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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na prostudování degradace pesticidů pomocí různých 

pokročilých oxidačních procesů. Najít účinnou metodu k odbourávání těchto mikropolutantů je 

s jejich rostoucí spotřebou v zemědělském a dalších průmyslech velmi důležité, protože se 

předpokládají jejich nepříznivé účinky rovněž na necílové organismy včetně člověka. V rámci 

této práce byly studovány herbicidy metazachlor a chloridazon. První část této práce je pojata 

teoreticky a je zaměřena na základní popis pokročilých oxidačních procesů včetně 

charakterizace jednotlivých typů, popis pesticidů a jejich rozdělení a stručný popis využívaných 

analytických metod. Druhá část se věnuje samotnému experimentu a vyhodnocení výsledků. K 

degradaci byly využity tři způsoby pokročilých oxidačních procesů (AOP): UV, H2O2, 

UV/H2O2. Ke stanovení účinnosti experimentu byla využita metoda tandemového spojení 

kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrii (LC/MS).  Bylo zjištěno, že nejúčinnější 

z použitých metod degradace bylo využití UV záření s přídavkem H2O2.  

 

ABSTRACT 

 This bachelor thesis is focused on the study of pesticide degradation using various 

advanced oxidation processes. Finding an effective method to degrade these micropollutants is 

very important with their increasing consumption in the agricultural and other industries, 

because their adverse effects on non-target organisms and humans are also expected. In this 

work, the herbicides metazachlor and chloridazon were studied. The first part of this work is 

conceived theoretically and is focused on a basic description of advanced oxidation processes, 

including characterization of individual types, description of pesticides and their distribution 

and a brief description of the used analytical methods. The second part deals with the 

experiment itself and the evaluation of the results. Three different types of advanced oxidation 

processes were used for degradation: UV, H2O2, UV/ H2O2. Liquid chromatography with 

tandem mass spectrometry (LC/MS) was used to determine the efficiency of the experiment.   

It was found that the most effective of the used degradation methods was the use of UV radiation 

with the addition of H2O2. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je životní prostředí stále častěji znečišťováno různými chemickými 

polutanty. S rostoucí spotřebou léčiv, barviv nebo pesticidů se taktéž zvyšuje jejich koncentrace 

v přírodě, a proto se mohou dostávat také do podzemních a povrchových vod, ze kterých se 

následně složitě odstraňují. Je třeba myslet na to, že tyto látky mohou mít často negativní vliv 

na člověka z hlediska toxicity. Velmi přísné vládní předpisy v oblasti životního prostředí vedly 

v posledních několika desetiletích k vývoji nových a účinnějších technologií čištění vody. Ve 

většině případů lze antropogenně znečištěnou vodu účinně čistit biologickými metodami, 

adsorpcí aktivního uhlí nebo jinými adsorbenty či konvenčním fyzikálním a chemickým 

zpracováním jako je filtrace, flokulace atd. Nicméně v některých případech nejsou tyto postupy 

pro dosažení stupně čistoty požadované zákonem nebo ke konečnému použití vody dostatečné, 

a navíc vytvářejí vedlejší produkty jako jsou kaly, sirupy nebo soli, které vyžadují další 

zpracování. Kromě toho je pomocí těchto technologií obtížné transformovat některé 

kontaminanty obsahující např. aromatické skupiny, síru, dusík, kyslík, skupiny s dvojnou 

vazbou nebo vysokomolekulární sloučeniny. Sanace podzemních vod a půd kontaminovaných 

organickými sloučeninami, jako jsou rozpouštědla, je často obtížná. Standardní technologie 

čištění podzemních vod, známá jako sanace pump-and-treat, je nákladná a trvá roky [1]. 

Proto byly vyvinuty technologie chemické oxidace, což jsou účinné procesy pro ošetření 

vod obsahujících rezistentní znečišťující látky. Chemická oxidace využívá oxidantů, jako je 

peroxid vodíku, manganistan draselný, ozon a kombinace ozonu s jinými oxidačními činidly. 

Tyto systémy mají potenciál nabídnout rychlé odstranění kontaminantů. Procesy při úpravě 

vody, znečištěné velmi odolnými kontaminanty, jsou tzv. Pokročilé oxidační procesy (AOP). 

Koncept AOP byl původně vytvořen Williamem H. Glazem v roce 1987, který definoval AOP 

jako procesy zahrnující generování a použití silných přechodných spécií, hlavně hydroxylových 

radikálů, schopných změnit strukturu chemických sloučenin. Tyto spécie mohou být 

generovány fotochemicky nebo jinými formami energie a mají dostatečný potenciál k oxidaci 

organické hmoty. V souvislosti s pitnou vodou se AOP začaly využívat teprve nedávno a 

získaly si velkou pozornost i popularitu. Nejběžnějšími AOP jsou systémy využívající UV 

záření s peroxidem vodíku a ozon s peroxidem vodíku [2]. 

K prozkoumání degradačních účinků pokročilých oxidačních procesů byly vybrány dva 

pesticidy, konkrétně chloridazon a matazachlor. V obou případech se jedná o často používané 

herbicidy, které se využívají jako ochrana významných zemědělských plodin proti plevelům a 

škůdcům [3,4]. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Oxidačně-redukční reakce 

Oxidačně-redukční reakce se v přírodě uplatňují velmi často. Jejich význam můžeme 

najít i v běžném životě. Například v procesech buněčného dýchání, ve fotosyntéze, při 

procesech vyvolávání fotografických filmů nebo při používání peroxidu k dezinfekci 

poškozené tkáně. Jsou to reakce, kde se mění oxidační stavy atomů a jsou charakterizované 

jako přenos valenčních elektronů mezi chemickými látkami. Valenční elektrony jsou ty, které 

jsou umístěny v energeticky nejvýše položené vrstvě elektronového obalu atomu [5].  
Při těchto reakcích dochází zároveň k oxidaci jedné látky a redukci látky druhé. Tyto 

dva procesy se vyskytují podobně jako acidobazické reakce vždy spolu, takže v reakci, kde 

nastala oxidace, musí nastat i redukce. Proto se oxidace a redukce samostatně nazývají 

poloreakce [5]. 

2.1.1 Oxidace 

Je to proces, kdy dochází ke ztrátě elektronů. Jinak řečeno, zvyšuje se oxidační stav 

daného prvku. Oxidační činidlo je látka, která přijímá elektrony od jiné látky, oxiduje ji a sama 

sebe redukuje. Mezi nejsilnější oxidační činidla patří prvky z pravé horní části periodické 

tabulky [5]. 

2.1.2 Redukce 

Je to proces „opačný“, kdy dochází k příjmu elektronů. Můžeme také říct, že dochází ke 

snižování oxidačního stavu daného prvku. Redukční činidlo je látka, která odevzdává elektrony 

jiné látce, redukuje ji a sama sebe oxiduje. Mezi nejsilnější redukční činidla patří prvky z levé 

dolní části periodické tabulky [5]. 

2.2 Pokročilé oxidační reakce (AOP) 

Zkratka vychází z anglického názvu „advanced oxidation processes“. Slovo „advanced“ 

by šlo volně přeložit také jako „rychlý“, protože atak OH radikálů na organický substrát je 

velice rychlý. Rychlostní konstanty reakce druhého řádu dosahují hodnot 106–109 l·mol−1·s−1, 

což je v porovnání se známými vodárenskými postupy značný rozdíl. Atak OH radikálů se 

vyznačuje nízkou selektivitou, což dává předpoklad pro široké uplatnění AOP při předúpravě 

průmyslových odpadních vod [6]. 

Tyto procesy probíhají za normální teploty a tlaku, což s sebou přináší energetické 

úspory, ale činidla potřebná pro tvorbu OH radikálů jsou stále dost drahá. V případě reakce s 

organickými molekulami, dochází ke vzniku uhlovodíkových radikálů (∙R, ∙R – OH) [6]. 

Nevýhodou hydroxylových radikálů je jejich velmi krátká životnost kolem 10 μs, tudíž 

je v průběhu reakce zapotřebí je neustále vytvářet skrze jiná oxidační činidla, případně jejich 

kombinací. Příklad oxidace benzenu pomocí hydroxylových radikálů je uveden na Obrázek 1. 

Jedná se o reakci složenou z několika kroků, které mohou vést až na oxid uhličitý a vodu [2]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Redoxn%C3%AD_reakce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka
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Obrázek 1: Oxidace benzenu hydroxylovými radikály v probublávané vodě 

2.3 Typy AOP 

Mezi pokročilé oxidační procesy patří především Fentonova reakce (Fe2
+ + H2O2), 

ozonace (O3) a její modifikace, například Peroxonová reakce (H2O2 + O3). Tyto metody 

označujeme jako chemické, protože při nich není potřeba UV záření ke tvorbě OH radikálů. 

Dále fotokatalýza (TiO2 + UV záření) a fotolýza za přítomnosti H2O2 a UV záření. Tyto metody 

označujeme jako fotochemické [7]. 

2.3.1 Fentonova reakce 

 Nejstarším pokročilým oxidačním procesem je Fentonova reakce. Poprvé byla 

zaznamenána při oxidaci kyseliny maleinové. Velmi významným přínosem reakce pro 

chemickou předúpravu odpadních průmyslových vod je úspěšná oxidace organických 

halogenovaných látek, jako jsou PCB, chlorfenoly či alifatická chlorovaná rozpouštědla. Právě 

tato neselektivnost předurčuje Fentonovu reakci k čištění některých problematických typů 

průmyslových odpadních vod – např. z textilní výroby, či z farmaceutického nebo chemického 

průmyslu. Další výhodou je její malá náročnost na technologické vybavení. Jde o reakci, při 

které v přítomnosti kovů (Cu2
+, ale především Fe2

+) a peroxidu vodíku vznikají hydroxylové 

radikály jako chtěný produkt a vedlejší produkty hydroxylový anion a železitý iont [8]. 

  

    Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH− + OH•    (1) 

 Optimální hodnota pH pro Fentonovou oxidaci je přibližně 3. Lze ji možné výrazně 

urychlit působením UV záření. Pod vlivem UV-Vis dochází k fotolýze Fe3+ komplexů za 

vzniku Fe2+ a OH· [9]. 

