okraje a podél komunikací. 
K půdním podmínkám je indiferentní. Pěstuje se jako olejnina pro 
semena obsahující 44–47 % oleje. Olej se používá především k 
potravinářským i technickým účelům. Řepka olejka je také velmi 
významnou medonosnou rostlinou.  

 
Tabulka 28 Základní informace o analyzovaných matricích 

Lokalita Analyzovaná matrice Hmotnost (g) Počet vzorků 

Nový Jičín Pšenice obecná 3,31–4,69 n = 7 

Nový Jičín Ječmen 3,18–4,08 n = 4 

Nový Jičín Vojtěška setá 7,50–9,05 n = 2 

Nový Jičín Jetel luční 2,24–6,09 n = 5 

Nový Jičín Řepka olejka 4,26–5,13 n = 4 

 
 
3.2 Ryby jako vhodný bioindikátor pro monitoring kontam inace PBDE vodního 

ekosystému vybraných regionů 

Část této monitorovací studie byla mimo jiné zaměřena na kontaminaci potravního řetězce 
PBDE. Následující kapitola byla zaměřena na bioakumulaci PBDE v rybách a následně i 
v ptácích (kapitola 5.2.2). Celkem bylo zvoleno 5 odběrových lokalit (2 přehradní nádrže, 2 
soustavy rybníků, 1 řeka), jež jsou vyznačeny na Obrázku 25. Celkem bylo odloveno 15 
druhů malých a větších ryb, jejichž vybrané tkáně byly analyzovány. Podstatné informace o 
jednotlivých druzích a jejich výskytu jsou shrnuty v Tabulkách 29 až 31.  
 

 
Obr. 25 Lokality odlovu ryb (1 – Brněnská přehrada; 2 – Záhlinické rybníky; 3 – Vírská 

přehrada; 4 – Modřice, Rajhradice; 5 – Staré Město pod Landštejnem) 

2 

1 

4 

3 

5 
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Tabulka 29 Základní informace o odlovených druzích, lokalitách jejich výskytu a 
analyzovaných tkáních 

Druh Lokalita Počet jedinců Analyzovaná tkáň 

Kapr obecný 2 3 S, K 
Karas obecný 2, 5 4, 4 S, K, V 
Cejn velký 1, 2, 3 7, 1, 13 S, K, V 

Bolen dravý 1, 3 1, 1 S, K, V, J 
Lín obecný 1, 2 1, 1 S, K, V 

Plotice obecná 1, 3, 5 1, 1, 1 S, K, V, J 
Cejnek malý 2 1 S 

Perlín ostrobřichatý 2 1 S 
Amur bílý 2 1 S, K 

Okoun říční 1 2 S, K, V 
Candát obecný 1 1 S, K, V 
Štika obecná 2, 3 3, 1 S, K, J 
Úhoř říční 2 1 S, K 

Sumec velký 2 1 S, K 
S – sval, K – kůže, V – vnitřnosti, J – játra 
 

Kapr obecný (Cyprinus Carpio) 

Kapr obecný je ryba z čeledi Kaprovití (Cyprinidae). Je největší 
českou kaprovitou rybou. Hmotnost kapra obecného může ve vhodných 
podmínkách přesáhnout 20 kilogramů a jeho délka i 100 centimetrů. 
Tlama kapra je výsuvná a ústa jsou neozubená, potravu zpracovávají 

požerákové kosti. Kapr má hřbetní, prsní, břišní, řitní a ocasní ploutve. Je všežravec, živí se 
bentosem a drobnými živočichy, které sbírá ze dna. Jeho potravou jsou také některé rostlinné 
zbytky. Postupně byl pro svou užitkovou hodnotu rozšířen na většinu území Evropy. 

 
 

Karas obecný (Carassius Carrasius) 

Karas obecný je ryba z čeledi Kaprovití. Největší jedinci 
mohou v mimořádně příznivých podmínkách dosáhnout délky až 
40 cm a hmotnosti do 1,5 kg. Má poměrně krátké a zavalité tělo, 
pokryté nazlátlými šupinami. V jeho potravě nacházíme nejen 
zooplankton a bentos (larvy pakomárů), ale také rostlinné prvky a 
detrit. Je rozšířen v celé střední a východní Evropě. 

 
 

Cejn velký (Abramis brama) 

Cejn velký je ryba z čeledi Kaprovití, která je dokonale 
uzpůsobena k životu ve stojatých a mělkých vodách a je poměrně 
odolná vůči znečištění. Dosahuje délky až 95 cm a hmotnosti 10 kg. 
Hlava je v poměru k tělu malá a ploutve jsou tmavé a špičaté. Hřbet 
je zbarven až do černa, boky šedožluté až zlatavé, břicho je světlé. 
Jedná se o všežravou rybu. V mládí se živí především planktonem, v 

dospělosti pak bentosem. Obývá vody téměř celé Evropy. 
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Okoun říční (Perca fluviatilis) 

Okoun říční je ryba z čeledi Okounovití (Percidae). Tělo je 
poměrně vysoké. Na jejím hřbetě se nacházejí dvě samostatné 
hřbetní ploutve, na bocích má výrazné tmavé příčné pruhy. Dorůstá 
do maximální délky okolo 50 cm a hmotnosti 3 kg. Okoun patří mezi 
dravce, napadá jiné ryby, někdy taky stejného druhu. Další složkou 
potravy jsou bezobratlí a rybí potěr. Obývá stojaté i tekoucí vody. Je 
rozšířen prakticky v celém mírném pásu Evropy. 

 
 

Bolen dravý (Aspius aspius) 

Bolen dravý je ryba z čeledi Kaprovití. Jeho tělo je dlouhé, štíhlé, z boků mírně zploštělé. 
Hřbet je tmavý, boky stříbřité. Dorůstá velikosti až 120 cm a 
hmotnosti 15 kg, běžně však mají do 60 cm a 2 kg. V mládí přijímá 
plankton a drobné bezobratlé. V dospělosti tvoří jeho potravu ryby, 
obojživelníci, ptáci a drobní savci. Vzácně konzumuje i stravu 

rostlinného původu. Obývá tekoucí i stojaté vody střední a východní Evropy. 
 
 
Candát obecný (Sander lucioperca) 

Candát obecný je ryba z čeledi Okounovití. Tělo je protáhlé, z 
boků zploštělé a zbarvené šedě, s odstíny zelené. Na hřbetě se 
nachází dvě hřbetní ploutve. Dorůstá do délky až 130 cm a do 
hmotnosti 21 kg. V mládí se živí především planktonem, měkkýši a 
dalšími bezobratlými. V dospělosti přijímá výhradně drobnější druhy 
ryb. Obývá především velké, pomalu tekoucí úseky řek, údolní nádrže a rybníky v celé 
Evropě. 
 
 
Lín obecný (Tinca tinca) 

Lín obecný je nedravá ryba z čeledi Kaprovití. Má několik nezaměnitelných znaků, např. 
černé a oblé ploutve nebo oční duhovka zbarvená do oranžova. Dorůstá 
obvykle do délky 35 cm a hmotnosti 0,40–0,80 kg. Je to všežravec, živí 
se především bezobratlými (larvami hmyzu, plži atd.) a vodními 
rostlinami. Lín je typickou rybou stojatých a pomalu tekoucích vod, 
avšak v Evropě není hojně zastoupen. 

 
 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 

Plotice obecná je nedravá sladkovodní ryba z čeledi Kaprovití. Má ze stran zploštělé tělo, 
stříbřité boky a tmavý hřbet i ploutve. Dorůstá obvykle do délky 
30 cm a hmotnosti 0,30 kg. Mladší exempláře se živí především 
planktonem, starší pak drobnými živočichy i rostlinami, např. řasami. 
Plotice obecná je vůbec nejrozšířenější rybou České republiky. Obývá 
stojaté i tekoucí vody, vyhýbá se pouze pstruhovému pásmu. 
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Štika obecná (Esox Lucius) 

Štika obecná je dravá ryba z čeledi Štikovití (Esocidae). Má zelenohnědé protáhlé 
válcovité tělo a širokou bohatě ozubenou tlamu. Dorůstá délky přes 
1,5 m a dosahuje hmotnosti i přes 25 kg. Štika je typický dravec, její 
potravou jsou ryby (okoun, plotice, proudník) i žáby. Přirozeně se 
vyskytuje v pomalu tekoucích nebo stojatých vodách po celé Evropě. 

 
 

Cejnek malý (Blicca bjoerkna) 

Cejnek malý je běžným druhem ryb z čeledi Kaprovití. Tělo je 
vysoké, z boků zploštělé. Párové ploutve jsou načervenalé, ostatní 
tmavé.  Dorůstá délky až 45 cm a hmotnosti 1,8 kg. Živí se 
bentosem a planktonem, příležitostně částmi rostlin. Vyskytuje se 
v dolních úsecích toků a ve stojatých vodách mírného pásu. 

 
 

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophtalmus) 

Perlín ostrobřichý je nedravá sladkovodní ryba z čeledi Kaprovití. Jeho typickým znakem 
jsou sytě červené ploutve. Perlín dorůstá obvykle do délky 30 cm a hmotnosti 0,1–0,30 kg. 

Mladší jedinci se živí především planktonem a drobnými 
bezobratlými, postupně se téměř výhradně orientují na rostlinnou 
potravu (řasy). Perlín se vyskytuje zejména ve stojatých nebo 
mírně tekoucích vodách s bahnitým nebo písčitým dnem, které 
jsou porostlé vodním rostlinstvem. 

 
 

Úhoř říční (Anguilla anguilla) 

Úhoř říční je druh ryb z  čeledi Úhořovití (Anguillidae). Má 
protáhlé, válcovité tělo připomínající spíše hada než rybu. Samci jsou 
výrazně menší než samice a dosahují délky až 50 cm a hmotnosti 
kolem 1 kg. V potravě převažují bentické organismy. Jen velmi 
vzácně konzumuje uhynulé nebo utopené živočichy. Oblast výskytu 
úhoře říčního pokrývá značnou část Evropy. V České republice je zařazen v Červeném 
seznamu do skupiny téměř ohrožený. 

 
 

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 

Amur bílý je v ČR nepůvodním druhem ryb z  čeledi Kaprovití. Tělo 
je podlouhlé, válcovitého tvaru, hřbet je tmavozelený, boky zlatavé, 
břicho bílé. Může dosáhnout délky až 150 cm a hmotnosti 50 kg. V 
českých podmínkách je to však méně (100 cm, 15-20 kg). Po vylíhnutí 
se živí převážně zooplanktonem, později vodními rostlinami a 

vláknitými řasami. Vysazuje se do nádrží, tůní, odstavných ramen i do velkých řek. 
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Sumec velký (Silurus glanis) 

Sumec velký je ryba z čeledi Sumcovití (Siluridae). Základní 
zbarvení těla je olivově zelené až modrošedé, na hřbetě tmavé. 
Dorůstá délky 80–200 cm a hmotnosti 60–110 kg. Mladší jedinci 
se živí zooplanktonem, dospělí jedinci filtrují bahno, chytají červy, 
obojživelníky, z ryb hlavně cejny. Ideální jsou pro ně velké toky s 
pomalým proudem nebo nádrže se stojatou vodou, bahnité dno s bujnou vegetací. 

 
 

Tabulka 30 Základní informace o odlovených jedincích jelce tlouště. 

Datum odběru Lokalita Počet  Délka (mm) Hmotnost (g) Věk Tkáň 

19. 4. 2007 Rajhradice 9 221–304 143–381 4 < S, K, V 

19. 4. 2007 Modřice 10 226–266 158–251 3 < S, K, V 

31. 10. 2007 Rajhradice 11 225–270 105–210 3 < S, K, V 

31. 10. 2007 Modřice 10 215–300 80–310 3 < S, K, V 

S – sval, K – kůže, V – vnitřnosti 
 
 

Tabulka 31 Hmotnosti všech odebraných jedinců jelce tlouště 

          Duben     Modřice         Říjen                  Duben    Rajhradice      Říjen        
    číslo         váha (g)     číslo         váha (g)     číslo         váha (g)     Číslo        váha (g) 

1 158 1* 80 1 143 1* 105 
2 161 2* 90 2 216 2* 110 
3 167 3* 90 3 216 3* 110 
4 188 4* 100 4 236 4* 110 
5 203 5* 120 5 248 5* 115 
6 212 6* 150 6 255 6* 120 
7 218 7* 170 7 261 7* 120 
8 238 8* 210 8 309 8* 130 
9 244 9* 250 9 381 9* 155 
10 251 10* 310   10* 205 
      11* 210 

 
 

Jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 

Jelec tloušť je sladkovodní ryba z čeledi Kaprovití 
(Cyprinidae). Hřbet má zelenohnědou barvu, boky jsou stříbřité. 
Ústa jsou velká a široká. Dorůstá délky 60–80 cm a hmotnosti až 
2,5 kg. Je všežravec, loví suchozemský hmyz, měkkýše, korýše, 
rybky, žáby a další drobné obratlovce. V rostlinné potravě 
převládají hlavně fytoplankton, úlomky rostlin a zelené řasy. 

Vyskytuje se téměř v celé Evropě. V ČR žije ve všech tekoucích vodách kromě horských 
potoků. 
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3.3 Ptáci jako vhodný bioindikátor pro monitoring konta minace PBDE v oblasti 
Záhlinických chovných rybníků a dvou přilehlých lokalit 

Tato studie byla zaměřena na stanovení obsahu a na distribuci jednotlivých kongenerů PBDE 
do tkání vybraných druhů ptáků. Pro studium distribuce jednotlivých kongenerů v tkáních 
byly vybráni: suchozemský druh – káně lesní (Buteo buteo) a káně rousná (Buteo lagopus); 
druh žijící ve vodě – volavka popelavá (Ardea cinerea) a obojetný druh – kormorán velký 
(Phalacrocorax carbo). Odlov jedinců zajistila dle platné legislativy ČR (Zákon na ochranu 
zvířat…) Ornitologická stanice v Přerově. Lokalitami odběru byly zvoleny Záhlinické 
rybníky (volavka, kormorán, káně) a také dvě nedaleké obce Hustopeče n/Bečvou (kormorán, 
volavka) a Bartošovice (káně), viz Obr. 26.  

Záhlinické rybníky jsou významným hnízdištěm vodních a tažných ptáků. Jedná se o 
soustavu rybníků (3 hlavní: Nový, Pláňavský a Dobravický), která je napájena říčkami 
Rusavou a Mojenou. V rámci mokřadů České republiky byla tato oblast zařazena mezi 
mokřady mezinárodního významu.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 26 Lokality odlovu ptáků - Záhlinické rybníky, Hustopeče n/Bečvou, Bartošovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartošovice 
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Tabulka 32 1 – Záhlinické rybníky, 2 – Hustopeče nad Bečvou, 3 - Bartošovice 

Datum 
úmrtí 

Druh Lokalita  
Počet 

jedinců 
Pohla

ví 
Analyzovaná tkáň 

2003 Káně lesní 1 n = 3 3 × ♀ S*, J, Sr+L 
2003 Káně rousná 1 n = 1 ♀ S*, J, Sr+L 

11/2004 Kormorán velký 2 n = 4 2 × ♂ S*, J 
    2 × ♀  

11/2004 Káně lesní 3 n = 4 2 × ♂ S*, J 
    2 × ♀  

12/2004 Káně lesní 3 n = 4 4 × ♀ S*, J, Sr+L 
-/2004 Volavka popelavá 1 n = 5 5 × ♀ S*, J, Sr+L 

09/2005 Kormorán velký 1 n = 5 3 × ♂ S*, J, Sr+L 
    2 × ♀  

09/2005 Volavka popelavá 2 n = 2 1 × ♂ S*, J 
    1 × ♀  

2007 Kormorán velký 2 n = 5 5 × ♀ S, J, Sr, L, M, P, SO, K 

S* – prsní sval, S – svaly (prsní + stehenní), J – játra, Sr – srdce, L – ledviny, M – mozek, 
P – peří, SO – střevní obsah, K – kůže 
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3.4 Chemikálie a materiály 

Organická rozpouštědla 

 Aceton (Merck, Německo, SupraSolv® pro GC; Sigma-Aldrich, Švýcarsko, 
Pestanal® pro reziduální analýzu) 

 Dichlormethan (Merck, Německo, SupraSolv® pro GC; Sigma-Aldrich, 
Švýcarsko, Pestanal® pro reziduální analýzu)  

 n-hexan (Merck, Německo, SupraSolv® pro GC; Sigma-Aldrich, Švýcarsko, 
Pestanal® pro reziduální analýzu)   

 Diethylether (Merck, Německo, SupraSolv® pro GC)   
 Isooktan (Merck, Německo, SupraSolv® pro GC) 
 n-heptan (Merck, Německo, SupraSolv® pro GC) 
 Methanol (Merck, Německo, SupraSolv® pro GC) 
 Petrolether (Merck, Německo, SupraSolv® pro GC) 
 Cyklohexan (Sigma-Aldrich, Švýcarsko, Pestanal® pro reziduální analýzu) 
 n-pentan (Penta Chrudim, Česká republika, p.a., redestilovaný před použitím) 

 
Ostatní chemikálie a materiály 

 Síran sodný bezvodý Na2SO4, aktivovaný při 550 °C po dobu 6 h (Merck, 
Německo)  

 Dusičnan stříbrný AgNO3, p.a. (Lachema, Česká republika) 
 Hydroxid sodný NaOH, p.a. (Lachema, Česká republika) 
 Kyselina sírová H2SO4, 96% (Merck, Německo ) 
 Zinek práškový, částice < 63 µm (BangCo s.r.o., Česká republika) 
 Pentahydrát síranu měďnatého CuSO4.5 H2O, p.a. (Lachema, Česká republika) 
 Florisil®, 60–100 mesh, aktivovaný při 550 °C po dobu 6 h (Sigma-Aldrich, 

Švýcarsko) 
 Silikagel 60, 70–230 mesh, přečištěný DCM a n-hexanem, aktivovaný při 

200 °C po dobu 3 h (Merck, Německo) 
 Kruhový filtrační papír, Ø 16,2 mm (Schleicher & Schuell, Německo) 

 
Technické plyny 

 Dusík 5.0, oxid uhličitý 3.0 (Messer, Česká republika)  
 Vodík > 99,999%, z generátoru Dominick Hunter 20H (Dominick Hunter, 

Velká Británie) 
 Vodík 5.3, dusík 5.3 (Linde Gas, Česká republika) 

 
Standardy 

 BDE-3, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA)  
 BDE-15, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA) 
 BDE-28, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA) 
 BDE-47, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA) 
 BDE-99, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA) 
 BDE-100, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA) 
 BDE-118, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA) 
 BDE-153, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA)  
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 BDE-154, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA)  
 BDE-183, 50 µg/ml v isooktanu (1 ml, AccuStandard, New Haven, USA) 
 BDE-209, 50 µg/ml ve směsi isooktan/toluen 9 : 1 (1 ml, AccuStandard, New 

Haven, USA) 
 
 

3.5 Laboratorní p řístroje a ostatní pomůcky a zařízení 

Příprava vzorku 

 Analytické váhy HR-120 (A&D Instruments, Japonsko) 
 Rotační odparka Rotavapor® R-205 s vodní lázní B-490 a elektronickým 
řízením vakua V-800 (Büchi Labortechnik AG, Švýcarsko) 

 Odpařovací systém TurboVap® II (Caliper Life Sciences, USA) 
 Mechanická míchačka OS 10 Basic (IKA ®, Německo) 
 Laboratorní míchačka LT-2 (Sklárny KAVALIER, spol. s r.o., Česká 

republika) 
 Ultrazvuková lázeň Sonorex® Super (Badelin Electronic, Německo) 
 Ultrazvuková lázeň Teson 4 (Tesla, Česká republika)   
 Systém pro zrychlenou extrakci rozpouštědlem ASE® 100 (Dionex, USA) 
 Extrakční systém B-811 Standard (Büchi Labortechnik AG, Švýcarsko) 
 Systém pro mikrovlnnou extrakci Multiwave 3000 s rotorem 16SOLV a 

bezpečnostním systémem (Anton-Paar, Rakousko) 
 Systém pro tlakovou extrakci rozpouštědlem onePSE (Applied Separation, 

USA) 
 Sušárna ULE 500 (Memmert, Německo) 

 
Plynová chromatografie (ECD) – Hewlett-Packard 6890N serie II GC 

 Automatický injektor HP 7683 s 10 µl stříkačkou (Hamilton, USA) 
 Teplotně programovatelný injektor (PTV) s CO2 chlazením 
 2 63Ni mikro-detektory záchytu elektronů (µ-ECD), N2 jako make-up plyn 
 2 paralelně pracující  kapilární kolony s rozdílnými stacionárními fázemi  

 
 DB-17ms (Agilent J&W, USA): 60 m × 0,25 mm vnitřní průměr × 

0,2 µm vrstva stacionární fáze – (50%-fenyl)-methylpolysiloxan 
 HT-8 (SGE, USA): 50 m × 0,22 mm vnitřní průměr × 0,25 µm vrstva 

stacionární fáze – (8%-fenyl(ekv.))-polykarboransiloxan 
 

Software 

 Agilent ChemStation software: Rev. A.08.03, A.10.01 a B.03.01 (Agilent, USA) 
 ChemDraw® Ultra – Chemical Structure Drawing Standard (CambridgeSoft, 

Velká Británie) 
 MS Office Excel 2007, MS Office Word 2007 (Microsoft, USA) 
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3.6 Analytické metody 

3.6.1 Rostlinné bioindikátory vhodné pro indikaci PBDE v životním prostředí 

Analyzovaná matrice 

 Jehličí borovice lesní, borovice vejmutovky, jedle bělokoré a smrku ztepilého 
 Objemná krmiva a olejniny 

 
Stanovované kongenery 

BDE-3, BDE-15, BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-118, BDE-153, BDE-154, 
BDE-183. 

 
Zpracování jehličí a extrakce 

Jednotlivé vzorky jehličí byly nastříhány na cca 5 mm části. Následně byly zmrazeny 
tekutým dusíkem a rozemlety v mlýnku na sypký prášek. Poté bylo navažováno vždy 10 g 
takto upraveného jehličí, kvantitativně převedeno do Erlenmeyerovy baňky a extrahováno 
60 ml směsi n-hexan:aceton (3 : 2 v/v). Extrakce byla prováděna na míchačce ve třech 
intervalech vždy po 20 minutách. Následně byly extrakty přefiltrovány přes bezvodý Na2SO4 
a na vakuové odparce zakoncentrovány na objem 2 ml. 

 
Přečištění extraktu z jehličí 

Extrakt (2 ml) byl kvantitativně přenesen na skleněnou kolonu (450×20 mm) naplněnou 
2 cm bezvodého Na2SO4, 5 cm aktivovaného Al2O3, 5 cm aktivovaného Florisilu a nakonec 
byly znovu přidány 2 cm bezvodého Na2SO4. Takto připravená kolona byla ještě před 
použitím promyta nejprve 5 ml n-hexanu. Poté byl vzorek promýván 90 ml směsi                  
n-hexan : diethylether (94 : 6 v/v). Kolonou prošlý roztok byl zbarven světle žlutě. Po 
odpaření roztoku do sucha (na vakuové odparce) následovalo rozpuštění v 500 µl isooktanu. 
K odstranění znečištění bylo nakonec použito mikrofiltru. Finální roztok byl převeden do 
vialek k následné analýze na GC(ECD). 

 
Analýza  – GC(ECD) 

Před vlastním měřením vzorků jehličí a rostlinných bioindikátorů byla ze směsí všech 10-ti 
kongenerů v isooktanu zhotovena kalibrační řada 6-ti roztoků o různých koncentracích: 
0,5 ng/ml; 1 ng/ml; 5 ng/ml; 10 ng/ml; 25 ng/ml; 50 ng/ml. Samotná analýza 10-ti kongenerů 
PBDE byla provedena na plynovém chromatografu s detektorem záchytu elektronů. Celý 
systém pracoval za následujících podmínek: 
 

Teplotní program PTV injektoru 90 °C (zádrž 0,1 min); 720 °C/min do 350 °C 
(5 min); 10 °C/min do 220 °C 

Teplota detektoru 300 °C 
Nastřikované množství 2 µl 
Teplotní program pece 100 °C (zádrž 2 min); 30 °C/min do 200 °C 

(3 min); 3 °C/min do 230 °C (15); 5 °C/min do 
270 °C (15 min); 10 °C/min do 300 °C (20 min) 

Nosný plyn H2 (konstantní průtok: 1,5 ml/min, průtoková 
rychlost: 31 cm/s) 
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Make-up N2 (10 ml/min) 
Celková doba analýzy 79,33 min 
 
 

3.6.2 Ryby jako vhodný bioindikátor pro monitoring kontam inace PBDE vodního 
ekosystému vybraných regionů 

Analyzovaná matrice 

Tkáně (sval, kůže, vnitřnosti, játra) 15 druhů ryb z 5 různých lokalit ČR 
 

Stanovované kongenery 

BDE-3, BDE-15, BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-118, BDE-153, BDE-154, 
BDE-183 

 
Zpracování jednotlivých tkání a extrakce 

Tkáň (hmotnost 3–30 g) byla nejdříve rozemleta a zhomogenizována, následně potom 
smíchána s bezvodým Na2SO4. Takto připravený vzorek byl převeden do Erlenmeyerovy 
baňky a na míchačce extrahován 2x jednu hodinu 50 ml petroletheru. Nakonec byl vzorek 
15 minut ještě sonikován se stejným extrakčním činidlem. Extrakty byly přefiltrovány přes 
vrstvu bezvodého Na2SO4. Získané filtráty byly na vakuové odparce odpařeny do sucha a na 
závěr byl gravimetricky stanoven obsah tuku. Poměrná část vyextrahovaného tuku (asi 0,2 g) 
byla rozpuštěna ve 2 ml n-hexanu. 

 
Přečištění extraktu z tkání 

Extrakt (2 ml) byl kvantitativně přenesen na skleněnou kolonu (450×20 mm) naplněnou 
2 cm bezvodého Na2SO4, 5 cm aktivovaného Al2O3, 5 cm aktivovaného Florisilu a nakonec 
znovu 2 cm bezvodého Na2SO4. Takto připravená kolona byla ještě před použitím nejprve 
promyta 5 ml n-hexanu. Poté byl vzorek promýván 90 ml směsi n-hexan : diethylether 
(94 : 6 v/v). Kolonou prošlý roztok byl na vakuové odparce odpařen na objem 2 ml. Poté 
následovalo dodatečné přečištění přídavkem koncentrované H2SO4 a odpaření vzorku na 
objem 0,5 ml. Do tohoto objemu bylo nakonec přidáno 0,5 ml n-hexanu a finální roztok byl 
převeden do vialek k následné analýze na GC(ECD). 

 
Analýza – GC(ECD) 

Před vlastním měřením vzorků jednotlivých tkání byla ze směsí všech 10-ti kongenerů 
v isooktanu zhotovena kalibrační řada 8-mi roztoků o různých koncentracích: 0,5 ng/ml; 
1 ng/ml; 5 ng/ml; 10 ng/ml; 25 ng/ml; 50 ng/ml; 100 ng/ml; 500 ng/ml. Samotná analýza 10-ti 
kongenerů PBDE byla provedena na plynovém chromatografu s detektorem záchytu 
elektronů. Podmínky měření jsou shodné s nastavením uvedeným v kapitole 4.7.1. 
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3.6.3 Monitoring PBDE posuzovaný pomocí ptáků ze  Záhlinických chovných rybníků 
a dvou přilehlých lokalit 

Analyzovaná matrice 

Tkáně (sval prsní, játra, srdce, ledviny, mozek, peří, střevní obsah, kůže) 4 druhů ryb ze 3 
různých lokalit ČR. 

 
Stanovované kongenery 

BDE-3, BDE-15, BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-118, BDE-153, BDE-154, 
BDE-183 

 
Zpracování jednotlivých tkání a extrakce I 

Tímto způsobem byly zpracovány prsní a stehenní sval, srdce, ledviny a játra. Nejdříve 
byly jednotlivé tkáně zhomogenizovány a vysušeny smícháním s bezvodým Na2SO4. 
Následně byl vzorek kvantitativně převeden do nerezové extrakční cely a přístroje onePSE. 
Pro extrakci byl použit petrolether a podmínky nastaveny takto: teplota – 140 °C,                
tlak – 120 bar, 3 cykly (každý 3 minuty). Extrakty byly pomocí vakuové odparky odpařeny do 
sucha a poté byl gravimetricky stanoven obsah lipidů. Asi 0,2 g tukového extraktu bylo 
nakonec rozpuštěno ve 2 ml n-hexanu.  

 
Zpracování jednotlivých tkání a extrakce II 

Ostatní vzorky (mozek, peří, střevní obsah a kůže) byly rovněž zhomogenizovány a 
smíchány s bezvodým Na2SO4. Poté byly umístěny do extrakční patrony a extrahovány směsí 
petrolether : n-hexan (1 : 1, v/v) po dobu 6 hodin zrychlenou Soxhletovou extrakcí. Následně 
byly extrakty na vakuové odparce odpařeny do sucha a opět byl gravimetricky stanoven obsah 
lipidů. Asi 0,2 g tukového extraktu bylo nakonec rozpuštěno ve 2 ml n-hexanu. 

 
Přečištění extraktu z tkání 

Surový extrakt (2 ml) byl kvantitativně přenesen na skleněnou kolonu (450×20 mm) 
vyplněnou 2 cm bezvodého Na2SO4, 5 cm aktivovaného Al2O3, 5 cm aktivovaného Florisilu a 
nakonec opět 2 cm bezvodého Na2SO4. Takto připravená kolona byla ještě před použitím 
promyta 5-ti ml n-hexanu. Poté byl vzorek promýván 90 ml směsi n-hexan : diethylether 
(94 : 6 v/v). Kolonou prošlý roztok byl na vakuové odparce odpařen na objem 2 ml a byla 
přidána koncentrovaná H2SO4, pro úplné odstranění koextraktů (kyselá hydrolýza). Horní 
vrstva vzorku byla pomocí Pasteurovy pipety odebrána a odpařena na objem 0,5 ml. Do 
tohoto objemu bylo nakonec přidáno 0,5 ml n-hexanu a finální roztok byl převeden do vialek 
k následné analýze na GC(ECD). 

 
Analýza  – GC(ECD) 

Podobně, jako v předchozích případech, byla před vlastním měřením vzorků zhotovena 
kalibrační řada osmi roztoků o rozsahu od 0,5 ng/ml do 500 ng/ml. Samotná analýza  deseti 
kongenerů PBDE byla provedena na plynovém chromatografu s detektorem záchytu 
elektronů. Podmínky měření jsou shodné s nastavením uvedeným v kapitole 4.7.1. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Rostlinné bioindikátory použité pro hodnocení úrovně kontaminace  PBDE 
v životním prostředí 

Ke sledování specifických organických látek, včetně bromovaných retardátorů hoření v 
jednotlivých složkách ekosystémů, se přistupuje zejména proto, že většina těchto látek se 
vyskytuje v koncentracích blízkých detekčním limitům používaných analytických metod. Pro 
posouzení kontaminace v prostoru i v čase je z ekosystému zapotřebí získat tzv. 
„zakoncentrovaný“ vzorek, přičemž k tomu lze využít bioakumulačních schopností řady 
bioindikátorů.  

V této studii byly pro monitoring akumulace PBDE v terestrickém ekosystému zvoleny 
dva typy rostlinných indikátorů. Použito bylo jednak jehličí tří druhů jehličnatých stromů a 
dále také vybraná objemná krmiva a olejniny. Vzorky jehličí byly sesbírány v letech       
2006–2007 z různých regionů ČR. Mezi odběrovými místy byly zastoupeny průmyslové, 
městské i venkovské lokality. Zemědělské plodiny pocházely z jednoho regionu a byly 
zvoleny z důvodu ověření vhodnosti jejich použití jako bioindikátoru při sledování akumulace 
PBDE v agrárních ekosystémech. Ve všech vzorcích bylo shodně sledováno 10 kongenerů 
PBDE;  výsledné koncentrace byly vztaženy na sušinu. 

 
4.1.1 Jehličí 

Obsah PBDE byl zjišťován v jehličí nejčastěji se vyskytujících jehličnatých stromů na území 
ČR, jimiž jsou borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice vejmutovka (Pinus strobus), jedle 
bělokorá (Abies alba) a smrk pichlavý (Picea pungens). Celkem bylo analyzováno 23 vzorků 
reprezentujících 12 oblastí (11 českých, 1 slovenská).  

Nejvyšší obsah sumy majoritních kongenerů PBDE (2,09 ng/g) byl zjištěn u jediného 
vzorku borovice vejmutovky pocházející z Prahy 8, přičemž u něj byly identifikovány     
BDE-118 (1,26 ng/g) a BDE-154 (0,83 ng/g). U borovice lesní byla nejvyšší hodnota ΣPBDE 
1,8 ng/g u vzorku z Prahy 8 (1). Z Obr. 27 vyplývá několik rozdílů. Vzorky z  Prahy 8 
(průmyslová lokalita), vykazovaly zvýšené celkové koncentrace, v porovnání s ostatními 
venkovskými lokalitami. Dále je rovněž viditelný výrazný rozdíl v distribuci jednotlivých 
kongenerů u obou druhů borovic. Zatímco BDE-28 byl nalezen jen ve vzorcích borovice 
lesní, výšebromované kongenery BDE-118 a BDE-154 se naopak vyskytovaly pouze u 
borovice vejmutovky. Důvodem odlišné mezidruhové distribuce by mohl být například 
odlišný zdroj v bezprostřední blízkosti nebo různé složení terpentýnového balzámu jako 
matrice. Silice napříč jednotlivými druhy borovic totiž vykazují jiná procentuální zastoupení 
terpenů, pryskyřice, tříslovin a dalších obsahových látek. Pro konkrétní závěry je však nutný 
podrobnější výzkum z většího počtu vzorků a vzorkovaných lokalit.  

V Evropě byl v letech 2009–2010 podobný výzkum [151] realizován v severovýchodním 
Španělsku, kde bylo osm majoritních kongenerů PBDE stanovováno v jehličí tří druhů 
borovic (Borovice halepská – Pinus halepensis, Borovice pinie – Pinus pinea a Borovice 
černá – Pinus nigra). Výsledné hodnoty PBDE se pohybovaly v rozmezí 0,027–13,04 ng/g 
sušiny, s výrazným zastoupením kongenerů BDE-209 a BDE-47. Zatímco jehličí borovice 
halepské vykazovalo nejvyšší úroveň kontaminace vyjádřenou jako Σ8PBDE, u borovice 
černé jako jediného druhu bylo zjištěno kompletní zastoupení všech osmi kongenerů. 
Přítomnost PBDE v jehličí byla v tomto případě jednoznačně přisuzována nedalekým 
průmyslovým zdrojům PBDE a také adsorpci na vysoký obsah lipidů v jehličí.  
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V Číně byla provedena studie [152] zaměřená na sledování obsahu PBDE v kůře borovic 
nacházejících se v blízkosti areálu velké skládky a současně taské v blízkosti recyklační linky 
elektrozařízení. Autoři této studie předpokládali, že by zde mělo docházet k výraznému 
uvolňování PBDE do ovzduší. Získané výsledky, které se pohybovaly v rozmezí od 0,65 do 
34,5 ng/g sušiny, jen tyto domněnky potvrdily. Nejvíce rozšířeným kongenerem byl BDE-209 
(56,9–87,2 %), následovaný BDE-47, BDE-99, BDE-183 a BDE-153. Toto pořadí odpovídá i 
jejich obsahu v technických směsích, které byly nejčastěji používány jako aditiva do 
elektrozářičů, jež byly v areálu skládky nalezeny. 
   
 

 
Obr. 27 Hladiny vybraných kongenerů PBDE v jehličí Borovice lesní a Borovice vejmutovky 

(ng/g sušiny) 

 
 

 
Obr. 28 Hladiny vybraných kongenerů PBDE v jehličí Jedle bělokoré (ng/g sušiny) 
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Vzorky jedle bělokoré byly odebrány ze čtyř českých lokalit a jedné lokality na Slovensku 
(Jelšava). V této matrici byly detekovány pouze tři kongenery. Zatímco ve vzorcích z Prahy 8 
nebyla prokázána přítomnost kongenerů PBDE, v jehličí z Hrabětic, Vranova a Pohořelic u 
Zlína byly shodně identifikovány BDE-3 a BDE-28 (Obr. 28). Ve vzorku pocházejícího 
z Jelšavy byl zjištěn pouze kongener BDE-99 (0,73 ng/g). Rozmezí ΣPBDE bylo od 0,73 do 
1,01 ng/g, přičemž nejvyšší obsah byl téměř shodně zjištěn u všech českých vzorků        
(0,93–1,01 ng/g).   

V literatuře je publikováno málo prací, které by se zabývaly kontaminací jehličí jedle 
PBDE, a to v porovnání s počtem studií o organochlorovaných polutantech. Ze zahraničních 
autorů se touto problematikou zabývali např. St-Amand a kol. [153], kteří analyzovali jehličí 
jedlí z blízkosti úložiště OEEZ ve městě Ottawa. Vzorky byly odebírány od ledna do 
listopadu 2004 a bylo v nich identifikováno celkem 11 kongenerů PBDE (17, 28, 47, 66, 85, 
99, 100, 138, 153, 154 a 183). V těchto vzorcích se nejčastěji vyskytovaly BDE-47 a BDE-99 
a zjištěné průměrné celkové koncentrace byly v rozmezí 0,05 až 2,6 ng/g. Autoři publikace 
uvažují jako prioritní zdroj kontaminace lokální zdroj (OEEZ), sekundární kontaminací bude 
pravděpodobně transport ovzduším z průmyslové části města.  