    Fe3+ + H2O2 ↔ H+ + Fe-OOH2+    (2)

    Fe-OOH2+ → HO2 +Fe2+     (3) 

V praxi se vyvinulo mnoho modifikací této reakce pro snadnější a účinnější aplikaci. 

Dochází ke změně katalyzátoru nebo zdroje radikálů. Nevýhodou Fentonova procesu jsou 
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vznikající Fe3+, které v typických podmínkách úpravy odpadních vod tvoří železný kal, který 

se musí zvlášť odstraňovat, čímž dochází k nárůstu provozních nákladů, rovněž z výše 

uvedeného je zřejmé, že reakce musí probíhat v kyselém prostředí [8,9]. 

2.3.2 Metody využívající ozon 

2.3.2.1 Ozon  

Je bezbarvý plyn charakteristického zápachu, který může připomínat vůni po bouřce, 

protože vzniká přirozeně při elektrických výbojích v atmosféře. Molekula ozonu je tvořena 

třemi atomy kyslíku. Je jedním z nejsilnějších oxidačních činidel. Není stálý, rozkládá se zpět 

na „normální“ kyslík (molekulu tvořenou 2 atomy). Ozon vzniká působením slunečního záření 

na oxid dusičitý, který se tvoří vlivem dopravy a průmyslu [10]. 

NO2 + hν → NO + O     (4) 

O + O2 → O3      (5) 

V zemské atmosféře se ve výšce kolem 30 km nad zemským povrchem vyskytuje tzv. 

ozonová vrstva. Vzniká zde v důsledku působení UV záření ze Slunce na molekuly kyslíku. 

Následnou reakcí vzniklých radikálů kyslíku s molekulami kyslíku vzniká ozon, jak lze vidět 

na Obrázek 2. Ozon pohlcuje UV záření (200 až 300 nm) a tím chrání planetu před škodlivými 

účinky tohoto záření. Díky výborným germicidním účinkům nachází ozon uplatnění rovněž 

k dezinfekci [11]. 

 

Obrázek 2: Vznik ozonu působením UV záření 

2.3.2.2 Ozonace 

Využití ozonu patří mezi jednu z existujících metod AOP a lze jej použít například 

k čištění odpadních vod z různých průmyslových odvětví. Hlavním nedostatkem ozonace je 

však relativně vysoká cena generace ozonu ve spojení s velmi krátkým poločasem rozpadu 

ozonu. Proto musí být ozon vždy vytvářen na místě a v čase ozonace. Kromě toho je účinnost 

procesu vysoce závislá na přenosu hmoty z plynné do kapalné fáze, čehož není lehké dosáhnout 

díky nízké rozpustnosti ozonu ve vodném roztoku. Kromě využití ozonace k předúpravě 

odpadních vod, provedli vědci několik experimentů, které naznačovaly, že ozonace byla vysoce 

účinná při odbarvování (95–97 %) a celkovém odstranění organického uhlíku z buničiny 

papírového průmyslu (12 %), při použití vysoké dávky ozonu (100–300 mg). Výhody aplikace 

ozonu v předúpravě odpadních vod se týkají zlepšení biologické rozložitelnosti polutantů před 

samotným ošetřením, což vede ke zlepšení účinnosti. Kromě toho, že ozonace zlepšuje 

biologickou rozložitelnost, umožňuje také opětovné použití ošetřené odpadní vody. Pro tento 

proces se většinou využívá vlnová délka 254 nm, jejíž molární absorpční koeficient 

je 3300 dm3mol-1cm-1 [12]. 
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Princip ozonace je uveden v následujícím schématu:  

Pro O3/UV   

 O3 + hν → O2 + O• (6) 

 O• + H2O → 2[OH•] (7) 

2.3.2.3 Peroxonová reakce 

Přidání peroxidu vodíku k ozonu může iniciovat rozkladný cyklus ozonu, a tím pádem 

urychlit tvorbu hydroxylových radikálů OH· [13]. 

 H2O2 ↔ HO2 - + H+ (8) 

 HO2 - + O3 → HO2 • + O3 •- (9) 

 HO2 - → O2 •− + H+ (10) 

 O2 •- + O3 → O3 •- + O2 (11) 

 O3 •- + H+ → HO3 • (12) 

 HO3 • → OH• + O2 (13) 

 OH• + O3 → HO2 • + O2 (14) 

 

Využití této metody spojující výhody peroxidu vodíku, UV a ozonu se odstraňují 

kyanidy, sirovodík, dusitany a amoniak. Je však zapotřebí, aby reakce probíhaly v alkalickém 

prostředí [13]. 

2.3.3 Fotokatalýza 

Fotokatalýza je chemický proces, při kterém za určitých podmínek probíhá rozklad 

organických látek za vzniku radikálů. Jako katalyzátor zde vystupuje oxid kovu zvyšující 

oxidační účinek kyslíku. Po sérií testů mnoha katalyzátorů se dosud jeví jako nejvhodnější oxid 

titaničitý (TiO2) anatasového typu. Anatasová forma je stejně jako rutilová tetragonální, ale 

díky méně pravidelnému uspořádání je stabilní při nižních teplotách a při vyšších přechází na 

rutil. Jeho barva je červenohnědá až tmavě modrá a lesk diamantový. Vyznačuje se nízkou 

cenou, vysokou účinností, je dobře štěpný a křehký [14]. 

Fotokatalýza funguje na principu schopnosti látek vytvořit pár záporně nabitého 

vodivostního elektronu a kladně nabité valenční díry v důsledku vystavení ultrafialovému 

záření a následnou excitací elektronu. Výsledné volné radikály jsou velmi účinnými oxidanty 

organických látek. Díry mají extrémně kladný oxidační potenciál, a tím pádem jsou schopny 

oxidovat téměř veškeré chemikálie [15].  

2.3.3.1 katalýza 

Jedná se o proces, který díky katalyzátoru vede k urychlení určité chemické reakce. 

Obecněji lze katalýzu také definovat jako změnu rychlosti reakce, které se dosahuje přidáním 

katalyzátoru v mnohem menším množství, než odpovídá stechiometrii reakce. Katalyzátory se 

téměř výlučně používají ke zvýšení rychlosti reakce, a to snížením aktivační energie oproti 

reakci probíhající bez katalyzátoru. Katalyzátor mění reakční mechanismus. V biochemii se 

katalyzátory bílkovinné povahy označují speciálním označením jako enzymy [14]. 
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2.3.3.2 Fotolýza UV/H2O2 

S fotolýzou se můžeme setkat u nejznámějšího procesu probíhajícího v přírodě, a to 

fotosyntézy, kde dochází k fotolýze vody. Při té se rozkládá molekula vody účinkem světla a 

jako vedlejší produkt vzniká kyslík [16]. 

Využití spojení působení UV záření a H2O2 se vyznačuje poměrně vysokou účinností. 

Pro optimální účinek je třeba kromě podmínky rozpustitelnosti cílových polutantů ve vodě 

splnit také požadavky na koncentraci H2O2 vyšší než 1 % a vlnovou délku UV 

záření λ ≤ 280 nm. Za těchto podmínek dochází k homolytickému štěpení molekuly H2O2 za 

vzniku dvou OH. Tyto radikály následně mohou s další molekulou H2O2 tvořit superoxidové 

radikály HO2· [17].  

2.3.3.3 VUV Fotolýza 

 VUV fotolýza neboli vakuová UV fotolýza využívá oblast ultrafialového záření o 

nižších vlnových délkách než běžné AOP. Využívají se speciální excimerové lampy, které 

emitují energeticky dostačující záření. Vlnové délky pod 190 nm způsobují hydrolýzu vody a 

vznikají OH a vodikové radikály H. Znečišťující látky tak mohou být odstraněny buď oxidaci 

vlivem OH nebo redukovaným působením H. Jde o relativně novou technologii, nicméně dle 

studií má tento proces velký potenciál do budoucna [18]. 

2.3.4 UV/Chlor 

 Chlor se běžně používá v dezinfekčních procesech např. pro inaktivaci patogenů. 

Přidává se během primárních fází úpravy pitné vody, aby pomohl kontrolovat chuť, zápach, 

barvu a bakteriální růst ve filtračních lůžkách. Avšak detekce známých nebo podezřelých 

karcinogenních vedlejších produktů při dezinfekci chlorem, vedla k důkladnější kontrole a 

pečlivému sledování dávkování chloru a vzniku reziduí. Volný chlor absorbuje fotony UVC 

a/nebo UVB s kvantovými výtěžky většími než 1,0. Vědci potvrdili, že převládajícími aktivními 

radikály z procesu UV/chlor jsou HO·, což umožňuje procesu stát se potenciálním AOP. 

Potenciál UV/HOCl za mírně kyselých podmínek byl kvalifikován jako alternativa k UV/H2O2. 

Avšak vyšší výtěžky HO· při procesu UV/H2O2 umožnují snadnější degradaci organických 

Obrázek 3: Princip fungování fotokatalytické reakce 
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sloučenin než v případě UV/chlor. V porovnání UV/chlor s UV/H2O2 z hlediska ekonomické a 

energetické náročnosti vychází mnohem lépe UV/chlor. Na rozdíl od UV/H2O2 bylo 

pozorováno snížení energie o 30–75 % v závislosti na konkrétní sloučenině [1]. 

2.4 Výhody AOP 

 Tyto procesy jsou velmi rychlé a celkově málo časově náročné 

 Téměř kompletní oxidace (často taky nazývána mineralizace v oblasti zpracování 

nebezpečného odpadu) nabízí potenciál pro kompletní detoxikaci širokého spektra 

organických polutantů a patogenů 

 Tyto procesy neprodukují žádný pevný odpad 

 Neselektivní oxidační charakter, což znamená, že řeší současně více cílů, 

jako je kontrola chuti a pachů, dezinfekce, oxidace vznikajících organických sloučenin 

a další [7]. 