 
 

 
Obr. 29 Hladiny vybraných kongenerů PBDE v jehličí Smrku ztepilého (ng/g sušiny) 

 
 
Posledním analyzovaným druhem byl smrk pichlavý, reprezentující 8 lokalit. Hodnoty 

celkové koncentrace a zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE znázorňuje Obr. 29. 
Nejvyšší obsah sumy majoritních kongenerů PBDE byl zjištěn u smrku pocházejícího 
z Prahy 8, jež měl hodnotu 4,85 ng/g. V tomto vzorku byly identifikovány pouze 
výšebromované kongenery (99 > 118 > 153 > 154 > 100). Nálezy z ostatních lokalit 
vykazovaly ΣPBDE v rozmezí od 0,52 (Prostějov) do 1,41 ng/g (Hrabětice). U vzorků 
z lokality Česká Třebová a Radňoves nebyla prokázána přítomnost PBDE kongenerů. 

V roce 2007 byla monitorována kontaminace organohalogenovanými polutanty [154], 
mimo jiné zaměřená i na PBDE. Sledovanou lokalitou bylo okolí řízené skládky odpadů v 
kanadském Ontariu. Jako pasivního vzorkovače a zároveň i rostlinného bioindikátoru zde 
bylo použito jehličí smrku ztepilého. Během tohoto monitoringu byla sledována i závislost na 
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teplotě a vlhkosti vzduchu, rychlosti a směru větru. Výsledkem studie bylo zjištění, že 
celkové koncentrace PBDE v jehlicích se pohybovaly v rozmezí 0,13–6,92 ng/g sušiny. 
Pozitivní nálezy byly přisuzovány zejména zahřívání plastových spotřebičů při jejich likvidaci 
(drcení), které má za následek uvolňování PBDE. Zároveň se předpokládá, že při ohřevu na 
vyšší teploty by mohlo navíc docházet i k emitaci PBDD. 

Celkové koncentrace (ΣPBDE), včetně zastoupení jednotlivých kongenerů v jehličí 
borovice, jsou prezentovány na následujícím obrázku (Obr. 30). Ve všech osmi vzorcích byl 
detekován minimálně jeden, maximálně však tři kongenery. Celkem bylo identifikováno 6 
kongenerů, přičemž nejvíce zastoupen byl kongener BDE-28. Příspěvek kongeneru BDE-28 
k celkové koncentraci se u borovice lesní pohyboval v rozmezí od 29,4 % (Praha 8 (1) do 
100 % (Vranov, Moravský Krumlov, Radňoves), u borovice vejmutovky však identifikován 
nebyl. Ostatní kongenery byly zastoupeny v pořadí BDE-47 > BDE-118 > BDE-3 > BDE-153 
> BDE-15. 

 
 

 
Obr. 30 Profil kongenerů PBDE v různých druzích jehličnanů 
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4.1.2 Objemná krmiva a olejniny jako rostlinné bioindikát ory 

V rámci monitoringu prováděného v  agrárním ekosystému, byla kumulace PBDE zjišťována 
také ve vzorcích objemných krmiv (vojtěška setá a jetel luční), obilnin (pšenice obecná, 
ječmen) a olejnin (řepka olejka). Tyto skupiny bioindikátorů bývají využívány zejména pro 
sledování koncentrací těžkých kovů (Cd, Pb, Hg) a organických látek typu PCB a DDT, 
nicméně v tomto případě byly použity pro ověření transportu sledovaných analytů z půdy do 
rostlin a pro sledování možné kumulace PBDE v obou matricích. Základní informace o těchto 
bioindikátorech a analyzovaných vzorcích jsou uvedeny v Tabulce 29.   

Celkem bylo provedeno 22 analýz vzorků (18 objemných krmiv a 4 olejniny), odebraných 
v letech 2007–2009 ve Školním zemědělském podniku Veterinární a farmaceutické 
univerzitry Brno, situovaném v Novém Jičíně. Toto monitorování bylo prováděno především 
proto, že tyto organické polutanty nejsou běžně sledovány v uvedených matricích v rámci 
kontrol prováděných Státní veterinární správou ČR (SVS ČR) a Státní zemědělskou a 
potravinářskou inspekcí ČR (SZPI ČR). Bylo prokázáno, že u všech vzorků se obsahy 
jednotlivých kongenerů PBDE v posuzovaných matricích nacházely pod mezí detekce. 
Získané výsledky jen potvrdily naše původní předpoklady, že tyto rostlinné bioindikátory na 
bázi kulturních rostlin nejsou vhodné pro hodnocení úrovně kontaminace xenobiotiky typu 
PBDE. 
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4.2 Ryby jako vhodný bioindikátor pro monitoring kontam inace PBDE vodního 
ekosystému vybraných regionů 

Vzhledem k velké schopnosti migrace představují dospělé ryby obtížnější porovnávání 
kontaminace mezi jednotlivými lokalitami než statické lokální bioindikátory. I přesto se tato 
studie zaměřila na porovnání obsahů PBDE v celkem 15-ti druzích malých a větších ryb (viz 
Tabulky 30, 31, 32). Mezi pěti odběrovými lokalitami byly zastoupeny stojaté i tekoucí vody. 
Výsledky charakterizující přítomnost PBDE v rybách z jednotlivých oblastí jsou podrobněji 
diskutovány v  následujících kapitolách, vždy v závislosti na odběrovém místě. 
 
4.2.1 Řeka Svratka, Jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 

Hojně rozšířený a zároveň dosažitelný druh v našich řekách je jelec tloušť, a proto se 
nejčastěji používá pro monitoring. Pro tento výzkum bylo v roce 2007 odebráno celkem 40 
jedinců ze dvou blízkých lokalit na řece Svratce, a to v obcích Modřice a Rajhradice. Obce 
jsou uvedeny v pořadí ve směru toku řeky Svratky, kde byl odlov jedinců prováděn v dubnu a 
říjnu. Důležitým faktorem pro tyto odběry byla lokalizace velkokapacitní městské ČOV, 
umístěné mezi oběma odběrovými místy. Cílem této studie bylo: 

  
a)  zjištění míry kontaminace jelce tlouště majoritními kongenery PBDE v obou 
odběrových místech (nad i pod ČOV) 
b) porovnání obsahů ΣPBDE v analyzovaných tkáních (sval, kůže, vnitřnosti)  
c) porovnání profilů kongenerů PBDE u jednotlivých ryb a v obou lokalitách. 
 
Informace o analyzovaných jedincích jsou uvedeny v Tabulce 31, analytický postup 

zpracování vzorků pak souhrnně v kapitole 3.7.2. Na Obr. 31 jsou shrnuty výsledky Σ10PBDE 
(# 3, 15, 28, 47, 99, 100, 118, 153, 154 a 183) ve svalech všech odlovených jedinců z lokalit 
Modřice a Rajhradice. Z Obr. 31 vyplývá, že celková koncentrace u ryb odebraných v dubnu 
se pohybuje v rozmezí od 3,25 do 7,64 µg/kg (Modřice) a od 4,27 do 7,99 µg/kg (Rajhradice). 
Na stejném obrázku (Obr. 31) jsou prezentovány i výsledky zjištěné u ryb odlovených v říjnu, 
kde se PBDE vyskytovaly v hladinách 2,21–7,33 µg/kg (Modřice) a 4,15–9,51 µg/kg 
(Rajhradice). Mezi nejčastěji detekované kongenery patřily BDE-47 > BDE-153, jejichž 
přítomnost byla potvrzena ve všech analyzovaných vzorcích ryb. Ze získaných výsledků je 
patrný pouze minimální rozdíl mezi dubnovými a říjnovými vzorky, stejně tak mezi oběma 
odběrovými lokalitami. Uvedené nálezy PBDE jsou srovnatelné s výsledky získanými 
v podobně zaměřené studii, kterou prováděli Hajšlová a kol. [155] v letech 2001–2003. 
Monitoring PBDE byl zaměřen na stanovení zátěže vodního ekosystému ve vybraných 
oblastech na řekách Labe a Vltava, kde se průměrné nálezy PBDE pohybovaly v rozmezí  
0,1–6,3 µg/kg svaloviny. V roce 2005 byly původní výsledky rozšířeny v navazující studii, 
která se zaměřila na posouzení zátěže vodního ekosystému PBDE vyšetřením vzorků několika 
druhů ryb odebraných v 11-ti lokalitách výše zmíněných řek [156]. V rámci projektu [157] 
byly stejnou pracovní skupinou PBDE detekovány u jelce tlouště odloveného v lokalitách 
řeky Labe, Dyje, Morava, Lužická Nisa, Bílina a v Pohránovském rybníku. Celková 
kontaminace byla vyjádřena jako průměrná hodnota ΣPBDE s těmito výsledky: Labe 3–
8 µg/kg svaloviny, Lužická Nisa 4 µg/kg svaloviny, ostatní lokality vykazovaly nízké hladiny 
PBDE. 



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 75 

 
Obr. 31 Hladiny vybraných kongenerů PBDE ve svalech jelce tlouště odloveného 

v lokalitách Modřice a Rajhradice na řece Svratce (µg/kg svaloviny) 

Rajhradice 10/2007 

Modřice 10/2007 

Modřice 04/2007 

Rajhradice 04/2007 
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Obr. 32 Porovnání kontaminace analyzovaných tkání jelce tlouště odloveného v lokalitách 
Modřice a Rajhradice na řece Svratce (µg/kg svaloviny) vyjádřené jako Σ10PBDE 

 
 
V průběhu této studie nebyly posuzovány pouze nálezy PBDE ve svalovině, ale také v kůži 

a vnitřnostech. Na Obr. 32 jsou uvedeny nejvyšší celkové koncentrace PBDE v rybách 
odebraných v Modřicích, které byly v rozmezí 2,3–7,54 µg/kg u matrice kůže a 2,94–
7,35 µg/kg u vnitřností; u jedinců odlovených v Rajhradicích bylo rozmezí u shodných    
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4,09–8,68 µg/kg resp. 3,62–8,48 µg/kg. Obsah lipidů v analyzovaných tkáních byl v průměru 
13,2 % v kůži, 12,3 % ve vnitřnostech a 2,2 % ve svalech. Porovnáním obsahu lipidů mezi 
sezónními odběry vzorků byly zjištěny relativně nízké rozdíly 1,62–2,96 % u svalů a       
9,93–15,9 % u kůže. U vzorků vnitřností se obsahy lipidů pohybovaly v rozmezí 9,35–9,58 % 
pro jarní a 12,42–17,78 % pro podzimní odlovené jedince. Z uvedených výsledků je patrné, že 
mezi jednotlivými tkáněmi nebyla výrazná variabilita a nálezy sledovaných látek jsou 
prakticky srovnatelné.  

Z hlediska profilového zastoupení kongenerů PBDE v jednotlivých tkáních lze 
jednoznačně konstatovat, že BDE-47 byl dominantním kongenerem ze všech sledovaných 
PBDE a tvořil vždy minimálně 25 % celkové sumy. BDE-47 byl společně s výšebromovaným 
BDE-153 detekován ve všech vzorcích a jejich podíl na celkové kontaminaci byl v rozmezí 
43–51 %, následovaný BDE-99 > BDE-183 > BDE-100 a BDE-154 (Obr. 33). Navíc byly 
ještě stanoveny závislosti mezi obsahem kongeneru BDE-47 resp. BDE-153 a sumou všech 
PBDE. Výsledné hodnoty (R2 = 0,263 resp. R2 = 0,198) bohužel neumožňují použití obou 
kongenerů jako reprezentativního indikátoru zátěže pro takovýto typ vodního ekosystému. 
Nížebromované kongenery PBDE (# 3, 15 a 28) byly detekovány u méně než 50 % vzorků a 
tvořily jen minimální podíl z celkové kontaminace jednotlivých tkání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 33 Profil kongenerů PBDE v analyzovaných tkáních jelce tlouště odloveného 
v lokalitách Modřice a Rajhradice na řece Svratce (µg/kg svaloviny) 

 
 
 
 
 

 
Rajhradice 
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4.2.2 Přírodní ekosystém Záhlinické rybníky 

Tato dílčí studie byla zaměřena na monitoring organobromovaných polutantů ve tkáních ryb a 
ptáků žijících v lokalitě Záhlinické rybníky. Hlavním cílem bylo především: 
 

a) potvrdit nebo vyvrátit kumulaci vybraných kongenerů v tělech ptáků a případně 
porovnat obsahy ΣPBDE v analyzovaných tkáních (sval, kůže, vnitřnosti)  

b) posoudit míru kontaminace u ryb a ptáků jako dvou po sobě jdoucích článků   
potravinového řetězce.  

 
Přírodní park Záhlinické rybníky byl zvolen zejména proto, že je zde provozován 

intenzívní chov ryb. Zároveň tato vodní soustava tvoří spolu s přilehlými loukami a lužními 
lesy významné hnízdiště vodních a tažných ptáků (při pravidelných pozorováních zde bylo 
zjištěno více než 270 druhů ptáků, z toho 135 hnízdících). V tomto ekosystému, nacházejícím 
se jihozápadně od Hulína a na severozápad od Tlumačova, hnízdí mimo jiné kormorán velký, 
volavka popelavá, volavka bílá nebo lžičák pestrý. Tento ekosystém je jedinečným územím 
na středním toku Moravy a to především ze zoologického a krajinářského hlediska. 
Záhlinické rybníky jsou napájeny říčkou Rusavou a Mojenou a tvoří je hlavní rybníky Nový 
(někdy také Svárovský), Pláňavský a Dobravický. Součástí přírodního parku je chráněné 
území Filena na Novém rybníce s přilehlým lužním lesem a podmáčenými loukami, na 
kterých se vyskytují vzácné druhy hmyzu. 

V rámci výzkumu bylo odloveno celkem 17 kusů malých a větších ryb (10 druhů) a 14 
ptáků (4 druhy). U všech druhů ryb kromě cejnka malého a perlína ostrobřichého (pouze sval) 
byly shodně analyzovány vzorky svalu a kůže. Z těl ptáků byly izolovány vzorky jater, 
prsního svalu, srdce a ledvin. Poslední dva jmenované orgány tvořily směsný vzorek. 
Informace o analyzovaných jedincích jsou uvedeny v Tabulkách 30 resp. 33, analytický 
postup zpracování vzorků pak souhrnně v kapitole 3.7.2. Všechny vzorky odlovených ryb 
byly pozitivní na přítomnost PBDE, zatímco u ptáků kontaminaci bromovanými sloučeninami 
vykazovalo pouhých 62 % vzorků.   

Z porovnání nálezů Σ10PBDE mezi jednotlivými druhy ryb vyplývá, že nejvyšší 
koncentrace PBDE (57,6 µg/kg kůže a 84,7 µg/kg svaloviny) byla detekována u sumce 
velkého, nejnižší pak u štiky obecné (12,3 µg/kg svaloviny) a karase obecného (11,3 µg/kg 
kůže). Výše zmíněné nálezy jsou spolu s ostatními prezentovány na Obr. 34; z tohoto obrázku 
vyplývá, že u vzorků kůže byly přibližně 5x a u svaloviny dokonce 8x vyšší koncentrace, což 
indikuje variabilitu mezi různými druhy ryb. Ta může být navíc podpořena věkem, obsahem 
tuku v těle, případně složením potravy analyzovaných jedinců.  

Dokladem tohoto tvrzení je i porovnání výsledků analýz kapra obecného (3 jedinci;    
13,1–29,6 µg/kg kůže a 29,9–37,4 µg/kg svaloviny) a lína obecného (1 jedinec; 33,8 µg/kg 
kůže a 78,6 µg/kg svaloviny) s kontaminací sumce velkého. Jedná se o středně tučné ryby 
s obsahem lipidů v rozmezí 2–10 %. Vyšší nálezy Σ10PBDE u sumce velkého mohou být 
přičítány zcela určitě jeho dlouhověkosti, která se zpravidla pohybuje mezi 20–40 roky. 
Zajímavým faktorem je složení potravy. Zatímco kapr a lín jsou všežravci a živí se především 
bentosem a rostlinnými zbytky, tak v potravě dospělého jedince sumce dominuje hlavně 
filtrované bahno, které je bohaté na mikrozoobentos a z ryb právě lín a kapr.  
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Obr. 34 Hladiny majoritních kongenerů PBDE ve svalech a kůži středních a velkých ryb 

odlovených v lokalitě Záhlinické rybníky vyjádřené jako celková kontaminace v 
µg/kg tkáně 
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Naproti tomu hodnoty kontaminace PBDE u 3 jedinců štiky obecné patřily k těm nejnižším 
z celého analyzovaného souboru vzorků a pohybovaly se v rozmezí 16,2–19,2 µg/kg kůže a 
12,3–22,7 µg/kg svaloviny. Štika je teritoriální ryba dlouhodobě žijící na stejném místě a 
proto může být považována za vhodný bioindikátor kontaminace konkrétní oblasti. Na druhou 
stranu je poměrně odlišná od ostatních odchycených druhů ryb. Jednak je to typický dravec 
živící se ploticemi, ježdíky, ouklejemi, žábami nebo myšmi a také se jedná o druh ryby 
s nízkým obsahem lipidů v těle (do 1 %). 

Ve stejné lokalitě byl odloven také další druh ryb (4 jedinci), a to karas obecný. Získané 
hodnoty obsahu (11,3–28,8 µg/kg kůže a 34,7–49 µg/kg svaloviny) byly srovnatelné s údaji 
prokázanými u jedinců z čeledi kaprovitých. Výjimku tvořili pouze lín obecný (33,8 µg/kg 
kůže a 78,6 µg/kg svaloviny) a vzorek svalové tkáně cejnka malého (60,4 µg/kg svaloviny).  

Karas obecný byl v rámci této práce monitorován také ve vodní nádrži Landštejn. Celkem 
u 4 karasů a 1 plotice odlovených v této lokalitě byly analyzovány vzorky kůže (pouze u dvou 
z nich), svalu a vnitřností. Hladiny koncentrací se u karasů pohybovaly v rozmezí od 
13,4 µg/kg (kůže) do 30 µg/kg (vnitřnosti), u plotice pak 20,8 µg/kg (kůže) do 37,1 µg/kg 
(vnitřnosti). Zajímavé bylo i zastoupení jednotlivých kongenerů v odlovených rybách. U 
karasů jednoznačně převládaly nížebromované kongenery # 3, 15, 28 a 47, které se 
dohromady podílely na celkové kontaminaci zkoumaných vzorků v rozmezí od 63,1 do 
100 %. Naopak nebyly vůbec detekovány BDE-99, BDE-118, BDE-153 a BDE-183. Naopak 
u plotice byly ve všech třech vzorcích přítomny mimo jiné také BDE-99 a BDE-153, u dvou 
dalších potom BDE-100 a BDE-154 (Obr. 35).     