2.5 Nevýhody AOP 

 Velmi vysoké finanční náklady 

 Radikální chemické reakce mohou být obtížně předvídatelné vzhledem ke specifickým 

podmínkám kvality vody 

 Kvůli případné tvorbě vedlejších produktů je třeba zvážit vhodný způsob AOP 

 Dosud pouze málo zkušeností s touto metodou [7]. 

2.6 Pesticidy 

Jako pesticidy jsou podle FAO (Food and Agricultural Organization) označovány 

biologicky aktivní látky, které jsou určeny k prevenci, odpuzení nebo ničení škodlivých 

činitelů. Těmi mohou být například plevely, houby či zemědělští škůdci. Tyto nežádoucí 

mikroorganismy ohrožují zemědělské, zahradní či lesní rostliny, organické materiály, zásoby 

potravin, zvířata či samotného člověka. Mezi pesticidy se dále zahrnují také regulátory růstu, 

desikanty a inhibitory klíčení [19].  

Tyto prostředky mohou způsobovat závažné ekotoxikologické problémy jak na vodní a na 

vodu vázané živočichy, tak na ty suchozemské. Příčinou je rychle se rozvíjející průmysl a 

zemědělství. Využívají se hlavně při ochraně dopravních staveb, úpravě veřejné zeleně či 

v lesním hospodářství. Všechny pesticidy jsou do jisté míry jedy. Na druhou stranu by bez nich 

byly výnosy plodin nižší, horší kvality a dražší [20].  

Způsob použití pesticidů se odvíjí od jejich fyzikálních vlastností. Můžeme je použít ve 

formě poprašků, postřiků, granulátorů, pěn, plynů, nátěrů a další. Podle fyzikálně-chemických 

vlastností můžeme také určit výskyt detekovaných reziduí v produktech a plodinách živočišné 

či zemědělské výroby. Mezi nejvýznamnější parametry z fyzikálního hlediska patří rozpustnost 

ve vodě, která podmiňuje distribuci a stabilitu pesticidů v rostlině i celkově v životním 

prostředí. Dalšími důležitými parametry jsou rozdělovací koeficient n-oktanol–voda (Kow), 

který nám popisuje, jak moc je pesticid afinitní k lipidům, půdní adsorpční koeficient (Koc) 
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indikující schopnost sorpce rezidua pesticidů neboli afinitu k organickým složkám půdy, 

disociační konstanta Kc vyjadřující možnost disociace reziduí a tlak nasycených par naznačující 

těkavost. Z hlediska chemických parametrů pesticidu je významným údajem jeho stabilita 

vzhledem k oxidaci a hydrolýze. Důležitou vlastností ve vztahu k degradaci v životním 

prostředí je náchylnost k fotolýze (fotolabilita) [21].  

2.6.1 Rozdělení  

2.6.1.1 Podle způsobu působení: 

 Kontaktně působící – nepronikají do tkáně rostlin a zůstávají na povrchu ošetřených 

částí. Hubí škodlivé činitele pouze na místech ošetřených postřikem. Tento druh 

pesticidů je méně vhodný, jejich účinek závisí na povětrnostních vlivech. 

 Systémově působící – mají lepší aplikační vlastnosti, protože pronikají do rostlinných 

buněk kutikulou a jsou roznášeny cévním systémem. Nejsou ovlivňovány 

povětrnostními podmínkami, což nabízí lepší ochranu rostlin. Vzniká zde však 

nebezpečí fytotoxicity, poškození nebo i zničení ošetřovaných rostlin z důvodu velmi 

blízkého kontaktu chemikálií s rostlinnými tkáněmi [22]. 

 

2.6.1.2 Podle stability: 

 Lehce odbouratelné pesticidy 

 Perzistentní (trvanlivé) sloučeniny [25] 

 

2.6.1.3 Dle povahy účinné látky (chemického složení): 

 Chlorované uhlovodíky (DDT a jeho analogy, lindan, HCH,…) 

 Organické sloučeniny fosforu (parathion, chlorpyrifos, trichlorfon,…) 

 Sloučeniny kovů (tributylcín, síran měďnatý, oxychlorid mědi,…) 

 Fenoxykarboxylové kyseliny (2,4-D, MCPB, MCPA,…) 

 Pyrethroidy (cypermethrin, permethrin,…) 

 Substituovaná močovina (linuron, diuron, isoproturon,…)  

 Triaziny a diaziny (cyanazin, atrazin, terbutryn,…)  

 Karbamáty (aldikarb, karbaryl,…) 

 Bipyridily (paraquat, dikquat)  

 Glyfosfáty [25] 
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2.6.1.4 Podle biologické účinnosti: 

 Insekticidy (prostředky proti hmyzu) 

 Herbicidy (prostředky proti plevelům) 

 Fungicidy (prostředky proti houbám a plísním) 

 Zoocidy (prostředky proti živým organismům) - proti bakteriím (baktericidy), sinicím a 

řasám (algicidy), červům (nematocidy), škodlivým měkkýšům (moluskocidy), 

škodlivým hlodavcům (rodenticidy) a škodlivým ptákům (avicidy) [22]. 

2.6.2 Insekticidy 

Jsou to biocidní přípravky určené k usmrcení hmyzu v jeho různých vývojových 

stádiích. Podle toho, na které vývojové stádium hmyzu působí, se rozdělují na ovicidy (ničí 

vajíčka), larvicidy (ničí larvy), ovilarvicidy (ničí vajíčka a larvy) a imágocidy (ničí dospělý 

hmyz). Vnikají do organismů trávicí soustavou, dýchacími cestami či přes pokožku a napadají 

nervový systém hmyzu [23].  

Mezi přírodní insekticidy patří např. nikotin, rotenoidy a pyrethroidy.  Nikotin se 

používal k hubení savého hmyzu na zahradním rostlinstvu. Rozemleté kořeny rostlin 

obsahujících rotenoidy se používaly k ochraně před housenkami. Rotenoidy jsou toxické pro 

většinu hmyzu a ryb, avšak teplokrevným živočichům téměř neškodí. Byly tedy ve velkém 

užívány jako prostředky k odhmyzování ovcí a dobytka či proti klíšťatům. Pyrethroidy se 

získávají extrakcí ze sušených květů Chrysanthemum cinerariaefolium. Tyto insekticidy se 

stále využívají a jsou mimořádně účinné v omráčení rychle létajícího hmyzu [24]. 

Mezi anorganickými syntetickými insekticidy stojí za zmínku třeba pařížská zeleň 

(směs arsenitanu a octanu měďnatého), která se používá proti mandelince bramborové. 

Nejvýznamnějším zástupcem organochlorových insekticidů je dichlordifenyltrichlorethan 

neboli DDT. Jako obrovská výhoda se brala jeho stabilita a perzistence, levnost výroby a nízká 

toxicita pro savce. Později se jeho výroba však musela omezit, protože se zjistilo, že metabolity 

DDT jsou velmi stálé a dobře akumulují v tukových tkáních. DDT se rovněž bere jako možný 

karcinogen u člověka. Dále zasahuje do reprodukce, poškozuje nervový systém a játra [23,24]. 

2.6.3 Fungicidy 

Používají se k ničení houbových organismů a plísní, které napadají rostliny a způsobují 

různé typy chorob. Fungicidy se používají ve formě postřiků nebo poprašků. První fungicidy 

byly anorganické látky, mezi které patřili například síra a měď. Síra se používala na ochranu 

vinné révy nebo obilí. Později však byla nahrazena organortuťnatými sloučeninami.  

Jednou z možností aplikace fungicidů je způsob kontaktní, což není úplně ideální, protože 

tyto látky nepronikají rostlinou kutikulou, a tím pádem nejsou rozváděny po těle rostlin. Novější 

fungicidy jsou však absorbovány kořeny, listy či semeny, což zaručuje následný rozvod látky 

cévním systémem po rostlině [25,26]. 
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2.6.4 Herbicidy 

Jsou to pesticidy, které se nejen v zemědělství používají k likvidaci plevelů nebo 

invazních rostlin. Herbicidy je možno rozdělit na kontaktní, které usmrcují část rostliny v místě 

dotyku a systémové, které jsou absorbovány kořeny a rozváděny dále do ostatních částí rostlin.  

Některé z rostlin jsou schopny produkovat své vlastní herbicidy, jako například dřeviny 

rodu ořešák nebo akát. Takovýmto symbiotickým projevům říkáme alelopatie [25]. 

První významný selektivní herbicid byl 2,4-dinitro-o-kresol neboli DNOK. DNOK je 

kontaktní herbicid, který hubí jednoleté plevely bez významného poškození obilovin. Tato 

sloučenina však vykazuje velkou toxicitu na savce, a proto už se v současnosti nevyužívá. 

Avšak příbuzná sloučenina Dinoseb se stále využívá jako selektivní herbicid na hrách 

či bavlnu [27]. 

 

Obrázek 4: Vzorec DNOKu 

 Aplikaci herbicidů ovlivňuje několik faktorů, mezi které patří například teplota 

vzduchu, rychlost větru, vlhkost půdy, intenzita světla či půdní druh a další. Jejich účinek se 

s rostoucí teplotou zvyšuje a při překročení určité teploty dochází k odumírání nadzemní 

hmoty. Při silném větru je postřik unášen, a to má za následek, že je aplikace nepravidelná a 

může poškozovat okolní rostliny.  Proto se herbicidy aplikují zejména při bezvětří. K aktivitě 

herbicidů je za potřebí vlhká půda, protože v suché půdě je jejich poločas rozpadu značně 

prodlužován [27].  

2.6.5 Toxicita pesticidů 

Toxicitou se vyjadřuje škodlivý účinek pesticidů. Poukazuje na překročení adaptačních 

schopností, což jsou procesy, které nepřekračují fyziologické hranice, a tudíž nenarušují zdraví 

organismu a jeho potomstva. Toxicita pesticidů způsobuje akutní, subakutní nebo chronickou 

otravu [24]. 

Akutní toxicita pesticidů se pro člověka udává tzv. letální dávkou (LD50). Letální dávka 

vyjadřuje množství pesticidu v ml/kg pokusného zvířete, kdy při jednorázovém použití zahyne 

50 % pokusných zvířat. Projevuje se nemocemi oběhové soustavy, dýchací soustavy a dalších. 

Subchronická a chronická toxicita udává přijatelnou denní dávku daného pesticidu pro člověka 

v mg a způsobuje například vliv na plodnost, vrozené vady, mutagenní účinky či 

rakovinotvornost [28]. 
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Tabulka 1: Toxicita vybraných pesticidů pro samce a samice různých druhů zvířat [29] 

Pesticid Zvíře 
Způsob 

aplikace 

LD50 mg·kg-1 Toxicita metabolitů při 

porovnání se základní 

substancí 
Samci Samice 

Chloridazon 

potkan transdermálně 5000 5000 

Větší 
potkan per os 647 647 

myš per os 598 565 

králík per os 2000 1989 

morče per os  493 492 

Menší 
Metazachlor 

potkan transdermálně >6810 >6810 

potkan per os 1000 1000 

 

Toxikologické výzkumy jsou prováděny na všech nově vytvořených sloučeninách před 

uvedením do praxe. V první etapě se určí jejich složení, čistota a struktura. Dále se zjišťují 

fyzikální a chemické vlastnosti jako je bod varu sloučeniny, její molekulová hmotnost, 

perzistence a reakce v prostředí či rozpustnost ve vodě a tucích. Jako další etapa jsou pokusy 

na zvířatech, kdy se zjišťuje akutní, subchronická a chronická toxicita, mutagenní, 

rakovinotvorné a teratogenní účinky, vliv na plodnost či nervovou soustavu [28]. 

2.7 Chloridazon  

 Herbicid n-chloridazon (5-amino-4-chlor-2-fenyl-3(2H)-pyridazinon) je selektivní 

systémový herbicid, který inhibuje fotosyntézu a používá se jako preventivní ochrana cukrové 

a červené řepy proti škůdcům a plevelům (přibližně 2–4 kg/ha). Zároveň nachází využití i jako 

okamžitá pomoc při jejich napadení. Množství n-chloridazonu prodaného v Německu v roce 

2007 bylo v rozmezí 25–100 t [30]. 

2.7.1 Degradační produkty 

 Dostupné údaje ukazují, že n-chloridazon je mobilní v různých typech půdy, a proto má 

potenciál proniknout do povrchových a podzemních vod. Přítomnosti a šířením n-chloridazonu 

a jeho reziduí se zabývá jen málo vědeckých studií, ale i tak můžeme pozorovat, že nejčastěji 

se v přírodních vodách vyskytují, společně s n-chloridazonem, degradační produkty, jako jsou 

desphenyl-chloridazon (DPC) a methyl-defenylovaný n-chloridazon. Tento herbicid, společně 

s jeho metabolity, je jeden z nejčastěji nacházejících se pesticidů v podzemní a povrchové vodě 

v Evropě [31,32]. 

2.7.2 Toxicita chloridazonu 

 Rezidua, podle kterých se vyhodnocuje riziko pitné vody, zahrnují rodičovský  

n-chloridazon a DPC. n-CLZ se považuje za málo toxický a u savců nebyly prokázány žádné 

vysoce specifické reakce. Rovněž bylo posuzováno ekologické riziko, na úrovni screeningu, 

pro vodní organismy. Zjistilo se, že n-chloridazon neprojevuje žádné akutní riziko pro 

sladkovodní ryby a bezobratlovce. Chronická rizika pro sladkovodní ryby, bezobratlé a pro 

ptáky nebyla posouzena z důvodu nedostatku dostupných údajů. U savců se žádná chronická 

rizika nepředpokládají [33]. 
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2.7.3 Chemické a fyzikální vlastnosti  

 Poločas rozpadu n-chloridazonu v půdě se pohybuje od třinácti dnů do osmi týdnů 

v závislosti na typu půdy, obsahu vlhkosti a teplotě. Rozklad n-chloridazonu v přírodě je 

zprostředkován hlavně mikrobiálně [33]. 

Tabulka 2: Vlastnosti n-chloridazonu  

Molekulární vzorec C10H8ClN3O 

Molární hmotnost 221,65 g/mol 

Bod tání 206 °C 

Tlak páry (20 °C) 0,01 mPa 

Rozpustnost ve vodě (20 °C) 340 mg/l 

 

Obrázek 5: Strukturní vzorec   n-chloridazonu

2.8 Metazachlor 

 Metazachlor (2-chlor-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)-acetamid) je 

jedním z nejrozšířenějších herbicidů, používaných selektivně proti plevelům brambor, řepky, 

sóji a tabáku. Tato sloučenina patří do skupiny chloracetanilidových herbicidů, které inhibují 

tvorbu mastných kyselin s dlouhým řetězcem, jež hrají klíčovou roli v procesech dělení a 

expanze buněk. Metazachlor se používá k preemergentní a včasné postemergentní regulaci 

jednoletých trav a širokolistých plevelů v plodinách [35]. 

2.8.1 Degradační produkty 

 Hlavními degradačními produkty metazachloru ve vodě jsou metazachlor ESA 

[N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)aminokarbonylmethylsulfonová kyselina] 

a metazachlor OA [N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(lH-pyrazol-l-ylmethyl)oxalamid]. Metazachlor 

se rozkládá na kyselinu oxanilovou (OA), ethansulfonovou (ESA) a další méně důležité 

deriváty. Transformační produkty se do půdy jen slabě adsorbují, což vede k jejich větší 

mobilitě. Metabolity metazachloru patří mezi běžné znečišťující látky. Průměrné množství 

metazachloru, vyskytujícího se v povrchových vodách, se pohybuje okolo 0,1 μg/l−100 μg/l. 

Metazachlor OA a metazachlor ESA se v povrchových vodách vyskytují při koncentracích 1,8 

respektive 4,8 µg/l. Maximální množství metazachloru a OA metazachloru detekovaných v 

českých řekách je 22 µg/l a 3,2 µg/l [36].  
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2.8.2 Toxicita metazachloru 

 Uvádí se, že metazachlor je středně toxický pro ryby. Hodnoty metazachloru stanovené 

pro pstruha duhového jsou 4,0 mg/l, pro slunečnici velkoploutvou 15,0 mg/l, pro kapra 

obecného 15,0 mg/l. Metazachlor vykazuje značné účinky na vodní makrofyty a funkci vodního 

ekosystému, při koncentracích vyšších než 5,0 µg/l. U savců byly kromě akutní toxicity rovněž 

hlášeny karcinogenní účinky. Působení metazachloru a jeho metabolitů na korýše nebylo zatím 

zdokumentováno [37].  

2.8.3 Chemické a fyzikální vlastnosti 

 Poločas rozpadu metazachloru v půdě se pohybuje od pěti do třiceti dnů [37]. 

Tabulka 3: Vlastnosti metazachloru 

Molekulární vzorec C14H16ClN3O 

Molární hmotnost 277,75 g/mol 

Bod tání 76 °C 

Tlak páry (20 °C) 0,093 mPa 

Rozpustnost ve vodě (20 °C) 0,43 g/l 

 

Obrázek 6: Strukturní vzorec metazachloru 

2.9 Metoda LC/MS 

 Analytické metody ke stanovení rozsahu pesticidů a jejich metabolitů se zlepšily, což 

umožňuje detekovat nízké hladiny reziduí ve složitých matricích vzorků životního prostředí. 

Zavedením kapalinové chromatografie v kombinaci s tandemovou hmotnostní spektrometrií 

(LC-MS/MS) lze dosáhnout vysoké citlivosti a selektivity a mohou být detekovány sloučeniny 

střední až vysoké polarity. Tato technika se proto široce používá pro analýzu pesticidů, zejména 

u velmi polárních metabolitů [38]. 

2.9.1 Kapalinová chromatografie (HPLC – high performance liquid chromatography) 

 Obecně chromatografie patři k jedné z nejvýznamnějších separačních analytických 

metod. Umožňuje separaci, identifikaci a stanovení velkého počtu organických i anorganických 

látek v plynném, kapalném a v ideálním případě i pevném stavu. Jedná se proces založený na 

základě rozdělování sloučenin mezi dvě nemísitelné fáze. Jedna fáze je pohyblivá (mobilní) a 
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druhá nepohyblivá (stacionární). Z toho vyplývá, že se jedná o dynamickou metodu. Je možné 

analyzovat látky, které jsou zastoupeny ve velkém množství jako třeba vodík ve vzduch, ale i 

velmi stopové množství. Nejmenší molekula, co se dá chromatografií separovat je vodík. Tato 

metoda byla objevena a popsána na přelomu 60.-70. let 20. století [39].  

 

2.9.1.1 RP-HPLC  

 Jedná se o kapalinovou chromatografií s reverzní fází. To znamená, že stacionární fáze 

je méně polární než mobilní. I když se jedná o nejrozšířenější systém současnosti, tak se jako 

„normální“ považuje stále ten s polárnější stacionární fázi oproti mobilní, protože to tak 

používal Michail Semjonovič Cvet, který jako první popsal chromatografii. Jako mobilní fáze 

se využívají směsi vody společně s organickými rozpouštědly jako je acetonitril, methanol a 

tetrahydrofuran. Nejčastějším nosičem stacionární fáze je silikagel, na jehož 

povrchové hydroxylové skupiny se naváže vhodný ligand. Reverzní kapalinová chromatografie 

je ideální pro analýzu polárních a ionogenních analytů [39]. 

 

2.9.1.2 Instrumentace v kapalinové chromatografii 

 Obrázek 7 znázorňuje základní schéma kapalinového chromatografu. Mezi základní 

části patří: zásobní láhve s mobilní fází, odplyňovač, čerpadlo, injektor, chromatografická 

kolona, která je stejně jako detektor a injektor umístěna v termostatu, a počítač sloužící k řízení 

chromatografického systému a k ukládání a vyhodnocení naměřených dat [40]. 