 
 

 
Obr. 35 Hladiny majoritních kongenerů PBDE ve svalové tkáni, kůži a vnitřnostech ryb 

odlovených ve vodní nádrži Landštejn vyjádřené jako celková kontaminace v µg/kg 
tkáně 
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Mezi nejčastěji detekované kongenery v jednotlivých tkáních patřily BDE-28 a BDE-47, 
jejichž přítomnost byla zjištěna ve všech 42 zkoumaných vzorcích. Dominantním 
kongenerem byl BDE-47, který se na celkové kontaminaci podílel v rozmezí od 8,7 % (kůže 
štiky) do 55,8 % (kůže karase). Jeho výrazné zastoupení ukazuje i Obr. 36, kde je vynesena 
závislost mezi obsahem kongeneru BDE-47 a sumou všech PBDE. Získaná hodnota 
spolehlivosti (R2 = 0,804) naznačuje, že prostřednictvím indikace kongeneru BDE-47 by bylo 
možné orientačně odhadnout celkovou zátěž PBDE v tkáních ryb žijících v ekosystému 
Záhlinice. Hexa- a heptabromované kongenery, tzn. BDE-153, BDE-154 a BDE-183, byly 
detekovány u více než 93 % tkání a v některých vzorcích tvořily sumárně až 79% podíl 
z celkové kontaminace. Naopak minimálně byly zastoupeny kongenery # 3 > 15 > 118. 

Hlavní příčinou nezanedbatelné kontaminace živých tkání by mohla být okolní průmyslová 
výroba zaměřená především na zpracování plastů. Za významný zdroj PBDE lze považovat 
společnost Fatra a.s., která dlouhodobě provozuje výrobu v závodech Napajedla a Chropyně 
(do roku 2002 podnik Technoplast). V současnosti jsou hlavními produkty lisované 
podlahoviny, dopravní pásy, PVC, izolační systémy, BO PET fólie aj. Při jejich výrobě se 
používají různé typy bromovaných retardátorů hoření a mimo jiné právě PBDE. Důležité 
údaje zveřejňuje také Integrovaný registr znečišťování (IRZ), který poskytuje informace o 
vybraných chemických látkách vypuštěných do životního prostředí v uplynulém roce. Na 
seznamu významných producentů POP a ECD, tzn. látek narušujících hormonální systém 
(Endocrine Disrupting Chemical), se již několik let oba zmíněné provozy objevují. 
Zpracování plastů se v okruhu 30 km od Záhlinic věnují další dvě desítky malých a středních 
podniků. 

Hodnocení vlivu potenciálního zdroje PBDE bylo rovněž součástí výzkumného záměru 
[158], řešeného v letech 2009–2011 pracovní skupinou Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka, a to v areálu společnosti Metalšrot Tlumačov, vzdálené 
od Záhlinic 3 km vzdušnou čarou. Zde se nachází největší technologické zařízení na likvidaci 
autovraků a OEEZ v České republice. Při zpracování procesem drcení a následné separace 
materiálu vznikají na základě fyzikálních vlastností dvě hlavní odpadní frakce. Odpad 
z prvního odběrového místa je tvořen úlomky plastů, drátků, pneumatik a fólií. Ve druhém 
odběrovém místě je odsávacím systémem zachycován prach a lehké úlety. Oba druhy 
odpadních frakcí byly odebírány 6x ročně a bylo v nich stanovováno celkem 17 kongenerů 
PBDE. Nejvyšší dosud získané hodnoty Σ17PBDE se v pevné matrici pohybovaly v řádech 
jednotek mg/kg pevné matrice. Nositelem vysoké kontaminace byly pravděpodobně plastové 
úlomky a kousky izolačních materiálů. K nejčastěji zastoupeným kongenerům pak patřily 
BDE-47 > BDE-99 > BDE-138 > BDE-153. Pro komplexní posouzení, tj. zda by se mohlo 
jednat o zdroj emisí PBDE, by bylo nezbytné odebrat a analyzovat také vzorky ovzduší 
v bezprostřední blízkosti technologické linky. 

V letech 2008 a 2009 byla čínskými vědci realizována podobná studie [159]. Cílem bylo 
analyzovat vzorky sladkovodních ryb žijících ve východočínské řece Nongkang, konkrétně 
v lokalitě Jinhu, kde se nachází továrna na výrobu bromovaných retardátorů hoření. Celkem 
zde bylo odloveno 16 jedinců, mezi kterými byly zastoupeny karas obecný, kapr obecný, 
kulter ostrobřichatý, sumec amurský a hadohlavec obecný. Z těl ryb byly izolovány játra, sval 
a jikry, ve kterých byla hodnocena kontaminace vyjádřená jako Σ13PBDE. Nejvyšší zjištěné 
koncentrace v analyzovaných tkáních, tj. 130 ng/g tuku (sval), 252 ng/g tuku (játra) a 
33,3 ng/g tuku (jikry), však byly značně mezidruhově rozdílné. Z porovnání zastoupení 
jednotlivých kongenerů vyplývá, že jednoznačně dominantním byl BDE-47, který se na 
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celkové kontaminaci podílel vždy minimálně 47 %, následovaný BDE-100 a BDE-99 (42 %) 
> BDE-154 a BDE-153 (12 %). 

Několik studií věnujících se sledování PBDE v životním prostředí bylo provedeno také 
v USA. Například Johnson a kolektiv [160] prováděli v roce 1999 monitoring řek 
protékajících městem Seattle ve státě Washington. Z různých lokalit bylo odebráno a následně 
analyzováno 16 sladkovodních ryb, reprezentovaných především pstruhem duhovým, kaprem 
obecným, sumcem obecným a okounkem černým. Nejvyšší koncentrace se pohybovaly 
v rozmezí od 1,4 do 1250 µg/kg tkáně, přičemž minimálně 95 % z celkové kontaminace 
tvořily kongenery BDE-47 a BDE-99. Výrazné rozdíly mezi nálezy byly podle autora 
zapříčiněny schopností zvýšené migrace jednotlivých druhů, jejich věkem a skladbou potravy.  

Dodder a kolektiv provedli v rámci své studie [161], zaměřené na stanovení zátěžě vodního 
ekosystému, rozsáhlý průzkum Velkých jezer. Nejvyšší hodnoty kontaminace, která byla 
prokázána v rybích svalech (2400 ng/g tuku), několikanásobně převyšovaly kontaminace 
dikutované výše.    

 
 

 
Obr. 36 Závislost mezi obsahem BDE-47 a sumou všech kongenerů PBDE 

 
 
Druhou sledovanou skupinu v lokalitě přírodního parku Záhlinické rybníky tvořili ptáci, 

konkrétně káně lesní (3 jedinci), káně rousná (1), kormorán velký (5) a volavka popelavá (5), 
kteří byli odchyceni v letech 2003–2005. Z  jejich těl byly za účelem následné analýzy 
izolovány játra, prsní sval, srdce a ledviny. Prokázané hodnoty obsahu, vyjádřené jako 
Σ10PBDE, se u jednotlivých druhů značně lišily, což dokládá i graf na Obr. 37.  

Při analýzách tkání kormoránů byla, a to až na tři vzorky, zjištěna úplná absence všech 
kongenerů PBDE. Nalezené hodnoty Σ10PBDE u výše specifikovaných tří vzorků dosahovaly 
hladin od 38,2 do 77,7 µg/kg tkáně a byly tvořeny maximálně 3 kongenery. Získané výsledky 
byly překvapivé, neboť na základě analýz rybích tkání se předpokládala kontaminace PBDE 
minimálně srovnatelná. Také při porovnání nálezů u obou druhů vodních ptáků, kormoránů a 
volavek, se očekávaly podobně vysoké hodnoty. Vysvětlením by mohl být fakt, že 
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analyzovaní jedinci, stejně jako většina u nás hnízdících kormoránů, jsou tažní ptáci. Na zimu 
patrně směřují do Středomoří, naopak velmi početně naším územím protahují ptáci ze severu, 
kteří se ojediněle mohou zdržet i delší dobu. Navíc trasa hlavní tahové cesty severského 
ptactva Moravou vede z Pobaltí podél Odry přes Moravskou bránu a právě úvaly řeky 
Moravy. Neobyčejně výhodná poloha Záhlinických rybníků pak nabývá na svém významu 
ještě tím, že je od západu zúžena výběžky Chřibů a od východu Hostýnskými vrchy. V této 
přirozené bráně potom dochází k výjimečné koncentraci a zároveň pravidelné obměně 
protahujícího ptactva. 

Stanovení koncentrace bromovaných retardátorů hoření (PBDE, PBB, PBDD a PBDF) 
v játrech a vejcích kormorána velkého se věnovali autoři následující studie [162]. Výsledky 
pořízené v Japonsku ukazují, že dochází k výrazné kumulaci těchto xenobiotik v tkáni    
(330–2600 ng/g tuku) a následně i vejcích (600–3300 ng/g tuku). Ostatní posuzované skupiny 
polutantů dosahovaly hodnot řádově nižších. 

Vyšetřením dalšího souboru ptáků (5 jedinců), volavky popelavé, byly zjištěny zcela 
odlišné skutečnosti. Z celkem 15-ti analyzovaných tkání byly pouze 2 vzorky negativní. U 
ostatních byly detekovány hladiny od 52,4 do 501,2 µg/kg tkáně (játra), 31,3–549,3 µg/kg 
tkáně (sval) a 71,9–289,2 µg/kg tkáně (srdce + ledviny). Nejvyšší uvedené hodnoty PBDE 
byly prokázány ve tkáních pocházejících z jednoho organismu. Z profilu kongenerů je zřejmé, 
že prakticky srovnatelný podíl (14–16,9 %) celkové sumy je představován 5-ti kongenery # 3, 
47, 100, 153 a 154. Naproti tomu BDE-28 a BDE-118 nebyly detekovány v žádném vzorku. 

Káně lesní a káně rousná jsou suchozemské druhy živící se především malými plazi, savci 
a ptáky, v minimální míře také uhynulými rybami. Přesto byly v jejich tkáních zjištěny 
poměrně výrazné pozitivní nálezy PBDE. Káně rousná: 183,9 µg/kg tkáně (játra) a 
132,2 µg/kg tkáně (sval), káně lesní: 66–285,9 µg/kg tkáně (játra), 51,1–66 µg/kg tkáně (sval) 
a 45,1–308,9 µg/kg tkáně (srdce + ledviny). Zjištěné koncentrace u obou druhů resp. u 
analyzovaných tkání, stejně jako zastoupení jednotlivých kongenerů, nevykazovaly větší 
odlišnosti. Uvedené výsledky jsou v podstatě srovnatelné s nálezy v tělech ptáků v Austrálii 
[163], ve vejcích sýčka obecného v Belgii [164], ve vejcích predátorů žijících v Norsku [165] 
nebo ptácích odlovených ve Flandrech [166]. 

V poslední době bylo ve světovém měřítku provedeno několik studií zabývající se 
výskytem PCB a PBDE ve tkáních ptáků. Například Naert a kolektiv [167] se v letech    
2003–2005 ve Švýcarsku zaměřili na monitoring vodních a suchozemských ptáků. 
Předmětem jejich rozsáhlé studie byla analýza 68 vzorků mozkové a 50 vzorků tukové tkáně 
kosa černého, krahujce obecného, káně lesní a kormorána velkého. Získané výsledky, které 
byly vyjádřeny jako Σ7PBDE (# 28, 47, 99, 100, 153, 154 a 183), byly u vzorků mozkové 
tkáně v rozmezí < LOD (kos) – 14 ng/g tkáně (krahujec) a tukové tkáně < LOD (kos) – 
709 ng/g tkáně (krahujec). Z hlediska zastoupení jednotlivých kongenerů tito autoři zjistili, že 
zatímco u krahujce byl dominantním BDE-99, u kormoránů to byl naopak BDE-47; BDE-183 
byl detekován pouze u suchozemských ptáků. 

V severní Číně byl Da Chenem a kolektivem v letech 2004 až 2006 realizován odchyt 
celkem 47 ptačích jedinců (8 druhů). Z každého těla byly izolovány játra a sval; vzorek ledvin 
byl směsný vždy pro jeden druh. Nejvyšší průměrné koncentrace PBDE byly stanoveny u 
poštolky obecné 12 300 ng/g tuku (sval) a 12 200 (játra), přičemž mnohonásobně převyšovaly 
nálezy publikované v odborné literatuře. Mezi 17-ti stanovovanými kongenery měly 
dominantní zastoupení především výšebromované BDE-153, BDE-209, BDE-183 a BDE-207 
[168].        
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Obr. 37 Hladiny majoritních kongenerů PBDE v prsním svalu, kůži a směsném vzorku jater 

a srdce ptáků odlovených v lokalitě Záhlinické rybníky vyjádřené jako celková 
kontaminace v µg/kg tkáně 
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Na Obr. 38 jsou pro přehlednost souhrnně uvedeny nejvyšší nalezené koncentrace ve 
svalech ptáků a také ryb, které by mohly být jejich potenciální potravou. Z grafu je i přes 
kolísavé hodnoty kontaminace patrný proces bioakumulace. Na přítomnost kongenerů PBDE 
v organismech a jejich transport v rámci potravního řetězce se ve svém výzkumu zaměřili 
Wolkers a kolektiv [169]. Konkrétním cílem jejich studie bylo sledování kumulace 22 
kongenerů PBDE v tělech tresky, tuleně, ledního medvěda a běluhy žijících v Severním 
ledovém oceánu. Nejvyšší nalezené koncentrace ve svalech jsou rovněž součástí Obr. 38. 
V oblasti Baltského moře byl Haglundem a jeho pracovní skupinou realizován podobný 
průzkum s totožnými výsledky. Jeho předmětem však byla identifikace PBDE v řadě       
sleď-losos-tuleň-rybí olej-člověk [170]. 

 
 

 
 

Obr. 38 Nejvyšší koncentrace Σ10PBDE ve svalech ryb a ptáků odlovených v lokalitě 
Záhlinické rybníky v µg/kg tkáně. Pro srovnání je uveden příklad nálezů a kumulace 
PBDE v potravním řetězci v Severním ledovém oceánu [169] 
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4.2.3 Vírská a Brněnská přehrada 

Součástí předkládané práce byl také monitoring PBDE v rybách odlovených ve Vírské a 
Brněnské přehradě, které byly zvoleny zcela záměrně. Obě leží na řece Svratce v místech, kde 
je tok uměle přehrazen, přičemž Vírská přehrada je tvořena vodními nádržemi Vír I (říční 
km 114,9) a Vír II (říční km 111,6), vodní nádrž Brno se potom nachází na 56,2 říčním km. 
Proto bylo hlavním úkolem zjistit kontaminaci rybích jedinců PBDE v obou nádržích 
v závislosti na délce toku řeky Svratky. Pro lepší dokreslení zjištěných nálezů mohly částečně 
posloužit i výsledky z lokalit Modřice (38,3 km) a Rajhradice (35,4 km), které byly 
diskutovány v kapitole 5.2.1. Mezi další důvody volby těchto lokalit patří především rozloha, 
resp. význam obou přehrad, podobné spektrum vyskytujících se druhů ryb a také velmi často 
diskutovaný stav Brněnské přehrady.  

Ve zmíněných oblastech bylo odloveno celkem 29 kusů malých a větších ryb. Pilotním 
druhem se stal cejn velký, kterého bylo analyzováno 20 jedinců. Ze všech druhů ryb byly 
shodně izolovány vzorky svalu a kůže. V tělech ryb z Brněnské přehrady byly navíc 
analyzovány vzorky vnitřností, u bolena, štiky a plotice z Vírské přehrady potom vzorky jater. 
Informace o analyzovaných jedincích jsou uvedeny v Tabulce 30 a analytický postup 
zpracování vzorků v kapitole 3.7.2.  

Vzhledem k tomu, že cejn velký tvořil více než 50 % všech analyzovaných vzorků a byl 
odchycen i v lokalitě Záhlinice, je možné na jeho příkladu posoudit variabilitu mezi nálezy 
PBDE ve stejném druhu v různých lokalitách. Nejvyšší hladiny Σ10PBDE v jednotlivých 
tkáních jsou následující: přehrada Vír (sval: 47,3 µg/kg tkáně; kůže: 32,3 µg/kg), Brněnská 
přehrada (sval: 65,9 µg/kg; kůže: 68 µg/kg; vnitřnosti: 52,8 µg/kg) a Záhlinické rybníky (sval: 
47,1 µg/kg tkáně; kůže: 15,6 µg/kg). Při porovnání kontaminace jsou patrné mírně zvýšené 
hodnoty u ryb odlovených na dolním toku řeky Svratky.  

Naopak distribuce jednotlivých kongenerů PBDE v analyzovaných jedincích se jeví jako 
srovnatelná. Dominantní složku tvořily nížebromované kongenery, které se u pozitivních 
vzorků podílely na celkové koncentraci 37,9–100 % (Vír) resp. 55,6–100 % (Brno). 
Výšebromovaný BDE-183 byl identifikován pouze u jednoho vzorku, BDE-118 dokonce u 
žádného ze zkoumaných vzorků. Kompletní výsledky jsou shrnuty na Obr. 34, 39 a 40. 

 
Obr. 39 Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů v cejnu velkém v lokalitách Vír, 

Brno a Záhlinice 
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Obr. 40 Hladiny majoritních kongenerů PBDE ve svalové tkáni, kůži a vnitřnostech jedinců 

cejna velkého odloveného ve Vírské a Brněnské přehradě vyjádřené jako celková 
koncentrace v µg/kg tkáně 
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Studie [171], autora Eljarata, uvádí výsledky monitoringu 40-ti kongenerů PBDE ve 23 
jedincích parmy Graellsovy, žijící v řece Cinca v severním Španělsku. Ryby byly odloveny ve 
čtyřech lokalitách. Mezi odběrovým místem č. 2 a 4 (vzdálenost 42 km) se nachází významná 
průmyslová zóna Monzón, která je zaměřená na chemický a těžký průmysl. Získané výsledky 
jsou jako nejvyšší koncentrace Σ40PBDE uvedeny na Obr. 39 společně s hodnotami 
kontaminace cejna velkého (oba druhy patří do čeledi Kaprovití), diskutovanými výše v této 
kapitole. Na první pohled je patrný rozdíl mezi oběma studiemi, ačkoliv v obou případech 
docházelo k odběru vzorků ve stejně dlouhém úseku. Analýza [171] těchto matric prokázala, 
že mezi prvním a posledním odběrovým místem se nacházel zásadní zdroj znečištění. Tím 
bylo pravděpodobně vypouštění odpadních vod z průmyslové oblasti ústící do řeky u 
odběrového místa č. 3. Toto tvrzení lze doložit i zde naměřenými hodnotami, které více než 
60x převyšovaly koncentrace v místech č. 1 a 2 a pohybovaly se v rozmezí 279,2 µg/kg tkáně 
(játra) až 297,9 µg/kg tkáně (sval). Naproti tomu v případě obou lokalit na řece Svratce nebyl 
zjištěn žádný významný zdroj emitující PBDE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 41 Nejvyšší koncentrace Σ10PBDE v analyzovaných tkáních cejna velkého z lokalit 
Vírská a Brněnská přehrada (µg/kg tkáně). Pro srovnání jsou uvedeny nálezy PBDE 
získané v podobně zaměřeném výzkumu parmy Graellsovy žijící v řece Cinca 
v severním Španělsku [171] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzdálenost 60 

vzdálenost 58 
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Na Obr. 42 jsou souhrnně uvedeny i výsledky analýz tkání ostatních odlovených druhů. 
Přímé porovnání mezi oběma výše uvedenými nádržemi bylo možné provést pouze mezi 6-ti 
druhy malých a větších ryb. Z výsledků vyplývá, že nejvyšší koncentrace PBDE ve svalu 
(51,1 µg/kg svaloviny) byly detekovány u okouna, a to v kůži (57,1 µg/kg kůže) a potom 
u candáta; oba byli odloveni z Brněnské přehrady. Ve srovnání s nálezy ve tkáních plotice 
obecné a lína obecného pocházejícího ze stejné lokality, je koncentrace přibližně 2x vyšší, což 
indikuje variabilitu mezi různými druhy ryb. Hladiny PBDE se, a to až na jednu výjimku, 
pohybovaly v lokalitě Vír u všech druhů ryb v rozmezí 0,6–22,2 µg/kg svaloviny (sval 
bolena: 42,2 µg/kg svalu). 