 

Obrázek 7: Kapalinový chromatograf 

 Protože mobilní fáze obsahuje rozpuštěné plyny, které by mohly dělat problémy při 

separaci, je třeba je odplynit. V současné době se používá tzv. vakuové odplynění, kdy se 

mobilní fáze vede za sníženého tlaku trubicí s polopropustnou membránou, která propustí pouze 

plyny a kapalina pokračuje dále do čerpadla. Dnes se používá dvoupístové čerpadlo, kdy písty 

nejsou paralelně vedle sebe, ale v sérii za sebou. První píst má oproti druhému dvojnásobný 

objem, čímž se dá zařídit bezpulzní dodávka mobilní fáze na kolonu, která je přímo spojená 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Silikagel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxyl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ligand
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s detektorem. Mezi základní typy detektorů patří UV-VIS, refraktometrický detektor, 

fluorescenční detektor, elektrochemický detektor a hmotnostní spektrometr [40]. 

2.9.2 Hmotnostní spektrometrie 

 Obecně jsou spektrometrické metody definovány jako techniky, které jsou založené na 

interakci hmoty a záření. Výstupem je charakteristické spektrum, kdy na ose y je vynesena míra 

interakce a na ose x charakteristická veličina pro danou spektrální techniku. V hmotnostní 

spektrometrii tato definice platí s jistou mírou obrazotvornosti, neboť je to metoda, která je 

založená na interakci iontů a polí. Iontů jakožto specifické formy existence hmoty a polí buď 

elektrického nebo magnetického. Hmotnostní spektrum popisuje závislost intenzit signálu na 

ose y na poměru m/z (hmotnost iontů/náboj) [39].  

 

2.9.2.1 Princip hmotnostní spektrometrie 

 Jelikož se v hmotnostní spektrometrii pracuje s ionty, které se v přírodě běžně 

nevyskytují, musí se vzorek ionizovat v iontovém zdroji (elektrosprej). Vzniklé ionty je třeba 

dále analyzovat čili separovat podle poměru hmotnosti a náboje. To probíhá v analyzátoru 

(iontová past). Iontový tok je poté třeba převést na měřitelný signál a k tomu se používá 

detektor. Při průletu iontů hmotnostním spektrometrem je třeba zajistit vakuum, aby 

nedocházelo ke srážkám. K tomu slouží vakuový systém. K vyhodnocování naměřených 

spekter, ke sběru dat a řízení všech částí spektrometru je třeba datasystém [41].  

 

2.9.2.2 Elektrosprej  

 Je to jedna z nejvýznamnějších ionizačních technik posledních let. Nejedná se o 

ionizační techniku v pravém slova smyslu, ale spíše o převod kapalné fáze do plynné. Pokud 

tedy v kapalné fázi ionty nejsou, tak nelze elektrosprej použít. Z měkkých ionizačních technik 

je považována za nejšetrnější [41].  

 Princip elektrospreje spočívá v tom, že se na vodivou kapiláru, ve které je vzorek vloží 

napětí a při zvyšujícím se napětí dochází k redistribuci náboje. Pokud má kapilára kladný náboj, 

tak k sobě přitahuje záporné ionty a kladné ionty jsou vytlačovány do středu. Ty jsou poté 

přitahovány protielektrodou, kterou je v tomto případě vstup do hmotnostního spektrometru. 

Při určité hodnotě napětí dochází k vytvoření tzv. Taylorova kužele, z kterého začnou vylétávat 

drobné kapénky. Tomu se říká elektrosprej. Sprejování probíhá do prostoru se zvýšenou 

teplotou a při překročení Rayleighova limitu dochází ke Coulombické explozi  až do té doby, 

než zůstanou pouze samostatné ionty, které pokračují dále do analyzátoru [41]. 
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Obrázek 8: Instrumentace elektrospreje 

 

2.9.2.3 Iontová past 

 Jedná se o analyzátor, který se skládá ze tří elektrod, kdy dvě jsou krycí a jedna je 

prstencová. Na elektrody se přivádí různé napětí. Na prstencovou elektrodu se přivádí střídavé 

napětí, na krycí elektrody se přivádí napětí přídavné. Ionty zkoumaného analytu vlétají do 

iontové pasti, kde se srážejí s héliem, tím jsou ochlazovány a je jim odebírána kinetická energie. 

Postupně se soustřeďují do středu iontové pasti a vylétávají ven do detektoru [41].  

 

2.9.2.4 Elektronový násobič 

 Jedná se o nejběžnější detektor používaný v hmotnostní spektrometrii. Princip 

fungování spočívá v tom, že ionty dopadají na povrch dynody, ze které vyrazí elektrony, ty jsou 

dále zesíleny systémem dynod nebo opakovanými kolizemi na průběžné zakřivené dynodě. 

Dochází až k 1·108 většímu zesílení [41]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Přístroje a pomůcky 

 Analytické váhy HR-120-EC, a & D Instruments Ltd.  

 Přístroj na přípravu Milli-Q vody Millipore QGARD, Academic, Millipore, Německo 

 Laboratorní AOP jednotka se zabudovanou rtuťovou výbojkou (maximum 254 nm) 

 Kapalinový chromatograf Agilent 1100 Series, Agilent Technologies, USA  

 Kolona Luna® Omega 3 μm Polar C18 délka 100 mm, vnitřní průměr 2,1 mm, velikost 

častic 3 μm. Phenomenex, USA 

 Hmotnostní spektrometr Agilent Ion Trap 6320 LC/MS, Agilent Technologies, USA  

 Generátor dusíku Peak Scientific, UK  

 Běžné laboratorní sklo a pomůcky 

3.2 Použitý software pro zpracování a interpretaci dat 

 6300 Series TrapControl Version 6.2   

 6300 Series DataAnalysis Version 6.2  

 6300 Series QuantAnalysis Version 6.2  

 Microsoft Office Word 365  

 Microsoft Office Excel 365 

3.3 Použité chemikálie a standardy 

Chemikálie  

 Milli-Q voda 

 Methanol – Chromasolv®, for HPLC o čistote ≥ 99,9 %, Sigma Aldrich  

 Peroxid vodíku – Penta s.r.o., obsah 29–32 %  

 Manganistan draselný 

 Kyselina sírová 

 Kyselina mravenčí o čistotě ≥ 98 %, Sigma Aldrich 

 Acetonitril, Chromasolv® for HPLC, čistota ≥ 99,7 %, CAS: 75-05-8 (SigmaAldrich®, 

Francie) 
 

Standardy 

 Chloridazon – Pestanal®, Mw = 221,64 g/mol, číslo produktu: 45385, CAS: 1698-60-8 

 čistota ≥ 98 %, (Sigma-Aldrich®, Francie) 

 Metazachlor – Pestanal®, Mw = 277,75 g/mol, číslo produktu: 36155, 

 CAS: 67129-08-2, čistota ≥ 98 %, (Sigma-Aldrich®, Francie) 



24 

 

3.4 Příprava vzorků 

3.4.1 Příprava zásobních roztoků analytů  

 Na analytických vahách bylo naváženo s přesností na čtyři desetinná místa 0,1000 g 

chloridazonu a 0,0850 g metazachloru kvůli nedostatečnému množství. Následně byly 

navážené množství kvantitativně převedeny do 10ml odměrných baněk a dolity metanolem. Při 

předchozím pokusu o dolití vodou se pesticidy nerozpustily. Obsah odměrných baněk byl 

důkladně promíchán a následně převeden do 15ml vialek. Výsledná koncentrace roztoku 

chloridazonu činila 10 mg/ml a metazachloru 8,5 mg/ml.  

3.4.2 Příprava směsných kalibračních roztoků  

 Při přípravě jednotlivých kalibračních vzorků bylo využito ředění zásobních roztoků 

milli-Q vodou. Ze zásobního roztoku chloridazonu bylo odebráno 100 µl, převedeno do 100ml 

odměrné baňky. Protože koncentrace metazachloru byla nižší, bylo zapotřebí vypočítat, jaký 

objem zásobního roztoku metazachloru bylo nutno odebrat, aby bylo dosaženo stejné 

koncentrace jako u roztoku chloridazonu.  

 

Výpočet objemu 

 𝑛𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑧𝑜𝑛 = 𝑛𝑚𝑒𝑡𝑎𝑧𝑎𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟 (1) 

 𝑐𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑧𝑜𝑛 ∙ 𝑉𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑧𝑜𝑛 = 𝑐𝑚𝑒𝑡𝑎𝑧𝑎𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟 ∙ 𝑉𝑚𝑒𝑡𝑎𝑧𝑎𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟 (2) 

 
𝑉𝑚𝑒𝑡𝑎𝑧𝑎𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟 =

𝑐𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑧𝑜𝑛 ∙ 𝑉𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑧𝑜𝑛

𝑐𝑚𝑒𝑡𝑎𝑧𝑎𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟
 

(3) 

 
𝑽𝒎𝒆𝒕𝒂𝒛𝒂𝒄𝒉𝒍𝒐𝒓 =

10 𝑚𝑔 ∙ 𝑚𝑙−1 ∙ 100 µl

8,5 𝑚𝑔 ∙ 𝑚𝑙−1
≅ 𝟏𝟏𝟖 µ𝐥  

 

 

 Po výpočtu bylo zjištěno, že bylo třeba ze zásobního roztoku metazachloru odebrat 

118 µl. Toto množství bylo následně převedeno do stejné 100ml odměrné baňky jako roztok 

chloridazonu a doplněno po rysku milli-Q vodou. Koncentrace tohoto roztoku činila 1 µg/ml, 

což byl zároveň nejkoncentrovanější bod kalibrační přímky. Další body byly získány 

postupným ředěním na koncentrace 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0,05 a 0,01 µg/ml. 

3.5 Degradace pesticidů 

 Samotná degradace pesticidů probíhala na laboratorní AOP jednotce, která se skládala 

z čerpadla, průtokoměru, UV lampy a nádoby na vzorek, jak lze vidět na Obrázek 9. UV záření 

emituje jedna rtuťová výbojka (Ultraviolet Water Sterilizer UV-HR 60, Aquaphor, U.S.A.). 

Nejprve bylo vždy zapotřebí AOP jednotku dvakrát propláchnout dvěma litry destilované vody, 

aby bylo zajištěno co nejmenší případné znečištění. Následně bylo odměřeno do kádinky dva 

litry destilované vody a kádinka byla umístěna na míchačku, která byla zapojená do elektrické 

sítě o napětí 230 V. Za stálého míchání pomocí magnetického míchadla bylo do nádoby 

napipetováno ze zásobních roztoků pesticidů 200 µl chloridazonu a 235 µl metazachloru. 

Rovnice výpočtu potřebného objemu metazachloru byla shodná jako při výpočtu objemu 

metazachloru k přípravě kalibračních roztoků (rovnice 2). Studium degradace těchto dvou 

pesticidů bylo možno provádět současně, protože mají odlišné retenční časy. Roztok 
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destilované vody a pesticidů byl pět minut promíchán a následně bylo zapnuto čerpadlo a roztok 

byl nasáván do AOP jednotky. Po dalších pěti minutách byl odebrán automatickou pipetou 1 ml 

roztoku, což byl zároveň bod 0.  

 

 

Obrázek 9: AOP jednotka 

3.5.1 Degradace pomocí UV 

 Bezprostředně po odebrání v čase 0 byla UV lampa zapojena do elektrické sítě. Při 

degradaci pomocí UV byly využívány dva odlišné průtoky. První byl 200 l/h a druhý byl 

350 l/h.  Měření trvalo vždy jednu hodinu a dohromady bylo odebíráno 12 vzorků z roztoku 

pesticidů v kádince, který byl po celou dobu měření míchán na míchačce, aby bylo dosaženo 

co nejlepšího promíchání. Vzorky byly odebírány v časových intervalech 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 

21, 30, 40, 50, 60 minut. Bylo odebíráno 1 ml roztoku a převáděno do 2ml vialek, které byly 

uzavírány víčky se septy.  

3.5.2 Degradace pomocí peroxidu vodíku 

 Degradace pomocí peroxidu vodíku probíhala v podstatě obdobně jako při degradaci 

pomocí UV. Rozdíl byl ten, že se v tomto případě nezapínala po odběru bodu 0 UV lampa, ale 

byl přidán peroxid vodíku do stále míchajícího se roztoku pesticidů. Byly zkoumány dva 

odlišné přídavky. Nejdříve byla pozorována degradace při přídavku 200 µl a poté při přidání 

1 ml. Před počátkem měření však bylo zapotřebí stanovení přesné koncentrace H2O2.  
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3.5.2.1 Stanovení peroxidu vodíku 

 Stanovení peroxidu bylo provedeno z toho důvodu, že zásobní láhev již byla otevřená. 

Proto bylo pravděpodobné, že skutečná koncentrace nebude stejná, jako uváděl výrobce na 

obalu láhve. Ke stanovení byla zvolena manganometrická metoda, kdy je peroxid vodíku 

titrován odměrným roztokem KMnO4 v prostředí zředěné H2SO4. Konec titrace je indikován 

růžovým zbarvením přebytečného manganistanu.  

 Nejprve je však potřeba stanovit přesnou koncentraci KMnO4, protože odměrný roztok 

KMnO4 není stálý, zvolna se rozkládá na kyslík a oxid manganičitý, který katalyzuje další 

rozklad manganistanu. Přesnou koncentraci KMnO4 neboli titr odměrného roztoku stanovíme 

titrací na tzv. primární standard. Jako primární standard použijeme dihydrát kyseliny šťavelové. 

Roztok kyseliny šťavelové se titruje odměrným roztokem KMnO4 v prostředí zředěné H2SO4. 

Konec titrace je indikován růžovým zbarvením přebytečného KMnO4. Na počátku titrace je 

reakční rychlost velmi pomalá, proto je třeba reakční směs zahřát. Vytvoří-li se Mn2+, probíhá 

reakce již rychle i za pokojové teploty, protože Mn2+ jsou autokatalyzátorem reakce. 

 

3.5.2.2 Standardizace 0,02 mol/l odměrného roztoku KMnO4 na kyselinu šťavelovou 

 Na analytických vahách bylo naváženo 630,8 mg H2C2O4 · 2 H2O. Toto množství bylo 

kvantitativně převedeno do 100ml odměrné baňky a doplněno po značku destilovanou vodou. 

Dále bylo z tohoto roztoku kyseliny šťavelové odpipetováno 10 ml do titrační baňky, do které 

bylo rovněž přidáno na okyselení 25 ml 1M H2SO4. Následně bylo z byrety přidáno asi 1 ml 

odměrného roztoku 0,02 mol/l KMnO4 a titrační baňka byla zahřívána do odbarvení roztoku, 

ne však více než na 60 °C. Odbarvený roztok byl poté dotitrován až do prvního slabě růžového 

zbarvení, které bylo stálé nejméně 30 sekund. Titrace byla provedena třikrát. Spotřebované 

objemy KMnO4 jsou uvedeny v Tabulka 4.  

Tabulka 4: Spotřeby manganistanu draselného 

KMnO4 

V1 (ml) 12 

V2 (ml) 11,9 

V3 (ml) 12,1 

VPrůměr (ml) 12 

 

Výpočet 

 𝟐𝐌𝐧𝐎𝟒
− + 𝟓𝐂𝟐𝐎𝟒

𝟐− + 𝟏𝟔𝐇+ → 𝟐𝐌𝐧𝟐+ + 𝟏𝟎𝐂𝐎𝟐 + 𝟖𝐇𝟐𝐎 (15) 

 nšťavel.

5
=

nMnO4
−

2
 

(4) 

 

CMnO4
− =

2 ∙ cšťavel. ∙ Všťavel .

5 ∙ VMnO4
−

=
2 ∙

mšťavel.
V ∙ Mšťavel.

∙ Všťavel.

5 ∙ VMnO4
−

 

(5) 

 
CMnO4

− =
2 ∙ 0,6308 ∙ 10 ∙ 10−3

5 ∙ 0,1 ∙ 126 ∙ 12 ∙ 10−3
 

 

 𝐂𝐌𝐧𝐎𝟒
− = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟔𝟖𝟖 𝐌  
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3.5.2.3 Manganometrické stanovení peroxidu 

 Do 100ml odměrné baňky bylo přivedeno 0,8 ml zkoumaného peroxidu vodíku a 

doplněno destilovanou vodou po rysku. Z tohoto roztoku bylo odpipetováno 10 ml a převedeno 

do titrační baňky. Jako katalyzátor bylo přidáno 25 ml 1M H2SO4. Analyt byl titrován roztokem 

KMnO4 do růžového zbarvení. Měření bylo provedeno 3x. Spotřeby manganistanu lze vidět 

v Tabulka 5. 

Tabulka 5: Spotřeby manganistanu draselného 

KMnO4 

V1 (ml) 16,6 

V2 (ml) 16,55 

V3 (ml) 16,55 

Průměr (ml) 16,567 

Výpočet 

 𝟐𝐌𝐧𝐎𝟒
− + 𝟓𝐇𝟐𝐎𝟐 + 𝟔𝐇+ → 𝟐𝐌𝐧𝟐+ + 𝟓𝐎𝟐 + 𝟖𝐇𝟐𝐎 (16) 

 nMnO4
−

2
=

nH2O2

5
 

(6) 

 
mH2O2

=
5

2
∙ 𝑐𝑀𝑛𝑂4

− ∙ 𝑉𝑀𝑛𝑂4
− ∙ 𝑀H2O2

 
(7) 

 mH2O2
= 2,5 ∙ 0,0167 ∙ 16,567 ∙ 10−3 ∙ 34,0147 ∙ 10  

 mH2O2
= 0,235 g  v 0,8 ml roztoku.  

  

0,235 g ……………………… 0,8 ml 

x g …………………………….. 1 ml 

 

x =  
0,235 g ∙ 1 ml

0,8 ml
= 0,294 g 

 

m⊙ = V ∙ ρ = 1 ml ∙ 1,11 g ∙ cm−3 = 1,11 g 

w =
mA

m⊙
=

0,294 g

1,11 g
= 0,265 → 0,265 ∙ 100 = 𝟐𝟔, 𝟓 % 𝐇𝟐𝐎𝟐 

 

 Pomocí výpočtu bylo zjištěno, že koncentrace peroxidu vodíku činila 26,5 %. 

3.5.3 Degradace pomocí UV a peroxidu vodíku 

 Při tomto způsobu degradace bylo současně využito obou dvou předchozích metod. Po 

odběru bodu 0 byla UV lampa zapojena do elektrické sítě a zároveň byl do kádinky s analytem 

přidán peroxid vodíku. Byly zkoumány dva přídavky peroxidu a to 200 µl a 1 ml. Pro každý 

přídavek byly provedeny tři měření. Vzorky byly odebírány ve stejných časových intervalech 

jako při předchozích měřeních.  

3.6 Stanovení pesticidů 

 Ke stanovení koncentrace pesticidů ve vodném roztoku byla vybrána tandemová 

technika, která spojuje výhody kapalinové chromatografie a hmotnostního spektrometru. 
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U kapalinového chromatografu bylo využito systému s obracenými fázemi, což znamená, 

že stacionární fáze je nepolární a mobilní fáze je polární. Jako mobilní fáze byla použita směs 

acetonitrilu s kyselinou mravenčí. Měření probíhalo na koloně Luna® Omega 3 μm Polar C18. 

Ionizaci analytu v hmotnostním spektrometru zprostředkovával elektrosprej a jako analyzátor 

sloužila iontová past.  Kapalinový chromatograf spolu s hmotnostním spektrometrem v praxi je 

znázorněn na Obrázek 10. Parametry kapalinového chromatografu a hmotnostního 

spektrometru pro stanovení pesticidů jsou znázorněny v  

Tabulka 6 a Tabulka 7. 