Výrazné rozdíly byly prokázány u vzorků svalu a kůže štik z Víru a ze Záhlinic (Obr. 34 a 
42), které se lišily až několikanásobně: Vír (1,8 µg/kg kůže a 0,6 µg/kg svaloviny), Záhlinice 
(16,2–19,2 µg/kg kůže a 12,3–22,7 µg/kg svaloviny). Podobné výsledky porovnání, avšak 
s menšími rozdíly, platí také pro svalovou tkáň lína z lokalit Brno, resp. ze Záhlinic: 28,9 
resp. 78,6 µg/kg svaloviny). 

Při porovnání profilů PBDE (Obr. 43) v rybách odlovených z Brněnské přehrady je patrné, 
že procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů, a to bez ohledu na úroveň hladiny 
kontaminace, bylo prakticky shodné. Koncentrace PBDE v rybách z Víru byla v některých 
případech velmi nízká a navíc byla u tří vzorků tvořena pouze 1 zástupcem ze skupiny PBDE. 
Zajímavostí také je, že kongenery BDE-28 a BDE-118 nebyly detekovány u žádného vzorku 
z Víru, zatímco u ryb z Brna byly nalezeny v různých koncentracích ve všech tkáních.  

Podobná studie [172], v níž je porovnáván nárůst kontaminace PBDE v závislosti na délce 
toku, byla realizována v Severní Belgii, a to konkrétně v zálivu, do kterého ústí řeka 
protékající kolem závodu na výrobu bromovaných retardátorů hoření a také kolem textilních  
továren. V játrech a svalech ryb odlovených ve dvou lokalitách (nad průmyslovou zónou a 
v ústí řeky) bylo stanovováno 8 majoritních kongenerů PBDE (# 28, 47, 99, 100, 153, 154, 
183 a 209). Výsledky získané ze zálivu byly v některých případech až 30x vyšší než hodnoty 
na horním toku řeky (0,06–0,94 ng/g ve svalech a 0,84–128 ng/g v játrech oproti              
0,08–6,9 ng/g resp. 15–984 ng/g). Kongener BDE-209 byl identifikován a kvantifikován jen 
v 8-mi vzorcích jater ryb pocházejících z ústí řeky a jeho hodnoty byly v rozmezí              
3,4–37,2 ng/g. Profil kongenerů byl v obou odběrových místech srovnatelný, přičemž jako 
dominantní kongenery byly vyhodnoceny oba Penta-BDE (-99 a -100).  

V tuzemsku byla provedena podobná sledování se zaměřením na stanovení kontaminace ve 
vybraných oblastech řek Labe a Vltava [155–156]. Na tyto bylo navázáno ve studii [157], 
která se znovu a podrobněji zaměřila na výše zmíněné řeky.  
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Obr. 42 Hladiny majoritních kongenerů PBDE ve svalové tkáni, kůži a vnitřnostech ryb 

odlovených v přehradě Vír (horní část grafu) a Brněnské přehradě (spodní část) 
vyjádřené jako celková kontaminace v µg/kg tkáně 
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Obr. 43 Profily majoritních kongenerů PBDE detekovaných v jednotlivých tkáních ryb 

pocházejících z vodních nádrží Vír a Brno 
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4.2.4 Bartošovice a Hustopeče nad Bečvou 

Na přítomnost bromovaných retardátorů hoření v tělech vodních a suchozemských ptáků byly 
rovněž zaměřeny následující dvě studie. Odlov jedinců kormorána velkého, volavky popelavé 
a káně lesní v moravských lokalitách Bartošovice a Hustopeče nad Bečvou probíhal v letech 
2004–2007. Úkolem monitoringu bylo především zjistit, do jaké míry dochází v tělech ptáků 
ke kumulaci kongenerů PBDE, případně jak závažné jsou zjištěné hladiny v porovnání s údaji 
ze zahraničí. Doplnit potřebné informace mělo nejen srovnání obsahů ΣPBDE 
v analyzovaných tkáních a mezi jednotlivými druhy, ale také zastoupení hledaných 
kongenerů.   

Dohromady bylo v obou lokalitách odloveno celkem 11 vodních a 8 suchozemských ptáků. 
Z těl ptáků (4x kormorán, 2x volavka, 4x káně) byly izolovány vzorky jater a prsního svalu. 
Navíc z těl zbývajících 4 káňat bylo separováno srdce a ledviny, jež tvořily směsný vzorek. 
Pouze z  těl 5-ti kormoránů byl izolován soubor celkem osmi vzorků: prsní sval, játra, srdce, 
ledviny, mozek, peří, střevní obsah a kůže. Analytický postup zpracování vzorků je souhrnně 
uveden v kapitole 3.7.3, jejich seznam včetně bližších informací potom v Tabulce 33. 
Vzhledem k tomu, že se předmětem odchytu se staly stejné druhy ptáků jako v případě 
přírodního parku Záhlinické rybníky, lze na jejich příkladech dobře posoudit variabilitu mezi 
nálezy PBDE u stejného druhu v různých lokalitách.  

 

  
Obr. 44 Hladiny majoritních kongenerů PBDE ve vzorcích svalové tkáně, jater a směsného 

vzorku srdce a ledvin káňat lesních odlovených v roce 2004 v lokalitě Bartošovice 
vyjádřené jako celková kontaminace v µg/kg tkáně 
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V katastru obce Bartošovice bylo v listopadu (4) a prosinci (4) 2004 odloveno celkem 8 
káňat lesních. Z prvního souboru vzorků byly izolovány svaly a játra, z druhého navíc srdce a 
ledviny (směsný vzorek). Získané výsledky jsou až na jednu výjimku prakticky srovnatelné, 
což dokládá Obr. 44. Výrazně vyšší obsahy PBDE byly zjištěny u káněte č. 3 odchyceného 
v 12/2004: 443,6 µg/kg (játra), 507,7 (sval) a 392,1 (srdce + ledviny). Z hlediska profilu 
kongenerů měly největší zastoupení BDE-47 a BDE-153 (19,9 resp. 19,7 %). Nejméně se 
vyskytovaly nížebromované kongenery # 3, 15 a 28, jejichž společný podíl na celkové 
kontaminaci byl pouhých 7 %. Uvedená data však ukazují rozdíl v korelacích mezi BDE-47 
resp. BDE-153 a Σ10PBDE, jejichž hodnoty spolehlivosti R2 byly 0,629 resp. 0,397.    

Na podobný výzkum se ve své studii zaměřil také Czerwiński [173]. Předmětem vůbec 
prvního takto orientovaného monitoringu na území Polska se v letech 2007 až 2008 stal sběr 
přirozeně uhynulých ptáků z různých míst země. Konkrétně se jednalo o káně lesní, poštolku 
obecnou, jestřába lesního, motáka pochopa a sovu pálenou, v jejichž játrech byly sledovány 
obsahy 10-ti kongenerů PBDE. Autor jako výsledky uvádí nejvyšší koncentrace 
stanovovaných kongenerů, které byly v rozmezí od 89,3 ng/g tuku (BDE-183) do 1359 ng/g 
tuku (BDE-47). PBDE byly zjištěny ve všech vzorcích, přičemž nejvíce kontaminované byly 
játra káňat a jestřábů. Majoritními kongenery byly podle předpokladů BDE-47 > BDE-153 > 
BDE-99. 

 
 
 

 
Obr. 45 Hladiny majoritních kongenerů PBDE ve vzorcích svalové tkáně a jater kormoránů 

velkých a volavek popelavých odchycených v letech 2004–2005 v oblasti Hustopečí 
nad Bečvou vyjádřené jako celková kontaminace v µg/kg tkáně 
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Výsledky analýz vodních ptáků z oblasti Hustopečí nad Bečvou jsou uvedeny na Obr.    
43–45. Obr. 45 shrnuje hodnoty zjištěné u 4 kormoránů a 2 volavek odlovených v letech 2004 
až 2005, u nichž byly zkoumány vzorky jater a svalů. Získané hodnoty se pohybují u 
kormoránů v rozmezí od 254 do 512,5 µg/kg tkáně (sval) a od 232,4 do 517,3 µg/kg tkáně 
(játra); u volavek od 366,8 do 627,3 µg/kg tkáně (sval) a od 271,8 do 445,9 µg/kg tkáně 
(játra).    

Z porovnání nálezů Σ10PBDE z lokalit Hustopeče a Záhlinice jsou patrné a) až 6x vyšší 
koncentrace u kormoránů z Hustopečí, b) srovnatelné hodnoty u volavek a c) rozdíly 
v distribuci jednotlivých kongenerů. V každém vzorku kormoránů a u poloviny vzorků 
volavek bylo detekováno všech 10 kongenerů PBDE, u dvou volavek pak jen devět. Z profilu 
kongenerů je také zřejmé, že dominantními složkami jsou BDE # 47, 99, 100, 153 a 183.  

Peří volavek rusohlavých a volavek stříbřitých žijících v provincii Punjab v Pakistánu bylo 
posuzováno prostřednictvím monitoringu PBDE [174]. Získané hodnoty, vyjádřené jako 
medián koncentrace Σ28PBDE, byly 1,91 ng/g resp. 2,41 ng/g. Kongenery BDE # 47, 100, 138 
a 153 byly detekovány u více než 70 % vzorků obou druhů. Dále bylo zjištěno, že dochází 
k rozdílné distribuci jednotlivých kongenerů, pravděpodobně v závislosti na složení potravy. 
Zatímco u volavky stříbřité živící se pouze rybami, byly dominantními kongenery BDE-47,    
-66, -75, -100, -153, -154 a -183, u volavky rusohlavé, která vyhledává svou potravu 
především na souši, to byly BDE-47, -99 a -100. Vzorky peří byly v rámci předkládané studie 
posuzovány rovněž u kormorána velkého. Pro porovnání je uvedena hodnota koncentrace jako 
medián 0,9 ng/g (0,1–1,1 ng/g). Majoritními kongenery byly BDE-153 > BDE-99 > BDE-47, 
-100, -183.  

Jaspers ve své publikaci [175] uvádí výsledky analýz jater a svalů sedmi druhů vodních a 
suchozemských ptáků z oblasti Flander, Belgie. Mezi jinými byla monitorována i volavka 
popelavá, u níž byly zjištěny hodnoty srovnatelné s nálezy z ekosystému Záhlinice. V rámci 
výsledků také autor prezentoval odlišnou distribuci kongenerů. Bylo zjištěno, že u vodních 
ptáků (volavka popelavá a potápka roháč) byly dominantními kongenery BDE-47, -99 a -153. 
Naopak BDE-183 a BDE-209 byly detekovány pouze u suchozemských druhů (poštolka 
obecná, jestřáb lesní, ad.).   

Jak ukazuje Obr. 46, z těl 5-ti jedinců kormorána velkého (odchyceni 2007) bylo izolováno 
a následně analyzováno celkem 8 vzorků. Ve všech tkáních byla stanovena přítomnost PBDE. 
Srovnáním nálezů Σ10PBDE mezi jednotlivými tkáněmi byly prokázány výrazné rozdíly. 
Nejnižší obsahy byly zjištěny u peří 0,1–1,1 µg/kg (obsah tuku 1,94 ± 1,76 %), v mozkové 
tkáni 1,9–8,9 µg/kg (6,71 ± 1,46 %) a srdci 9,1–26,5 µg/kg (2,38 ± 1,34 %). Naopak nejvyšší 
zátěž byla prokázána ve svalech 232,5–544,9 µg/kg (2,63 ± 3,06 %), v játrech                
236,8–527,9 µg/kg (1,55 ± 0,88 %) a kůži 214,3–523,5 µg/kg (20,29 ± 14,8 %). I přes vysoký 
podíl tuku ve vzorcích kůže byly hodnoty obsahu PBDE srovnatelné s nálezy v játrech nebo 
ve svalech. Nejvýraznější procentuální zastoupení tvořily v celkové koncentraci, a to podle 
předpokladů, BDE-47, -100 a -153. Hojně byly detekovány také nížebromované BDE-3 (ve 
29 případech ze 40), BDE-15 (28/40 ) a BDE-28 (27/40), avšak v mnohem menších 
koncentracích, což dokládá Obr. 47.   

V letech 1993–2003 byl prováděn výzkum [176] na jedincích kormorána velkého 
pocházejících z oblasti jezera Biwa, což je největší sladkovodní ekosystém v Japonsku. 
Přítomnost polutantů PBDE, HBCD a PCB byla sledována u 35 vzorků prsních svalů a 19 
vejcí. Získané hodnoty poukazují na několik závislostí. Celkové koncentrace Σ14PBDE se 
pohybovaly v rozmezí od 0 do 190 ng/g živé hmotnosti, u HBCD pak od 0 do 1300 ng/g živé 
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hmotnosti. Podle autorů je příčinou několikanásobně vyšších obsahů HBCD intenzivnější 
používání těchto látek v Japonsku. Současně bylo také zjištěno, že zatímco koncentrace 
bromovaných látek v živočišných tkáních s časem rostou, u PCB byl naopak prokázán opačný 
trend. Z porovnání nálezů ΣPBDE ve svalech kormoránů mezi výše zmíněnými lokalitami 
vyplývá, že v lokalitách Záhlinice, Hustopeče nad Bečvou (2004), Hustopeče nad Bečvou 
(2005) a Biwa jsou patrné poměrně nízké koncentrace u vzorků odchycených v českém a 
japonském ekosystému a až 8x vyšší hodnoty se vyskytovaly napříč tuzemskými lokalitami. 

Obsahy kongenerů # 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183 a 209 v tělech krahujce obecného a 
kormorána velkého jsou prezentovány také v další studii [177]. Analyzovány byly mozek, 
tuková tkáň, játra, sval a sérum. Hodnoty u krahujce byly od 360 do 1900 ng/g tuku a u 
kormorána od 26 do 130 ng/g. Nejvíce zastoupenými kongenery byly BDE-99, -100 a -153. 
BDE-209 byl dominantním pouze v séru a v několika vzorcích jater.  

V letech 2003–2005 byl realizován monitoring na ptácích a mimo jiné také na 
kormoránech ve Švýcarsku [167]. Výsledky, které byly vyjádřeny jako Σ7PBDE (-28, -47,      
-99, -100, -153, -154 a -183), byly jak u mozkové, tak i tukové tkáně srovnatelné s hodnotami 
získanými v Hustopečích n/Bečvou. Profilové zastoupení kongenerů bylo reprezentováno 
dominantním BDE-47. Výšebromovaný BDE-183 byl detekován pouze u suchozemských 
ptáků. 
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Obr. 46 Hladiny majoritních kongenerů PBDE v izolovaných tkáních jedinců kormorána 

velkého odchyceného v lokalitě Hustopeče nad bečvou vyjádřené jako celková 
kontaminace v µg/kg tkáně 
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Obr. 47 Profil majoritních kongenerů PBDE detekovaných v tkáních 5 jedinců kormorána 
velkého odchycených v oblasti Hustopečí nad Bečvou 
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5 ZÁV ĚR 

Předkládaná disertační práce byla orientována výhradně na monitoring PBDE v biotických 
složkách životního prostředí České republiky se zaměřením na oblast Moravy. Mezi 
sledované matrice byly zařazeny jak rostlinné tak také živočišné bioindikátory. Veškeré 
vzorky byly analyticky zpracovány a následně podrobeny analýze na vysokorozlišovacím 
plynovém chromatografu s detektorem záchytu elektronů (HRGC/ECD). V průběhu této 
práce bylo zpracováno celkem 45 vzorků rostlin a jehličí, 91 malých a středních ryb a 33 
vodních a suchozemských ptáků. 

 
 První dílčí studie se věnovala stanovení PBDE v rostlinných indikátorech, přičemž 

jako vhodný bioindikační systém bylo zvoleno jehličí tří druhů stromů, nejčastěji se 
vyskytující na území České republiky. Vzorky jehličí byly sesbírány v letech 2006–2007 
z různých regionů ČR. Ve všech vzorcích bylo shodně sledováno 10 kongenerů PBDE a 
výsledné koncentrace byly vztaženy na sušinu. Nejvyšší obsah sumy majoritních kongenerů 
PBDE 2,09 ng/g byl prokázán u jediného vzorku borovice vejmutovky, pocházející z Prahy 8; 
u borovice lesní byla nejvyšší hodnota Σ10PBDE 1,8 ng/g rovněž u vzorku z Prahy 8 (1). 
Z ostatních výsledků vyplývá, že vzorky z Prahy 8 představující průmyslovou lokalitu 
vykazují v porovnání s ostatními odběrovými místy venkovského charakteru zvýšenou 
kontaminaci. Výsledky analýz jehličí jedle bělokoré vykazovaly hodnoty Σ10PBDE v rozmezí 
od 0,73 do 1,01 ng/g, přičemž obsahy i zastoupení jednotlivých kongenerů (BDE-3 a      
BDE-28), zjištěné u poloviny vzorků, byly srovnatelné. Posledním analyzovaným druhem byl 
smrk pichlavý reprezentující 8 lokalit. Nejvyšší koncentrace PBDE byla rovněž zjištěna u 
smrku pocházejícího z Prahy 8 (4,85 ng/g). Nálezy Σ10PBDE z ostatních lokalit se 
pohybovaly v rozmezí 0–1,41 ng/g. Porovnáním koncentrací se zahraničními studiemi lze 
konstatovat, že hodnoty stanovené ve všech druzích jehličí v ČR byly nižší nebo srovnatelné.  
Pro ověření, zda jsou kromě PCB a DDT senzitivní také pro PBDE, byla vybrána objemná 
krmiva a olejniny. Provedené analýzy vzorků prokázaly, že všechny získané výsledky byly 
pod mezí detekce použité metody. Tato skutečnost nám potvrdila naše původní domněnky, že 
zvolené rostlinné bioindikátory nejsou vhodné pro hodnocení úrovně kontaminace 
xenobiotiky typu PBDE. 