 

 

Obrázek 10: LC/MS 

Tabulka 6: Parametry kapalinového chromatografu 

Průtok mobilní fáze 0,32 ml/min 

Mobilní fáze A Acetonitril 

Mobilní fáze B 0,01M HCOOH v milli-Q vodě 

Posttime na ekvilibraci kolony 10 min 

Teplota kolony 40 °C 

Nástřik 3 µl 

Gradient mobilní fáze 

t (min) B (%) 

0,5 80 

8,0 5 

16,0 5 

17,0 80 
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Tabulka 7: Parametry hmotnostního spektrometru 

Tlak zmlžovače 35 psi 

Průtok sušícího plynu 12 l/min 

Teplota sušícího plynu 350 °C 

Polarita Pozitivní 

Použitý mód Scan 

Rozsah skenování 50–400 m/z 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 Všechna potřebná data byla naměřena spektrometru a zpracována v programu 6300 

Series QuantAnalysis Version 6.2. Následně byla data exportována do programu Microsoft 

Office Excel 365 a v něm byla taky graficky zpracována. Ve všech případech byla grafická 

závislost tvořena dobou degradace a relativní koncentrace. Relativní koncentrace byla 

vypočtena jako poměr koncentrace v daném čase ku počáteční koncentraci. Námi studované 

pesticidy jsme mohli sledovat současně, protože jejich retenční časy se liší. Námi naměřený 

retenční čas chloridazonu byl 3,5 minut a metazachloru 7,9 minut.  

 

 

Obrázek 11: Extrahovaný chromatogram chloridazonu (m/z = 222, modrá barva píku) a metazachloru 

(m/z = 278, červená barva píku)  
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4.1 Kalibrační řada 

 Před každým jednotlivým měřením degradace sledovaných pesticidů bylo zapotřebí 

změřit kalibrační závislost standardních roztoků pesticidů o koncentraci 0,01; 0,05; 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8; 1 μg/ml. Z této závislosti poté bylo možné stanovit postupně ubývající koncentrace 

pesticidů v modelových roztocích po působení pokročilých oxidačních procesů. Rovnice 

lineárních regresí lze vidět v Tabulka 8. 

Tabulka 8: Rovnice lineárních regresí 

Pesticid Rovnice lineární regrese R2 

Chloridazon y = 44999680,991 x + 10441273,798 0,99 

Metazachlor y = 189471347,296 x + 7260210,834 0,99 

 

4.2 První měření 

 Aby bylo možné s jistotou říct, že pesticidy byly degradovány pomocí pokročilých 

oxidačních procesů, a ne samovolným rozpadem, bylo na začátku vykonáno měření, kdy se 

studovala změna koncentrace polutantů v závislosti na čase bez vlivů AOP. Na Obrázek 12 je 

možno vidět, že relativní koncentrace pesticidů v průběhu jednohodinového experimentu 

neklesla. 

 

Obrázek 12: Degradace bez využití AOP 

4.3 Degradace pomocí UV 

 Degradace za pomocí UV záření probíhala při dvou různých průtocích. Nejdříve při 

200 l/h a poté při 350 l/h. Byly provedeny tři měření pro každý průtok, jejichž změny 

koncentrace byly pro účel vyhodnocení zprůměrovány. Naměřená data při prvním průtoku jsou 

zaznamenána v Tabulka 9 a graficky jsou znázorněna na Obrázek 13. Hodnoty po degradaci za 

druhého průtoku můžeme vidět v Tabulka 10 a grafické znázornění na Obrázek 14: Degradace 

při průtoku 350 l/h. 
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Tabulka 9: Naměřená data po degradaci za průtoku 200 l/h a UV 

200 

l/h + 

UV 

Chloridazon Metazachlor 

t 

(min) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

0 0,775 0,804 0,800 0,793 1 0,478 0,483 0,676 0,546 1,000 

3 0,799 0,802 0,790 0,797 1,006 0,440 0,454 0,425 0,440 0,806 

6 0,777 0,823 0,807 0,802 1,012 0,398 0,382 0,414 0,398 0,729 

9 0,782 0,818 0,784 0,795 1,002 0,366 0,347 0,404 0,372 0,682 

12 0,785 0,773 0,749 0,769 0,970 0,334 0,319 0,360 0,338 0,619 

15 0,789 0,768 0,771 0,776 0,979 0,304 0,291 0,321 0,305 0,559 

18 0,810 0,839 0,800 0,816 1,030 0,279 0,270 0,307 0,285 0,523 

21 0,771 0,773 0,753 0,766 0,966 0,243 0,240 0,267 0,250 0,458 

30 0,783 0,759 0,780 0,774 0,976 0,182 0,155 0,222 0,186 0,341 

40 0,769 0,747 0,740 0,752 0,949 0,116 0,105 0,137 0,119 0,219 

50 0,752 0,719 0,735 0,735 0,927 0,070 0,047 0,095 0,070 0,129 

60 0,7645 0,757 0,758 0,760 0,959 0,036 0,025 0,051 0,037 0,069 

 

 

Obrázek 13: Degradace při průtoku 200 l/h  
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Tabulka 10: Naměřená data po degradaci za průtoku 350 l/h a UV 

350 

l/h + 

UV 

Chloridazon Metazachlor 

t 

(min) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

0 1,027 0,824 0,795 0,882 1,000 0,691 0,492 0,487 0,557 1,000 

3 0,794 0,785 0,782 0,787 0,892 0,476 0,460 0,447 0,461 0,828 

6 0,780 0,809 0,763 0,784 0,889 0,432 0,417 0,433 0,427 0,767 

9 0,803 0,805 0,769 0,792 0,898 0,410 0,372 0,391 0,391 0,702 

12 0,802 0,767 0,778 0,782 0,887 0,363 0,337 0,352 0,351 0,629 

15 0,798 0,781 0,801 0,793 0,900 0,325 0,308 0,322 0,318 0,572 

18 0,795 0,785 0,757 0,779 0,883 0,305 0,277 0,286 0,290 0,520 

21 0,798 0,780 0,778 0,785 0,890 0,284 0,260 0,262 0,269 0,483 

30 0,780 0,777 0,801 0,786 0,891 0,213 0,173 0,199 0,195 0,350 

40 0,798 0,770 0,791 0,786 0,892 0,141 0,121 0,132 0,131 0,235 

50 0,757 0,739 0,773 0,756 0,857 0,093 0,068 0,090 0,084 0,150 

60 0,778 0,772 0,780 0,777 0,881 0,054 0,039 0,050 0,047 0,085 

 

 

Obrázek 14: Degradace při průtoku 350 l/h 

 Z grafů je jasné, že degradace metazachloru byla o poznání účinnější než odbourávání 

chloridazonu. V případě chloridazonu nebyla pozorována skoro žádná změna koncentrace. 

Oproti tomu v případě metazachloru proběhla skoro úplná degradace. Jeho koncentrace se při 

průtoku 200 l/h snížila o 93,1 % a při průtoku 350 l/h o 91,5 %. U obou případu docházelo 

k největšímu úbytku metazachloru v prvních třech minutách. Z těchto hodnot můžeme říct, že 

rychlost průtoku nemá na degradaci téměř žádný vliv.  
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4.4 Degradace pomocí H2O2  

 Při degradaci za pomocí H2O2 byl zkoumán vliv přídavku dvou odlišných množství 

peroxidu. Průtok analytu AOP kolonou činil vždy 200 l/h. Nejprve byl prováděn experiment 

s přidáním 200 μl H2O2 a poté s 1 ml H2O2. Byly provedeny tři měření pro každý přídavek, 

jejichž změny koncentrace byly pro účel vyhodnocení zprůměrovány. Naměřená data při 

prvním přídavku jsou zaznamenána v Tabulka 11 a graficky jsou znázorněna na Obrázek 15. 

Hodnoty pro degradaci za druhého přídavku můžeme vidět v Tabulka 12Tabulka 10 a grafické 

znázornění na Obrázek 16. 

Tabulka 11: Naměřená data po degradaci za přídavku 200 μl H2O2 

200 

μl 

H2O2  

Chloridazon Metazachlor 

t 

(min) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

0 0,289 0,341 0,313 0,314 1,000 0,129 0,158 0,147 0,145 1,000 

3 0,299 0,316 0,309 0,308 0,980 0,136 0,194 0,143 0,158 1,089 

6 0,285 0,348 0,325 0,320 1,017 0,123 0,157 0,149 0,143 0,987 

9 0,285 0,333 0,309 0,309 0,983 0,131 0,156 0,140 0,142 0,983 

12 0,291 0,327 0,318 0,312 0,994 0,137 0,174 0,147 0,152 1,053 

15 0,284 0,314 0,309 0,302 0,962 0,145 0,167 0,140 0,150 1,038 

18 0,278 0,318 0,340 0,312 0,993 0,131 0,147 0,148 0,142 0,980 

21 0,307 0,300 0,317 0,308 0,981 0,135 0,147 0,146 0,143 0,986 

30 0,317 0,342 0,313 0,324 1,031 0,134 0,159 0,151 0,148 1,022 

40 0,305 0,327 0,343 0,325 1,036 0,130 0,151 0,146 0,142 0,982 

50 0,355 0,320 0,296 0,324 1,030 0,167 0,158 0,141 0,155 1,070 

60 0,337 0,336 0,283 0,319 1,014 0,169 0,158 0,137 0,154 1,067 

 

 

Obrázek 15: Degradace po přídavku 200 μl H2O2 
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Tabulka 12: Naměřená data po degradaci za přídavku 1 ml H2O2 

1 ml 

H2O2 
Chloridazon Metazachlor 

t 

(min) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

0 0,302 0,297 0,282 0,294 1,000 0,139 0,130 0,135 0,135 1,000 

3 0,278 0,316 0,304 0,300 1,021 0,132 0,130 0,135 0,132 0,983 

6 0,259 0,280 0,263 0,268 0,911 0,123 0,124 0,147 0,131 0,977 

9 0,289 0,289 0,289 0,289 0,985 0,144 0,137 0,136 0,139 1,032 

12 0,291 0,289 0,290 0,290 0,988 0,131 0,125 0,137 0,131 0,973 

15 0,306 0,284 0,293 0,294 1,002 0,156 0,112 0,135 0,134 0,998 

18 0,271 0,252 0,289 0,271 0,923 0,137 0,116 0,148 0,134 0,996 

21 0,280 0,242 0,262 0,261 0,890 0,147 0,122 0,126 0,132 0,980 

30 0,298 0,295 0,287 0,294 1,000 0,134 0,124 0,135 0,131 0,976 

40 0,265 0,290 0,283 0,279 0,951 0,134 0,131 0,135 0,133 0,992 

50 0,301 0,293 0,280 0,291 0,992 0,137 0,136 0,137 0,137 1,018 

60 0,287 0,287 0,289 0,288 0,980 0,134 0,144 0,135 0,137 1,022 

 

 

Obrázek 16: Degradace za přídavku 1 ml H2O2 

 Z obou grafů můžeme vidět, že relativní koncentrace pesticidů s časem celkem výrazně 

kolísá, ale určitě se nemůžeme bavit o degradaci jako takové ani u jednoho z  přídavků H2O2. 