 
 Následující kapitola byla zaměřena na porovnání obsahů PBDE ve tkáních ryby jelec 

tloušť, což je velmi rozšířený druh ryb vyskytujících se v našich řekách. Pro tento výzkum 
byly vybrány lokality Modřice a Rajhradice (mezi nimiž se nachází velkokapacitní městská 
ČOV), ve kterých bylo v roce 2007 odloveno celkem 40 jedinců. Odběr vzorků byl realizován 
v dubnu a říjnu. Na základě analýz svalových tkání je patrné, že koncentrace PBDE u ryb 
odchycených v dubnu se pohybují v rozmezí od 3,25 do 7,64 µg/kg (Modřice) a od 4,27 do 
7,99 µg/kg (Rajhradice), zatímco u říjnových vzorků se vyskytovaly v hladinách  
2,21–7,33 µg/kg (Modřice) a 4,15–9,51 µg/kg (Rajhradice). U vzorků kůže a vnitřností byly 
zaznamenány obdobné hodnoty. Obsah lipidů v analyzovaných tkáních byl v průměru 13,2 % 
v kůži, 12,3 % ve vnitřnostech a 2,2 % ve svalech. Mezi nejčastěji detekované kongenery 
patřily BDE-47 > BDE-153, jejichž přítomnost byla potvrzena ve všech analyzovaných 
vzorcích ryb. Ze získaných výsledků je patrný pouze minimální rozdíl mezi dubnovými a 
říjnovými vzorky, stejně tak mezi oběma odběrovými lokalitami. Předpoklad, že vyšší 
hodnoty budou nalezeny u ryb z kontaminovanější lokality nad ČOV, se nepotvrdil. 
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 Tato studie byla zaměřena na monitoring organobromovaných polutantů v tkáních ryb 
a ptáků žijících v lokalitě Záhlinické rybníky. Hlavním cílem bylo posoudit míru kontaminace 
u ryb a ptáků jako dvou na sebe navazujících článků potravinové pyramidy. V rámci výzkumu 
bylo odloveno celkem 17 kusů malých a větších ryb (10 druhů) a 14 ptáků (4 druhy).             
Ze zjištěných hodnot Σ10PBDE vyplývá, že nejvyšší koncentrace PBDE (57,6 µg/kg kůže a 
84,7 µg/kg svaloviny) byla detekována u sumce velkého, nejnižší pak u štiky obecné 
(12,3 µg/kg svaloviny) a karasa obecného (11,3 µg/kg kůže). Tyto výsledky rovněž indikují 
variabilitu mezi různými druhy ryb, a to v závislosti na obsahu tuku v těle, věku nebo skladbě 
potravy analyzovaných jedinců. Mezi nejčastěji detekované kongenery v jednotlivých tkáních 
patřily BDE-28 a především BDE-47, což dokazuje i závislost mezi obsahem kongeneru a 
sumou všech PBDE (R2 = 0,804). 

Na základě analýz tkání ptáků byly zjištěny výrazné odlišnosti. U kormoránů dosahovaly 
nalezené hodnoty Σ10PBDE hladin od 38,2 do 77,7 µg/kg tkáně (pouze u tří vzorků) a byly 
tvořeny maximálně 3 kongenery. Důvodem by mohla být zvýšená mobilita těchto ptáků 
směrem z Pobaltí do Středomoří. V tělech volavek byly detekovány hladiny od 52,4 do 
501,2 µg/kg tkáně (játra), 31,3–549,3 µg/kg tkáně (sval) a 71,9–289,2 µg/kg tkáně (srdce + 
ledviny). Z profilu kongenerů je zřejmé, že každý ze skupiny kongenerů # 3, 47, 100, 153 a 
154 se na celkové koncentraci podílel minimálně 14 % (14–16,9 %). BDE-28 a BDE-118 
nebyly detekovány v žádném vzorku. Suchozemské ptáky reprezentovaly káně rousná: 
183,9 µg/kg tkáně (játra), 132,2 µg/kg tkáně (sval) a káně lesní: 66–285,9 µg/kg tkáně (játra), 
51,1–66 µg/kg tkáně (sval) a 45,1–308,9 µg/kg tkáně (srdce + ledviny). Získané hodnoty byly 
vyšší, než se očekávalo, nicméně v porovnání s nálezy z jiných výzkumů jsou srovnatelné. 

Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že napříč trofickými úrovněmi potravního 
řetězce dochází ke zvyšování koncentrace bromovaných látek v organismu a tím 
k jejich bioakumulaci. Za hlavní zdroj kontaminace živých tkání PBDE je považována okolní 
průmyslová výroba zaměřená na zpracování plastů, v čele se společností Fatra a.s. (závody 
Napajedla a Chropyně). Jako potenciální zdroj kontaminace byl vyhodnocen také areál 
společnosti Metalšrot Tlumačov a.s.  

 
 Dvě vodní nádrže ležící na řece Svratce se staly předmětem čtvrté části předkládané 

práce. Studie byla zaměřena na přítomnost PBDE ve 49 jedincích malých a středních ryb 
odlovených ve Vírské a Brněnské přehradě. Jedním z úkolů bylo zjistit kontaminaci ryb 
v obou nádržích v závislosti na délce toku řeky Svratky. Cejn velký tvořil více než 50 % 
všech analyzovaných vzorků a nejvyšší hladiny Σ10PBDE u něho zjištěné byly u ryb z 
přehrady Vír tyto: (sval: 47,3 µg/kg tkáně; kůže: 32,3 µg/kg); u ryb z Brněnské přehrady se 
pohybovaly v rozmezí sval: 65,9 µg/kg; kůže: 68 µg/kg; vnitřnosti: 52,8 µg/kg. Patrný je 
mírný nárůst kontaminace u ryb odlovených na dolním toku řeky Svratky, naopak distribuce 
jednotlivých kongenerů PBDE v analyzovaných jedincích je srovnatelná. Dominantní složku 
tvořily nížebromované kongenery BDE-3, -15, -28 a -47: 37,9–100 % (Vír) resp. 55,6–100 % 
(Brno), a to z celkové koncentrace. Výšebromovaný BDE-183 byl identifikován pouze u 
jednoho, BDE-118 dokonce u žádného ze zkoumaných vzorků tkání. Z ostatních získaných 
výsledků vyplývá, že nejvyšší koncentrace PBDE ve svalu (51,1 µg/kg svaloviny) byla 
detekována u okouna, a to v kůži (57,1 µg/kg kůže), potom u candáta, obě ryby byly  
odloveny z Brněnské přehrady. Nálezy u plotice a lína (Brno) byly přibližně 2x nižší, což opět 
indikuje mezidruhovou variabilitu. Profil kongenerů PBDE byl u všech druhů z Brněnské 
přehrady prakticky shodný. Zajímavostí také bylo, že kongenery BDE-28 a BDE-118 nebyly 
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detekovány u žádného vzorku z Víru, zatímco u ryb z Brna byly nalezeny v různých 
koncentracích ve všech tkáních.  

 
 Předmětem poslední kapitoly se stali suchozemští ptáci odloveni v lokalitě 

Bartošovice a vodní ptáci z oblasti Hustopečí nad Bečvou. Jedinci káně lesní, kormorán velký 
a volavka popelavá byli odchyceni v letech 2004–2007. U souboru vzorků odebraných od 
káňat byly získány až na jednu výjimku srovnatelné výsledky. Výrazně vyšší obsahy PBDE 
byly zjištěny u káněte č. 3 (12/2004): 443,6 µg/kg (játra), 507,7 (sval) a 392,1 (srdce + 
ledviny). Z hlediska profilu kongenerů měly největší zastoupení BDE-47 a BDE-153 (19,9 
resp. 19,7 %). Uvedená data však ukazují rozdíl v korelacích mezi BDE-47 resp. BDE-153 a 
Σ10PBDE, R2 byly 0,629 resp. 0,397. Druhou skupinu vzorků tvořili 4 kormoráni a 2 volavky, 
u nichž se koncentrace pohybovaly v rozmezí od 254 do 512,5 µg/kg tkáně (sval) a od 232,4 
do 517,3 µg/kg tkáně (játra) resp. od 366,8 do 627,3 µg/kg tkáně (sval) a od 271,8 do 
445,9 µg/kg tkáně (játra). Poslední ucelený soubor byl zaměřen na 5 jedinců kormorána 
(odchyceni 2007), konkrétně na 8 různých vzorků jejich těl. Ve všech tkáních byla stanovena 
přítomnost PBDE. Porovnání nálezů Σ10PBDE prokázalo výrazné rozdíly mezi jednotlivými 
tkáněmi. Nejnižší obsahy byly detekovány u peří 0,1–1,1 µg/kg (obsah tuku 1,94 ± 1,76 %) a 
v mozkové tkáni 1,9–8,9 µg/kg (6,71 ± 1,46 %). Naopak nejvyšší zátěž těmito polutanty byla 
kvantifikována ve svalech 232,5–544,9 µg/kg (2,63 ± 3,06 %), játrech 236,8–527,9 µg/kg 
(1,55 ± 0,88 %) a kůži 214,3–523,5 µg/kg (20,29 ± 14,8 %). Nejvýrazněji byly v celkové 
koncentraci podle předpokladů zastoupeny BDE-47, -100 a -153. V mnohem menších 
koncentracích však byly detekovány nížebromované BDE-3 (ve 29 případech ze 40), BDE-15 
(28/40 ) a BDE-28 (27/40). Za poměrně zásadního původce PBDE pro obě lokality lze, a to i 
bez určení konkrétních bodových zdrojů, považovat vysoce průmyslově orientovaný region 
Ostravska. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABS    akrylonitrilbutadienstyrenu 
API    ionizace za atmosférického tlaku 
APPI    fotoionizace za atmosférického tlaku  
ASE    zrychlená extrakce rozpouštědlem 
BAF    bioakumulační faktor 
BCF    biokoncentrační faktor   
BFR’s    Brominated Flame Retardants = Bromované retardátory hoření 
Br-Polyol   ester TBBPA 
Br-PS    bromovaný polystyren 
ČOV    čistírna odpadních vod 
DCM     dichlormethan 
der-TBBPA   derivatizovaný TBBPA 
DDT    dichlordifenyltrichlormethan 
ECD    detektor záchytu elektronů 
EI    elektronová ionizace 
ESI    ionizace elektrosprejem 
EZZ    elektrická a elektronická zařízení 
FAB    ionizace urychlenými atomy 
FID    plamenový ionizační detektor 
FR    Retardátor hoření 
GC    plynová chromatografie 
GPC    gelová permeační chromatografie 
HBCD    Hexabromcyklododekan 
HPLC    vysoceúčinná kapalinová chromatografie 
HRGC   vysocerozlišovací plynová chromatografie 
HRMS   vysocerozlišovací hmotnostní spektrometrie 
LC    kapalinová chromatografie 
LLE     extrakce kapalina-kapalina 
LRMS    vysocerozlišovací hmotnostní spektrometrie 
MAE    extrakce pomocí mikrovln 
MALDI   ionizace laserem za přítomnosti matrice 
MS    hmotnostní spektrometrie 
NCI    negativní chemické ionizace 
NEL    nepolární organické látky 
OEEZ    odpadní elektrická a elektronická zařízení 
OCP    organochlorované pesticidy 
PAH    polycyklické aromatické uhlovodíky 
PBB    polybromované bifenyly 
PBBO    polybromované bifenyloxidy 
PBDD    polybromované dibenzodioxiny 
PBDE    polybromované difenylethery 
PBDF    polybromované dibenzofurany 
PBDO    polybromované difenyloxidy  
PCB    polychlorované bifenyly 
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PCDD    polychlorované dibenzodioxiny 
PCDF    polychlorované dibenzofurany 
PCI    pozitivní chemická ionizace 
POP    persistentní organické polutanty 
PDS    propylen-dibromstyren 
SFE    superkritická fluidní extrakce 
SPE    extrakce na tuhou fázi 
SPM    semipermeabilní membrána 
TBBE    tetrabromobenzoát 
TBBPA   Tetrabrombisfenol A 
TCPP    trichloroisopropylfosfát 
TEF    faktor ekvivalentní toxicity 
TFA    trifluoroctová kyselina 
TFAA    anhydrid kyseliny trifluoroctové 
TOF    analyzátor doby letu 
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8 PŘÍLOHY 

 
Tabulka 33 Koncentrace PBDE v jehličí borovice vejmutovky (●) a borovice lesní (ng/g sušiny) 

 BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

Praha 8 (1) <LOD 0,48 0,53 0,79 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 1,8 

Praha 8 (2) <LOD <LOD 0,46 0,7 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 1,16 

Praha 8 (3) ● <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 1,26 <LOD 0,83 <LOD 2,09 

Radňoves <LOD <LOD 0,42 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,42 

Moravský Krumlov <LOD <LOD 0,47 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,47 

Zastávka u Brna 0,35 <LOD 0,5 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,85 

Vranov <LOD <LOD 0,42 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,42 

Hlubočany 0,52 <LOD 0,45 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,97 

ΣΣΣΣ    kongener 0,87 0,48 3,25 1,49 0 0 1,26 0 0,83 0 8,18 

 
 
 

Tabulka 34 Koncentrace PBDE v jehličí jedle bělokoré (ng/g sušiny) 

 BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

Praha 8 (1) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

Praha 8 (2) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

Hrabětice 0,48 <LOD 0,51 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,99 

Vranov 0,43 <LOD 0,5 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,93 

Pohořelice u Zlína 0,55 <LOD 0,46 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 1,01 

Jelšava <LOD <LOD <LOD <LOD 0,73 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,73 

ΣΣΣΣ    kongener 1,46 0 1,47 0 0,73 0 0 0 0 0 3,66 
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Tabulka 35 Koncentrace PBDE v jehličí smrku ztepilého (ng/g sušiny) 

 BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

Praha 8 <LOD <LOD <LOD <LOD 1,76 0,71 0,82 0,8 0,76 <LOD 4,85 

Radňoves <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

Hrabětice <LOD <LOD 0,51 0,9 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 1,41 

Česká Třebová (1) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

Česká Třebová (2) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

Vranov 0,53 <LOD 0,48 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 1,01 

Hlubočany <LOD <LOD 0,44 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,65 <LOD 1,09 

Prostějov <LOD <LOD 0,52 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,52 

Šelešovice <LOD <LOD 0,63 0,67 <LOD <LOD <LOD <LOD 0,33 <LOD 1,63 

ΣΣΣΣ    kongener 0,53 0 2,58 1,57 1,76 0,71 0,82 0,8 1,74 0 10,51 
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Tabulka 36 Koncentrace PBDE ve svalu jelce tlouště odloveného v 04/2007 – Modřice a Rajhradice na řece Svratce (µg/kg svaloviny) 

Svalovina BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

1 <LOD <LOD <LOD 0,42 <LOD 0,62 <LOD 0,47 0,23 1,27 3,01 

2 0,13 0,09 0,06 2,85 0,35 0,37 0,15 1,57 0,33 1,43 7,33 

3 <LOD 0,06 <LOD 2,08 0,38 0,53 <LOD 1,77 0,23 1,16 6,21 

4 <LOD <LOD <LOD 0,63 0,57 0,35 <LOD 0,39 0,62 1,57 4,13 

5 <LOD 0,07 <LOD 1,44 0,12 0,46 <LOD 0,73 0,20 2,32 5,33 

6 <LOD <LOD <LOD 1,60 0,34 0,29 <LOD 0,66 <LOD 1,23 4,12 

7 0,16 <LOD <LOD 1,64 0,58 0,78 <LOD 1,99 0,30 0,81 6,26 

8 <LOD 0,04 0,10 2,03 0,40 0,53 <LOD 1,07 0,57 1,01 5,74 

9 <LOD <LOD <LOD 0,56 0,19 0,24 <LOD 0,42 0,41 1,02 2,84 

10 <LOD <LOD <LOD 0,27 0,08 0,22 <LOD 0,50 0,27 0,88 2,21 

1* 0,20 0,07 <LOD 2,49 0,78 <LOD <LOD 1,30 0,96 0,38 6,19 

2* 0,14 <LOD 0,02 1,76 1,11 0,60 0,03 2,94 1,18 1,18 8,96 

3* 0,46 0,04 0,02 0,91 0,54 1,18 <LOD 1,56 0,74 0,22 5,66 

4* 0,24 <LOD <LOD 3,18 0,74 0,61 <LOD 0,64 0,00 0,03 5,44 

5* 0,75 0,21 0,07 1,72 2,24 1,36 0,06 0,31 1,39 1,41 9,51 

6* 0,14 0,14 <LOD 0,84 1,81 0,37 0,11 0,53 0,94 1,24 6,10 

7* 0,12 <LOD <LOD 1,27 0,58 0,20 <LOD 1,14 0,23 0,81 4,35 

8* 0,18 <LOD <LOD 2,12 0,81 0,48 <LOD 0,69 0,75 0,05 5,08 

9* 0,11 <LOD 0,02 1,11 1,24 1,09 0,06 0,99 1,28 0,01 5,90 

10* 0,16 <LOD <LOD 0,67 0,74 0,69 <LOD 0,40 1,06 0,42 4,15 
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Tabulka 37 Koncentrace PBDE ve svalu jelce tlouště odloveného v 10/2007 – Modřice a Rajhradice na řece Svratce (µg/kg svaloviny) 