Tento jev může být způsoben například tím, že produkty degradace polutantu mohou taktéž 

podléhat oxidaci. Tyto meziprodukty „soutěží“ o produkované oxidační činidla spolu 

s mateřskou sloučeninou a tím zpomalují proces jejího odbourávání. Identifikace meziproduktů 

je složitý proces, obzvlášť při takových dynamických systémech, ve kterých se mají pokročilé 

oxidační procesy uplatňovat.  
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4.5 Degradace pomocí UV + H2O2 

 Během degradace za pomocí UV + H2O2 ovlivňuje dávka peroxidu vodíku účinnost 

procesu. Při vysoké koncentraci peroxid vodíku působí jako lapač radikálů, takže konkuruje 

znečišťující látce (pesticidům), což má za následek nižší rychlost degradace. Při nízké 

koncentraci H2O2 se stává absorpce UV záření nevýznamnou a způsobuje zhoršení tvorby 

hydroxylových radikálů. Na základě dostupné literatury a předchozích výzkumů musí být 

experimentálně stanovena dávka peroxidu vodíku. 

 Při degradaci za pomocí UV/H2O2 byl zkoumán vliv přídavku dvou odlišných množství 

peroxidu. Průtok analytu AOP kolonou činil vždy 200 l/h. Nejprve byl prováděn experiment 

s přidáním 200 μl H2O2 a poté s 1 ml H2O2. Byly provedeny tři měření pro každý přídavek, 

jejichž změny koncentrace byly pro účel vyhodnocení zprůměrovány. Naměřená data při 

prvním přídavku jsou zaznamenána v Tabulka 13 a graficky jsou znázorněna na Obrázek 17. 

Hodnoty pro degradaci za druhého přídavku můžeme vidět v Tabulka 14Tabulka 10 a grafické 

znázornění na Obrázek 18. 

Tabulka 13: Naměřená data po degradaci za pomocí UV a 200 μl H2O2 

200 

μl 

H2O2 

+ UV 

Chloridazon Metazachlor 

t 

(min) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

0 0,609 0,688 0,675 0,657 1,000 0,616 0,616 0,672 0,635 1,000 

3 0,575 0,664 0,700 0,646 0,983 0,548 0,572 0,583 0,568 0,894 

6 0,555 0,642 0,698 0,632 0,961 0,510 0,494 0,555 0,519 0,818 

9 0,526 0,578 0,690 0,598 0,910 0,451 0,469 0,502 0,474 0,746 

12 0,504 0,572 0,707 0,594 0,904 0,404 0,413 0,472 0,429 0,676 

15 0,502 0,567 0,682 0,584 0,888 0,333 0,351 0,393 0,359 0,566 

18 0,475 0,534 0,641 0,550 0,837 0,313 0,336 0,356 0,335 0,527 

21 0,450 0,507 0,612 0,523 0,796 0,276 0,293 0,317 0,295 0,465 

30 0,443 0,512 0,562 0,506 0,770 0,223 0,270 0,255 0,250 0,393 

40 0,407 0,473 0,546 0,476 0,724 0,151 0,153 0,171 0,159 0,250 

50 0,396 0,431 0,486 0,438 0,666 0,129 0,109 0,120 0,119 0,188 

60 0,356 0,398 0,472 0,409 0,622 0,077 0,075 0,097 0,083 0,130 
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Obrázek 17: Degradace za pomocí UV a 200 μl H2O2 

Tabulka 14: Naměřená data po degradaci za pomocí UV a 1 ml H2O2 

1 ml 

H2O2 

+ UV  

Chloridazon Metazachlor 

t 

(min) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

c1 

(μg/ml) 

c2 

(μg/ml) 

c3 

(μg/ml) 

c 

(μg/ml) 
c/c0 (-) 

0 0,708 0,734 0,772 0,738 1,000 0,679 0,703 0,709 0,697 1,000 

3 0,640 0,635 0,658 0,644 0,873 0,542 0,465 0,526 0,511 0,733 

6 0,596 0,590 0,566 0,584 0,791 0,461 0,392 0,446 0,433 0,621 

9 0,543 0,529 0,506 0,526 0,713 0,389 0,324 0,353 0,356 0,510 

12 0,450 0,466 0,470 0,462 0,626 0,301 0,269 0,296 0,289 0,414 

15 0,411 0,398 0,393 0,400 0,542 0,260 0,221 0,242 0,241 0,346 

18 0,383 0,381 0,361 0,375 0,508 0,217 0,187 0,198 0,201 0,288 

21 0,355 0,329 0,311 0,332 0,449 0,190 0,152 0,163 0,169 0,242 

30 0,290 0,295 0,289 0,291 0,394 0,139 0,195 0,206 0,180 0,258 

40 0,208 0,196 0,186 0,197 0,266 0,070 0,059 0,056 0,062 0,088 

50 0,199 0,150 0,143 0,164 0,222 0,037 0,026 0,026 0,030 0,043 

60 0,115 0,071 0,054 0,080 0,108 0,021 0,026 0,014 0,020 0,029 
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Obrázek 18: Degradace za pomocí UV a 1 ml H2O2 

 Z grafů může vypozorovat, že docházelo k úspěšné degradaci obou z pesticidů. Dále lze 

vidět, že vliv množství přídavku peroxidu hrál významnou roli. Při degradaci za přídavku 

200 μl H2O2 klesla relativní koncentrace chloridazonu o 37,8 % a metazachloru o 87 %. 

V případě přidání 1 ml peroxidu do systému probíhala degradace herbicidů ještě výrazněji. U 

chloridazonu došlo k poklesu relativní koncentrace o 89,2 % a u metazachloru dokonce 

o 97,1 %. Proto můžeme prohlásit tuto metodu degradace za úspěšnou.  

4.6 Porovnání účinnosti reakčních systémů 

 Při porovnání účinnosti jednotlivých reakčních systémů můžeme říct, že degradace 

metazachloru byla přítomna ve všech případech využívající UV záření. Průměrné hodnoty 

koncentrací po 60 minutách se pohybují na 5 % původní relativní koncentrace při průtoku 

200 l/h, na 8,5 % při průtoku 350 l/h při odbourávání pouze za využití UV záření, na 13 % při 

přídavku 200 μl H2O2 a na 2,9 % při přídavku 1 ml H2O2 při degradaci za využití spojení výhod 

UV záření a peroxidu vodíku. Co se týče chloridazonu, tak k degradaci docházelo pouze 

v případě spojení UV záření a přídavku H2O2.  V tomto případě došlo ke snížení relativní 

koncentrace na 62,2 % původního množství při přídavku 200 μl H2O2 a na 10,8 % při přídavku 

1 ml H2O2. Experimenty využívající samotný peroxid vodíku k odstranění pesticidů z roztoku 

nebyly úspěšné. Z těchto hodnot můžeme říct, že nejúčinnější metodou u obou herbicidů bylo 

spojení UV záření a přídavku 1 ml H2O2. 
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Obrázek 19: Porovnání degradace chloridazonu za použití různých AOP 

 

 

Obrázek 20: Porovnání degradace metazachloru při různých AOP 
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Závěr 

 Tato bakalářská práce se zabývala studiem využití pokročilých oxidačních procesů při 

degradaci pesticidů z vodní matrice a nabízí aktuální informace v oblasti znečištění vod 

v životním prostředí. Dále vysvětluje principy, mechanismy a typy pokročilých oxidačních 

procesů, podrobně popisuje rozdělení pesticidů a také se věnuje tandemovému spojení 

kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrii. Tyto znalosti byly následně využity 

v praxi k zjišťování nejúčinnějšího z vybraných oxidačních procesů. 

 

 V experimentální části byla prokázána účinnost většiny z vybraných typů AOP 

při degradaci polutantů z roztoku. V našem případě byly k demonstraci zvoleny dva herbicidy, 

konkrétně chloridazon a metazachlor. Účinnost odbourávání byla vyhodnocována pomocí 

tandemového spojení LC/MS. Byly sledovány tři reakční systémy: využití pouze UV záření, 

přídavku H2O2 a kombinace UV/ H2O2. Pro systém využívající pouze UV byly sledovány dva 

odlišné průtoky roztoku AOP kolonou a pro systémy využívající peroxid vodíku byly 

zkoumány dva různé přídavky H2O2. Pro každý systém byly uskutečněny tři opakování 

hodinového experimentu, data byly zprůměrovány a bylo zjištěno, že nejúčinnějším systémem 

bylo spojení UV a 1 ml přídavku H2O2, kdy došlo ke snížení koncentrace chloridazonu o 89,2 % 

a metazachloru o 97,1 % oproti původní koncentraci.  
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

AOP 

UV 

PCB 

UVC 

UVB 

FAO 

DDT 

2,4-D 

MCPA 

MCPB 

DNOK 

LD50 

DPC 

n-CLZ 

ESA 

LC 

MS 

HPLC 

RP-HPLC 

 

UV-VIS 

 

Pokročilé oxidační procesy 

Ultrafialové záření 

Polychlorované bifenyly 

Typ ultrafialového záření podle spektrální oblasti 

Typ ultrafialového záření podle spektrální oblasti 

Organizace pro výživu a zemědělství 

Dichlordifenyltrichlorethan 

Kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová 

Kyselina (4-chloro-2-methylfenoxy)octová 

Kyselina 4-(4-chloro-2-methylfenoxy)butanová 

Dinitro-ortho-kresol 

Latentní dávka, při které uhyne 50 % testovaných 

Desphenyl-chloridazon 

n-chloridazon 

Kyselina ethansulfonová 

Kapalinová chromatografie 

Hmotnostní spektrometr 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými 

fázemi 

Ultrafialovo-viditelná spektroskopie 

 

 

 