Svalovina BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

1 0,16 <LOD 0,10 1,17 0,50 0,32 <LOD 1,43 0,19 0,50 4,35 

2 <LOD 0,09 <LOD 1,39 0,95 0,57 <LOD 1,80 0,81 0,76 6,37 

3 0,07 <LOD 0,04 2,06 0,83 0,41 <LOD 0,67 0,74 0,77 5,59 

4 <LOD <LOD <LOD 0,96 0,57 1,06 <LOD 1,01 0,67 0,53 4,80 

5 0,05 <LOD 0,02 0,77 0,42 0,16 <LOD 0,78 0,59 0,46 3,25 

6 <LOD <LOD 0,04 1,33 0,70 0,46 <LOD 2,73 0,83 0,65 6,73 

7 0,12 0,08 0,10 2,52 0,52 1,16 <LOD 0,78 0,72 0,57 6,57 

8 <LOD <LOD <LOD 1,15 0,64 0,12 <LOD 4,38 0,76 0,59 7,64 

9 <LOD <LOD <LOD 0,87 0,47 0,33 <LOD 0,55 0,64 0,51 3,36 

1* 0,06 <LOD <LOD 1,81 1,64 0,31 <LOD 0,92 0,57 1,25 6,56 

2* 0,16 <LOD 0,11 1,64 2,00 0,53 <LOD 0,95 <LOD 0,91 6,30 

3* 0,12 <LOD <LOD 1,99 1,20 1,20 <LOD 0,80 1,11 1,58 7,99 

4* 0,09 <LOD <LOD 1,89 3,20 0,45 0,11 1,00 0,19 0,92 7,84 

5* 0,14 0,03 <LOD 1,60 0,95 <LOD 0,08 1,34 0,38 0,69 5,21 

6* 0,07 <LOD <LOD 1,50 0,41 0,71 <LOD 0,75 0,79 <LOD 4,23 

7* <LOD <LOD <LOD 1,91 1,49 <LOD <LOD 0,49 0,33 0,99 5,22 

8* 0,03 <LOD <LOD 1,79 0,58 1,09 <LOD 0,70 0,27 0,50 4,96 

9* 0,10 <LOD 0,06 1,03 2,28 0,65 <LOD 0,63 0,70 1,55 6,99 

10* 0,02 <LOD <LOD 0,56 1,81 0,68 <LOD 0,59 0,83 1,39 5,88 

11* 0,21 0,04 <LOD 1,83 1,49 0,70 0,06 1,12 <LOD 0,56 6,01 

 



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 119 

Tabulka 38 Koncentrace PBDE v kůži jelce tlouště odloveného v 04/2007 – Modřice a Rajhradice na řece Svratce (µg/kg tkáně) 

Kůže BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

1 0,01 <LOD <LOD 0,56 <LOD 0,50 <LOD 0,80 0,51 0,31 2,69 

2 <LOD 0,01 0,05 1,54 0,50 0,55 <LOD 1,57 0,14 0,51 4,87 

3 0,25 0,03 <LOD 1,20 0,23 0,27 <LOD 1,32 0,63 0,84 4,78 

4 <LOD <LOD <LOD 0,86 0,09 0,14 <LOD 0,66 0,47 0,23 2,44 

5 <LOD <LOD 0,03 0,74 <LOD 0,28 0,10 0,73 1,41 1,31 4,60 

6 0,08 <LOD <LOD 2,17 0,14 0,36 <LOD 0,54 <LOD 0,96 4,24 

7 0,20 <LOD <LOD 2,04 0,22 <LOD <LOD 1,63 0,72 0,06 4,87 

8 <LOD <LOD 0,02 1,03 0,10 0,29 0,10 1,07 0,18 0,03 2,80 

9 <LOD <LOD <LOD 0,77 <LOD 0,47 <LOD 0,91 1,4 0,45 3,99 

10 0,10 <LOD 0,14 0,59 <LOD <LOD 0,05 0,60 0,14 0,68 2,30 

1* <LOD 0,10 <LOD 1,36 0,61 <LOD <LOD 1,21 0,40 0,52 4,20 

2* 0,01 0,06 0,02 1,35 0,74 1,20 <LOD 2,06 0,83 1,27 7,54 

3* 0,23 <LOD 0,02 1,58 0,98 0,95 <LOD 1,30 0,67 0,42 6,15 

4* 0,11 0,13 <LOD 2,16 0,59 0,83 <LOD 0,35 0,80 0,89 5,85 

5* 0,30 0,09 0,03 1,06 1,06 0,57 0,17 0,50 1,04 1,33 6,15 

6* 0,05 <LOD <LOD 1,81 <LOD 0,42 0,06 0,73 0,80 0,60 4,47 

7* <LOD <LOD <LOD 0,52 0,91 0,02 0,01 0,14 0,63 0,24 2,46 

8* <LOD 0,15 0,10 1,36 <LOD 0,52 0,11 0,69 0,48 0,05 3,46 

9* 0,11 0,08 <LOD 1,56 <LOD 0,64 <LOD 0,99 0,59 0,01 3,98 

10* 0,02 <LOD <LOD 1,12 <LOD 0,27 <LOD 0,25 1,23 0,91 3,81 
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Tabulka 39 Koncentrace PBDE v kůži jelce tlouště odloveného v 10/2007 – Modřice a Rajhradice na řece Svratce (µg/kg tkáně) 

Kůže BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

1 0,10 <LOD 0,11 1,16 1,66 0,28 <LOD 0,59 <LOD 0,19 4,09 

2 <LOD <LOD 0,11 1,64 2,00 0,53 0,06 0,95 <LOD 0,91 6,19 

3 0,08 0,09 <LOD 1,99 1,20 1,20 <LOD 0,80 1,11 1,58 8,04 

4 <LOD <LOD <LOD 1,89 3,20 0,45 0,03 1,00 <LOD 0,92 7,49 

5 <LOD <LOD <LOD 1,60 1,95 <LOD 0,08 1,34 0,38 0,36 5,72 

6 <LOD 0,12 <LOD 1,62 0,41 0,17 <LOD 0,57 0,79 0,87 4,55 

7 <LOD 0,06 0,02 1,53 0,47 1,20 0,02 2,06 0,38 0,75 6,49 

8 <LOD <LOD 0,02 1,58 0,98 0,95 <LOD 1,30 0,67 0,59 6,09 

9 0,22 <LOD <LOD 2,16 0,95 0,38 0,20 0,53 0,80 <LOD 5,24 

1* 0,80 <LOD <LOD 1,18 1,64 0,31 <LOD 1,92 0,75 0,15 6,75 

2* 0,00 <LOD 0,11 1,64 2,14 0,53 0,09 0,59 <LOD 0,91 6,00 

3* 0,17 0,10 <LOD 1,99 2,10 <LOD <LOD 1,80 0,96 1,12 8,24 

4* 0,85 <LOD <LOD 1,89 2,30 0,45 0,11 0,99 1,18 0,92 8,68 

5* 0,12 <LOD <LOD 1,12 0,59 <LOD 0,05 1,43 0,83 0,96 5,10 

6* <LOD 0,02 <LOD 2,23 1,41 0,17 <LOD 1,65 0,68 0,89 7,05 

7* <LOD 0,11 0,57 1,19 0,50 0,41 0,02 0,94 1,13 <LOD 4,87 

8* 0,50 <LOD 0,42 1,06 1,74 1,08 0,06 1,17 1,31 <LOD 7,34 

9* 0,10 <LOD 0,02 1,01 0,14 0,36 0,01 1,96 0,70 1,55 5,84 

10* <LOD 0,10 0,52 2,11 1,69 0,84 0,01 0,55 0,38 1,35 7,55 

11* 0,24 0,05 <LOD 1,84 1,49 0,71 0,06 1,42 0,50 0,65 6,96 
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Tabulka 40 Koncentrace PBDE ve vnitřnostech jelce tlouště odloveného v 04/2007 – Modřice a Rajhradice na řece Svratce (µg/kg tkáně) 

Vnit řnosti BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

1 <LOD <LOD <LOD 1,02 <LOD 0,55 0,08 0,68 0,65 0,95 3,93 

2 <LOD 0,03 0,02 1,98 <LOD 0,92 0,07 1,71 0,80 1,34 6,87 

3 <LOD 0,06 <LOD 1,00 0,11 0,95 <LOD 1,89 0,32 0,83 5,16 

4 <LOD <LOD 0,02 1,62 <LOD 0,80 0,10 0,56 0,29 0,31 3,68 

5 <LOD <LOD 0,06 0,79 <LOD 1,31 <LOD 0,37 0,47 0,53 3,52 

6 0,05 <LOD <LOD 0,90 <LOD 0,20 <LOD 0,63 <LOD 1,16 2,94 

7 <LOD <LOD 0,08 1,25 <LOD 0,75 <LOD 0,99 <LOD 0,45 3,52 

8 <LOD <LOD 0,11 1,65 0,57 0,49 0,08 1,06 0,57 <LOD 4,53 

9 <LOD <LOD <LOD 1,32 0,42 0,70 <LOD 0,24 0,41 0,71 3,79 

10 <LOD <LOD 0,02 0,95 0,02 0,63 <LOD 0,39 0,27 1,06 3,34 

1* <LOD <LOD <LOD 1,62 0,52 <LOD 0,03 1,58 <LOD 0,80 4,55 

2* <LOD <LOD 0,02 1,56 <LOD 0,60 <LOD 1,49 <LOD 0,63 4,29 

3* <LOD <LOD <LOD 1,02 0,66 1,22 <LOD 1,65 0,47 0,22 5,24 

4* <LOD <LOD <LOD 1,78 0,38 0,61 <LOD 0,49 <LOD 0,03 3,30 

5* 0,09 0,09 <LOD 1,00 1,23 1,36 <LOD 0,88 0,93 1,41 6,98 

6* <LOD <LOD <LOD 1,36 1,09 <LOD 0,05 0,13 0,49 1,24 4,36 

7* <LOD <LOD 0,08 1,35 1,32 0,28 <LOD 1,96 0,23 0,95 6,16 

8* <LOD 0,11 <LOD 1,58 0,66 0,48 0,07 0,56 0,02 0,41 3,88 

9* 0,11 0,04 0,10 2,16 1,23 1,21 <LOD 0,50 0,52 1,49 7,35 

10* <LOD 0,01 <LOD 0,67 0,69 0,96 0,60 1,29 0,64 0,58 5,45 
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Tabulka 41 Koncentrace PBDE ve vnitřnostech jelce tlouště odloveného v 10/2007 – Modřice a Rajhradice na řece Svratce (µg/kg tkáně) 

Vnit řnosti BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

1 <LOD 0,07 <LOD 2,15 1,15 0,42 <LOD 1,34 0,91 1,12 7,16 

2 0,11 0,04 <LOD 2,28 0,59 0,67 0,15 0,80 1,18 0,60 6,42 

3 0,06 0,01 <LOD 1,63 0,35 0,52 <LOD 0,76 0,47 0,27 4,07 

4 0,05 <LOD <LOD 1,32 0,75 1,17 <LOD 2,10 1,76 0,35 7,50 

5 0,02 <LOD 0,15 2,23 1,24 0,26 0,12 0,87 1,15 0,64 6,68 

6 <LOD <LOD <LOD 1,19 1,10 0,64 <LOD 1,37 0,38 1,15 5,83 

7 <LOD <LOD 0,05 1,60 1,25 1,06 <LOD 0,89 1,27 0,75 6,87 

8 <LOD 0,03 <LOD 0,65 0,65 0,22 0,06 1,83 0,66 0,95 5,05 

9 <LOD 0,05 0,09 1,72 0,74 0,39 <LOD 0,55 0,46 1,15 5,15 

1* 0,04 0,05 <LOD 2,49 1,65 0,13 0,11 0,29 0,75 1,16 6,67 

2* 0,04 <LOD 0,80 1,76 0,20 0,35 <LOD 0,59 1,48 0,39 5,61 

3* <LOD <LOD 0,02 1,91 1,23 2,10 0,04 1,18 0,15 1,85 8,48 

4* <LOD 0,01 <LOD 2,83 2,31 0,54 0,12 0,98 0,19 0,59 7,57 

5* 0,12 0,13 0,14 1,06 1,36 0,75 <LOD 0,50 0,41 1,33 5,80 

6* 0,08 0,05 <LOD 1,18 1,40 0,42 0,06 0,37 0,80 1,16 5,52 

7* 0,03 0,05 0,80 0,52 0,29 <LOD 0,01 1,14 0,36 0,42 3,62 

8* 0,03 0,03 <LOD 1,63 0,55 0,25 0,11 0,96 0,48 0,50 4,54 

9* <LOD <LOD 0,50 1,56 0,96 0,64 <LOD 1,19 0,95 <LOD 5,80 

10* 0,02 0,08 0,60 1,21 0,51 0,72 0,02 0,52 1,00 0,19 4,87 

11* 0,03 0,05 0,42 1,30 1,94 1,17 0,06 1,21 0,53 <LOD 6,70 
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Tabulka 42 Koncentrace PBDE ve svalové tkáni a kůži jedinců cejna velkého – přehrada Vír (µg/kg tkáně) 

Cejn BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

1 S <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

K <LOD 7,8 <LOD 3,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 11,2 

2 S <LOD <LOD <LOD 0,0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

K 4,2 7,0 <LOD 0,0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 11,2 

3 S 7,3 7,1 <LOD 5,5 <LOD <LOD <LOD <LOD 6,5 <LOD 26,4 

K <LOD 5,1 <LOD 9,5 <LOD 4,9 <LOD <LOD <LOD <LOD 19,5 

4 S <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

K 1,4 <LOD <LOD 5,2 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 6,6 

5 S 1,6 4,8 10,2 13,1 6,6 <LOD <LOD <LOD 7,1 <LOD 43,4 

K 6,8 4,5 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 11,3 

6 S 6,0 9,5 4,3 5,7 <LOD 5,1 <LOD 8,3 6,1 <LOD 45,0 

K 4,7 4,5 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 9,2 

7 S 4,5 6,1 8,3 7,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 26,3 

K 6,5 3,5 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 10,0 
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Tabulka 43 Koncentrace PBDE v kůži, vnitřnostech a svalové tkáni jedinců cejna velkého – Brněnská přehrada (µg/kg tkáně) 

Cejn BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

1 K 5,4 9,1 <LOD 6,5 <LOD <LOD <LOD <LOD 7,5 <LOD 28,5 

V 5,9 9,5 7,3 15,7 <LOD 5,1 <LOD 9,3 <LOD <LOD 52,8 

S 3,4 8,0 0,0 6,5 <LOD <LOD <LOD <LOD 1,9 <LOD 19,8 

2 K 6,5 8,1 11,3 2,9 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 28,8 

V 18,1 <LOD 6,3 5,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 29,8 

S 7,1 9,5 7,3 15,7 <LOD 6,1 <LOD 4,3 <LOD <LOD 50,0 

3 K <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

V 3,6 7,8 9,2 15,0 5,6 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 41,2 

S <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

4 K <LOD 5,1 <LOD 9,6 <LOD 8,8 <LOD <LOD <LOD <LOD 23,5 

V 4,1 7,5 9,3 9,8 5,6 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 36,3 

S 6,5 8,1 11,3 27,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 53,3 

5 K <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

V 6,4 9,6 4,4 5,3 <LOD 6,6 <LOD 6,5 7,4 <LOD 46,2 

S 23,9 13,0 11,0 9,6 8,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 65,9 

6 K 5,2 7,0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 12,2 

V 3,4 6,2 <LOD 9,5 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 19,1 

S <LOD 0,0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

7 K 6,0 19,5 14,3 5,7 <LOD 6,9 <LOD 8,7 6,9 <LOD 68,0 

V <LOD 12,3 8,0 6,9 <LOD 10,0 <LOD 9,7 <LOD <LOD 46,9 

S 7,4 7,1 <LOD 5,5 <LOD <LOD <LOD <LOD 6,5 <LOD 26,5 
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Tabulka 44 Koncentrace PBDE v játrech, svalové tkáni a kůži bolena dravého, štiky obecné a plotice obecné – přehrada Vír (µg/kg tkáně) 

Vír BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

bolen J 4,1 3,0 <LOD 7,4 1,8 <LOD <LOD 2,0 <LOD <LOD 18,3 

bolen S 6,1 8,1 <LOD 9,8 8,2 0,9 <LOD 5,1 1,3 2,7 42,2 

bolen K 3,5 3,2 <LOD 3,2 3,5 <LOD <LOD 1,1 2,2 <LOD 16,7 

štika K 1,8 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 1,8 

štika S <LOD <LOD <LOD 0,6 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,6 

štika J 1,8 <LOD <LOD 3,6 7,5 2,0 <LOD 5,3 <LOD 2,0 22,2 

plotice K 3,3 4,1 <LOD 3,7 4,7 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 15,8 

plotice S 1,2 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 1,2 

plotice J <LOD 3,2 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 3,1 <LOD 6,3 
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Tabulka 45 Koncentrace PBDE ve svalové tkáni, kůži a vnitřnostech bolena dravého, lína obecného, plotice obecné, okouna říčního a candáta 
obecného – Brněnská přehrada (µg/kg tkáně) 

Brno BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

bolen S 1,5 0,1 3,3 6,8 9,6 1,1 0,2 3,6 4,3 1,8 32,3 

bolen K 0,6 0,8 3,4 5,8 8,9 0,9 <LOD 8,7 0,7 3,1 32,9 

bolen V 1,3 1,6 5,3 13,9 5,2 0,2 <LOD 4,5 0,9 4,2 37,1 

lín S 0,7 <LOD 3,2 4,5 13,2 0,5 0,4 2,4 0,5 3,5 28,9 

lín K <LOD <LOD 1,9 18,2 1,8 1 <LOD 3,7 3,2 6 35,8 

lín V 0,2 3,1 6 6,8 8,0 6,1 0,8 7,6 4,0 2,8 45,4 

plotice 1 S 3,5 0,5 12,4 5,5 3,5 1,8 0,2 3,7 7,1 3,6 41,8 

plotice 1 K 2,6 0,5 2,5 2,6 8,2 0,7 1,1 4,6 0,9 4,4 28,1 

plotice 1 V 0,8 1 6,7 16,7 3,4 1,9 1,2 3,6 7,5 3,7 46,5 

plotice 2 S 1,2 0,2 4,1 3,5 4,2 0,4 1,5 3,7 1,8 3,3 23,9 

plotice 2 K 1 0,9 4,9 6,4 2,3 0,4 2,3 8,9 2,3 8,0 37,4 

plotice 2 V 0,2 1,6 1,6 4,2 7,6 4,9 0,9 10 2,9 7,1 41,0 

okoun S 1,8 2,5 7,1 8,2 1,5 1,6 0,8 16,5 6,4 4,7 51,1 

okoun K 1,4 0,4 2,1 11,5 4,6 1,6 1,9 5,1 9,4 6,0 43,9 

okoun V 0,5 <LOD 6,6 5,7 2,6 3,4 1,6 7,7 1,5 6,2 35,8 

candát S 2,6 0,3 7,4 1,3 4,9 1,8 0,7 20,8 1,1 2,9 43,8 

candát K 1,9 1,1 5,3 18,6 4,4 1,5 0,8 13,4 6,8 3,3 57,1 

candát V 1,4 1,8 1,6 3,9 1,8 2,6 0,3 13,8 2,5 11,9 41,6 

 
 
 
 
 
 



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 127 

Tabulka 46 Koncentrace PBDE ve svalové tkáni a kůži kapra obecného – ekosystém Záhlinice (µg/kg tkáně) 

Záhlinice BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

kapr 1 S 0,5 1,3 2,9 6,8 5,7 1,2 <LOD 8,2 1,1 2,2 29,9 

kapr 1 K 1,3 <LOD 4,5 2,9 <LOD 2,8 0,2 14,5 3,0 0,4 29,6 

kapr 2 S 3,1 <LOD 3,3 11,0 7,9 2,0 0,1 7,7 0,6 1,7 37,4 

kapr 2 K 0,5 <LOD 0,9 1,4 2,0 3,1 <LOD 5,0 <LOD 0,2 13,1 

kapr 3 S 4,1 0,8 2,1 3,9 13,0 0,3 0,1 9,5 <LOD 0,2 34,0 

kapr 3 K 1,5 0,3 1,0 4,0 2,6 1,6 <LOD 4,6 1,2 0,4 17,2 

 
 
 

Tabulka 47 Koncentrace PBDE ve svalové tkáni a kůži karase obecného – ekosystém Záhlinice (µg/kg tkáně) 

Záhlinice BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

karas 1 S 2,1 <LOD 3,1 16,1 4,0 0,7 0,4 11,0 1,9 <LOD 39,3 

karas 1 K 0,5 <LOD 5,1 5,8 7,6 0,8 <LOD <LOD 2,2 <LOD 22,0 

karas 2 S 0,7 0,5 3,9 15,2 6,8 <LOD 0,2 10,4 3,9 7,4 49,0 

karas 2 K <LOD 0,1 0,9 6,6 10,4 1,2 <LOD 5,6 3,4 0,6 28,8 

karas 3 S 0,1 0,2 6,3 13,5 0,5 1,9 <LOD 7,4 5,1 1,4 36,4 

karas 3 K 1,0 <LOD <LOD 6,3 2,1 <LOD 0,2 <LOD 1,7 <LOD 11,3 

karas 4 S 1,7 0,2 4,1 8,9 3,3 2,3 <LOD 4,1 1,1 9,0 34,7 

karas 4 K 1,1 0,3 1,3 7,5 5,6 <LOD <LOD 2,6 4,0 0,7 23,1 
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Tabulka 48 Koncentrace PBDE ve svalové tkáni a kůži cejna velkého, lína obecného, cejnka malého, perlína ostrobřichého a amura bílého – 
ekosystém Záhlinice (µg/kg tkáně) 

Záhlinice BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

cejn S 3,1 3,8 5,9 5,1 1,5 1,3 <LOD 13,3 5,1 8,0 47,1 

cejn K 0,8 0,5 1,8 2,5 1,3 <LOD <LOD 5,4 <LOD 3,3 15,6 

lín S 6,2 4,1 7,3 21,6 9,2 5,1 0,3 15,2 6,5 3,1 78,6 

lín K 4,0 1,2 1,4 12,0 3,0 2,3 0,1 3,5 2,8 3,5 33,8 

cejnek S 2,8 1,3 8,9 16,0 8,0 1,3 <LOD 11,0 6,2 4,9 60,4 

perlín S 1,5 0,9 2,6 12,4 5,5 2,6 1,1 3,5 3,1 3,5 36,7 

amur S 0,5 <LOD 4,9 6,0 4,1 1,6 0,1 3,1 1,3 1,2 22,8 

amur K 0,3 <LOD 2,7 3,2 1,2 0,8 <LOD 2,6 0,5 0,8 12,1 

 
 
 

Tabulka 49 Koncentrace PBDE ve svalové tkáni a kůži štiky obecné – ekosystém Záhlinice (µg/kg tkáně) 

Záhlinice BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

štika 1 S 0,3 <LOD 0,2 1,9 2,0 <LOD <LOD 4,6 1,7 1,6 12,3 

štika 1 K 0,2 <LOD 0,4 3,5 2,7 1,2 <LOD 7,6 1,9 0,9 18,4 

štika 2 S <LOD <LOD 0,6 2,2 4,0 1,9 0,4 5,4 0,5 1,2 16,2 

štika 2 K <LOD <LOD 0,4 1,2 1,3 <LOD <LOD 6,8 2,2 1,9 13,8 

štika 3 S 0,4 0,1 1,1 4,7 5,6 0,8 0,1 7,7 0,1 2,1 22,7 

štika 3 K 0,1 <LOD 0,8 4,1 2,0 1,0 0,0 7,1 2,6 1,5 19,2 
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Tabulka 50 Koncentrace PBDE ve svalové tkáni a kůži úhoře říčního a sumce velkého – ekosystém Záhlinice (µg/kg tkáně) 

Záhlinice BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

úhoř S 2,5 0,7 3,1 9,1 6,4 4,1 0,1 9,8 5,2 2,2 43,2 

úhoř K 2,0 0,2 1,2 5,6 1,9 0,5 <LOD 4,1 2,3 0,4 18,2 

sumec S 5,0 0,5 4,8 27,4 13,5 7,8 0,3 19,9 3,9 1,6 84,7 

sumec K 4,3 0,5 2,6 23,3 9,5 2,3 <LOD 13,2 0,8 1,1 57,6 

 
 
 

Tabulka 51 Koncentrace PBDE ve svalové tkáni a vnitřnostech karase obecného a plotice obecné – Staré Město pod Landštejnem (µg/kg tkáně) 

SMpL BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 ΣΣΣΣPBDE 

karas 2 S 4,7 6,1 8,3 7,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 26,5 

V 5,6 <LOD 8,3 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 5,9 <LOD 19,8 

karas 3 S 4,7 6,1 8,3 7,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 26,5 

V <LOD 6,1 <LOD 7,4 <LOD 4,9 <LOD <LOD <LOD <LOD 18,4 

karas 4 S <LOD 6,3 8,2 5,5 <LOD <LOD <LOD <LOD 6,0 <LOD 26,0 

V 3,9 6,4 8,6 5,2 <LOD <LOD <LOD <LOD 5,8 <LOD 29,9 

K <LOD 6,0 <LOD 7,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 13,4 

karas 5 S <LOD 8,7 7,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 16,1 

V 4,0 6,4 8,6 5,2 <LOD <LOD <LOD <LOD 5,8 <LOD 30,0 

K 8,6 <LOD 8,3 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 9,9 <LOD 26,8 

plotice S <LOD 8,7 7,4 <LOD 3,5 0,8 <LOD 2,4 2,2 <LOD 25,0 

V <LOD 3,3 6,2 11,5 4,0 0,5 0,2 6,5 3,0 1,9 37,1 

K <LOD 8,7 7,4 0,0 2,9 <LOD <LOD 1,8 <LOD <LOD 20,8 
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Tabulka 52 Koncentrace PBDE v prsním svalu, játrech, srdci a ledvinách káně rousné (●) a káně lesní  – ekosystém Záhlinice (µg/kg tkáně) 

Záhlinice BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 

káně 1 (prsní sval) ● 29,9 <LOD 27,9 35,2 <LOD <LOD <LOD <LOD 39,2 <LOD 

káně 1 (játra) ● 19,6 17,8 <LOD 23,0 <LOD <LOD <LOD 38,7 25,2 59,6 

káně 1 (srdce+ledviny) ● <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

káně 2 (prsní sval) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 66,0 <LOD <LOD 

káně 2 (játra) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 66,0 <LOD <LOD 

káně 2 (srdce+ledviny) 131,2 28,5 20,7 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

káně 3 (prsní sval) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

káně 3 (játra) <LOD 44,9 <LOD 73,6 <LOD <LOD <LOD <LOD 66,9 <LOD 

káně 3 (srdce+ledviny <LOD 43,2 <LOD 70,4 <LOD <LOD <LOD 84,5 <LOD 110,8 

káně 4 (játra) 192,3 36,6 25,4 31,6 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

káně 4 (srdce+ledviny) 45,1 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

káně 4 (prsní sval) 25,2 25,9 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    M. Hroch, Dizertační práce, 2012 131 

Tabulka 53 Koncentrace PBDE v prsním svalu, játrech, srdci a ledvinách volavky popelavé – ekosystém Záhlinice (µg/kg tkáně) 

Záhlinice BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 

volavka 1 (játra) 112,8 <LOD <LOD 38,3 <LOD 33,6 <LOD 59,1 48,4 <LOD 

volavka 1 (srdce+ledviny) 57,1 <LOD <LOD 33,2 <LOD 23,9 <LOD 34,9 34,5 <LOD 

volavka 1 (prsní sval) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

volavka 2 (játra) 40,3 <LOD <LOD 45,1 46,7 54,8 <LOD 70,9 58,0 <LOD 

volavka 2 (srdce+ledviny) 52,7 <LOD <LOD 58,3 <LOD 53,8 <LOD 86,3 67,3 <LOD 

volavka 2 (prsní sval) <LOD <LOD <LOD 47,8 <LOD <LOD <LOD <LOD 53,1 <LOD 

volavka 3 (játra) 52,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

volavka 3 (srdce+ledviny) <LOD 90,5 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

volavka 3 (prsní sval) <LOD 71,9 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

volavka 4 (játra) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

volavka 4 (srdce+ledviny) <LOD 31,3 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

volavka 4 (prsní sval) 50,3 <LOD <LOD <LOD 34,8 29,8 <LOD <LOD 37,9 <LOD 

volavka 5 (játra) <LOD <LOD <LOD 95,4 52,2 92,4 <LOD 81,0 75,7 104,5 

volavka 5 (srdce+ledviny) 86,3 <LOD <LOD 69,6 53,8 65,9 <LOD 82,6 64,9 126,2 

volavka 5 (prsní sval) 31,8 <LOD <LOD 64,4 <LOD 58,7 <LOD 75,6 58,7 <LOD 
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Tabulka 54 Koncentrace PBDE v prsním svalu, játrech, srdci a ledvinách kormorána velkého – ekosystém Záhlinice (µg/kg tkáně) 

Záhlinice BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 

kormorán 1 (prsní sval) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 1 (srdce+ledviny) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 1 (játra) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 2 (prsní sval) <LOD 38,2 <LOD 42,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 2 (srdce+ledviny) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 2 (játra) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 3 (prsní sval) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 3 (srdce+ledviny) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 3 (játra) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 4 (prsní sval) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 4 (srdce+ledviny) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 4 (játra) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 5 (prsní sval) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

kormorán 5 (srdce+ledviny) 63,5 <LOD <LOD 77,7 <LOD <LOD <LOD <LOD 58,1 <LOD 

kormorán 5 (játra) 65,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 
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Tabulka 55 Koncentrace PBDE v prsním svalu, játrech, srdci a ledvinách káně lesní – 11/2004 a 12/2004, Bartošovice (µg/kg tkáně) 

Bartošovice BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 

1 J 5,4 3,7 14,2 44,0 11,8 78,7 10,7 41,7 21,0 9,5 

S 2,9 <LOD 12,00 26,1 13,2 8,8 0,4 29,5 17,5 8,1 

2 J 15,4 4,6 <LOD 58,3 5,1 9,4 6,0 76,3 85,8 74,7 

S 7,6 2,6 13,4 29,7 <LOD 16,8 17,0 33,6 38,1 22,0 

3 J 13,1 4,9 18,6 66,0 20,8 50,4 26,3 47,8 25,2 <LOD 

S 8,6 <LOD <LOD 78,7 35,2 64,4 32,9 51,2 40,5 13,3 

4 J 3,6 1,9 6,2 31,6 13,8 24,5 11,9 38,5 57,1 24,1 

S 9,6 8,7 0,0 74,5 29,9 54,7 26,9 48,2 13,8 35,2 

1 J <LOD 5,1 11,4 78,3 32,5 57,7 28,9 40,9 15,4 14,3 

S <LOD 0,8 4,3 24,8 10,1 18,9 8,5 19,7 39,5 17,7 

Sr+L 4,7 8,3 <LOD 52,4 24,9 43,4 19,5 50,3 41,2 45,5 

2 J 7,6 <LOD 1,6 31,9 12,6 24,4 0,6 37,8 14,3 24,3 

S 2,8 7,3 2,3 45,2 137,6 29,2 14,9 31,4 16,8 32,2 

Sr+L 0,9 2,1 10,3 93,0 29,0 60,7 2,9 30,3 67,1 11,6 

3 J 4,4 0,3 15,0 55,8 40,9 8,7 40,1 149,3 44,0 85,1 

S 18,9 66,3 7,1 124,0 22,9 95,4 4,8 55,2 66,0 47,0 

Sr+L 8,4 6,4 1,3 55,0 11,0 20,4 8,1 162,4 105,5 13,6 

4 J 0,6 8,5 <LOD 21,9 8,1 14,9 <LOD 31,4 13,4 15,3 

S 3,4 9,7 6,3 4,6 14,3 28,8 13,2 34,8 12,8 17,4 

Sr+L 1,7 <LOD 12,9 65,6 29,7 52,5 2,3 42,0 16,6 20,6 
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Tabulka 56 Koncentrace PBDE v prsním svalu a játrech kormorána velkého a volavky popelavé – Hustopeče nad Bečvou (µg/kg tkáně) 

Hustopeče n/Bečvou BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 

1 J 7,4 16,3 52,3 32,2 13,0 24,3 10,9 11,0 30,4 34,7 

S 3,8 2,9 12,2 8,0 23,9 46,2 16,8 62,5 19,4 58,3 

2 J 13,9 10,3 28,5 12,1 57,3 74,9 40,7 18,1 53,7 58,0 

S 10,1 50,1 24,9 69,0 63,1 81,5 71,4 65,3 55,9 39,3 

3 J 6,5 21,8 30,9 35,8 67,1 69,1 58,6 96,7 24,3 52,0 

S 12,1 50,9 57,2 116,4 85,8 70,9 7,9 36,1 57,6 32,6 

4 J 9,7 21,9 70,3 50,0 74,5 70,6 61,1 75,6 28,9 54,6 

S 22,6 18,5 48,3 20,6 61,1 98,5 63,0 60,0 53,3 166,7 

1 J 10,1 23,5 51,5 102,3 62,3 35,1 12,2 71,3 14,0 63,5 

S <LOD 50,9 57,2 116,4 112,4 43,5 79,2 63,6 50,0 54,1 

2 J 3,8 2,9 12,2 8,0 23,9 46,2 16,8 50,9 57,2 49,8 

S 4,5 <LOD 30,0 70,5 54,1 63,6 2,9 101,1 25,4 14,7 
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Tabulka 57 Koncentrace PBDE ve vzorcích 5 jedinců kormorána velkého – Hustopeče nad Bečvou (µg/kg tkáně) 

Hustopeče n/Bečvou BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 

 Kormorán č.1          S 9,3 13,7 6,4 53,7 10,6 20,4 9,9 39,7 40,6 28,2 

J 6,6 3,9 0,5 70,0 22,2 40,6 5,2 39,8 15 33 

Sr 0,2 0,5 <LOD 4,8 1,1 0,6 0,1 6,5 2 1,4 

L 11,4 6,9 16,4 21,3 39,6 81,8 36,2 24,8 30,5 23,7 

M <LOD <LOD <LOD 1,6 3,7 3,2 <LOD <LOD 0,2 0,2 

P <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,1 <LOD <LOD 

SO 5,7 4,4 18,3 12,0 35,9 69,3 <LOD 33,7 2,8 16 

K 1 <LOD 1,65 49,6 17,9 38,6 1,2 27,3 41,7 35,3 

Kormorán č.2          S 4,9 9,1 <LOD 48,1 45,8 97,5 47,2 20,7 9,7 28,3 

J 8,8 <LOD 0,6 57,9 81,3 87,5 8,8 27,0 110,6 65,5 

Sr 0,3 0,4 0,0 4,4 5,1 0,2 0,3 2,6 0,7 <LOD 

L 5,4 2,4 9,2 53,6 65,7 43,3 18,4 94,4 10,7 43,8 

M <LOD 0,8 <LOD 0,3 <LOD 0,8 <LOD 0,6 <LOD <LOD 

P <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,1 <LOD 0,5 <LOD 0,3 

SO 8,5 0,7 0,7 50,2 54,8 16,1 38,6 71,2 12,7 53,8 

K 20,2 13,7 45,7 23,8 74,8 55,6 7,1 176,3 69,4 37,0 

Kormorán č.3          S 3,3 8,0 9,4 104,4 47,7 17,9 3,6 88,3 8,9 53,0 

J 9,5 0,5 0,9 101,6 20,6 13,8 59,5 81,5 86,6 36,1 

Sr <LOD <LOD <LOD 7,0 0,6 0,4 <LOD 0,7 0,4 <LOD 

L 0,3 0,7 1,6 10,6 8,4 60,0 9,3 48,3 15,1 19,4 

M <LOD <LOD <LOD 0,8 0,3 0,5 0,0 0,3 <LOD <LOD 

P <LOD <LOD <LOD <LOD 0,2 <LOD <LOD 0,5 0,1 0,3 

SO 1,7 0,5 30,7 71,5 96,4 86,1 7,3 30,5 20,4 52,4 

K 28,1 9,6 5,3 164,6 87,7 52,2 4,8 52,7 23,7 69,4 
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Tabulka 58 Koncentrace PBDE ve vzorcích 5 jedinců kormorána velkého – Hustopeče nad Bečvou (µg/kg tkáně) 

Hustopeče n/Bečvou BDE-3 BDE-15 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-118 BDE-153 BDE-154 BDE-183 

 Kormorán č.4          S 5,3 5,2 9,0 86,9 47,1 101,2 11,3 120,2 70,6 88,1 

J 11,3 0,9 18,4 112,1 17,3 66,9 67,0 44,7 21,6 61,3 

Sr 0,8 0,1 0,5 5,7 5,3 6,0 3,7 3,6 0,8 <LOD 

L 0,6 7,9 1,3 87,5 8,8 27,0 0,4 61,0 17,0 16,4 

M <LOD 0,4 1,1 0,2 0,3 2,6 <LOD 0,3 <LOD <LOD 

P <LOD <LOD 0,1 0,2 0,1 0,3 <LOD 0,2 <LOD <LOD 

SO 0,8 1,6 8,6 96,7 24,3 52,0 4,4 48,3 32,0 35,9 

K 5,8 0,8 7,9 36,1 57,6 32,6 17,2 65,1 94,6 79,1 

Kormorán č.5          S 4,5 0,6 <LOD 75,6 28,9 54,6 9,1 53,6 48,1 45,8 

J 1,1 5,8 63,0 60,0 53,3 166,7 28,3 60,0 57,9 31,8 

Sr 0,3 0,5 2,2 1,3 4,0 3,5 0,2 0,1 0,0 <LOD 

L 2,4 <LOD 0,2 63,6 50,0 54,1 2,4 69,2 53,6 57,3 

M <LOD <LOD <LOD 0,9 0,2 0,8 0,8 0,6 0,0 0,3 

P <LOD <LOD <LOD 0,1 0,4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

SO 1,8 8,7 0,7 71,7 21,0 9,5 3,6 66,6 70,5 58,4 

K 13,2 6,8 5,9 39,8 57,1 73,1 18,0 62,4 32,8 74,8 

 S – prsní sval, J – játra, Sr – srdce, L – ledviny, M – mozek, P – peří, SO – střevní obsah, K - kůže  
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Obr. 48 Chromatogramy reálného vzorku volavky popelavé z lokality Záhlinice (horní: na koloně HT-8, spodní: na koloně DB-17ms) 
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