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ABSTRAKT 
 
 Dizertační práce je zaměřena na získání poznatků o průniku pesticidů a léčiv do vodního 
prostředí. Cílem byl vývoj a ověření optimální metody vhodné pro dlouhodobé sledování 
výskytu vybraných pesticidů a léčiv v povrchových vodách. 
 Z léčiv byla pro sledování zvolena velmi často užívaná analgetika ibuprofen a diklofenak 
a antiepileptikum karbamazepin. Dále bylo pro sledování vybráno celkem 41 pesticidů; 
pozornost byla zaměřena na skupinu močovinových pesticidů a skupinu 
fenoxykarboxylových kyselin, dále na vybrané pesticidy patřící do skupiny prioritních látek, 
na vybrané pesticidy určené pro posouzení environmentální kvality a vybrané pesticidy, 
jejichž roční spotřeba v České republice převyšuje 30 tun. 
 Pro stanovení byla použita metoda kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní 
spektrometrií (LC/MS/MS). Vybrané analyty byly stanovovány ve dvou skupinách, 
10 analytů při negativní ionizaci a 34 analytů při pozitivní ionizaci. Pro přečištění 
a zakoncentrování vzorků byla používána extrakce pevnou fází (SPE). 
 Vypracovaná metodika byla ověřena validací a použita pro sledování výskytu vybraných 
látek ve vzorcích povrchových vod z oblasti povodí řeky Moravy.  
 Vzorky byly odebírány jedenkrát měsíčně po dobu dvou let na řekách Moravě a Svratce. 
Po dobu jednoho roku byl sledován tok řeky Blaty a potoka Nivničky. Jednorázově byl také 
prozkoumán tok řeky Litavy, ze které byly odebrány v jeden den čtyři vzorky tak, aby 
pokryly celý její tok. Výběr menších toků pro sledování proběhl na základě pravděpodobnosti 
výskytu pesticidů, a to vzhledem k jejich průtoku hojně zemědělsky obdělávanými oblastmi. 
 Léčiva ibuprofen a diklofenak byla detekována ve všech odebraných vzorcích, 
karbamazepin v převážné většině. Mezi nejčastěji se vyskytující pesticidy patřily bentazon, 
diuron, isoproturon, karbendazim, MCPA, MCPP, propikonazol, tebukonazol a 2,4-D. 
  
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA: 
Pesticidy, léčiva, rezidua, separační metody, extrakce tuhou fází, kapalinová chromatografie, 
hmotnostní spektrometrie, tandemová hmotnostní spektrometrie, povrchová voda. 
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ABSTRACT 
 
 This work is focused on the study of penetration of pesticides and pharmaceuticals 
in the aquatic environment. The aim was to develop and verify the optimal method for long-
term monitoring of the occurrence of selected pesticides and pharmaceuticals in surface 
waters. 
 Two frequently used analgesics ibuprofen and diclofenac, and carbamazepine that is used 
to treat epilepsy, were chosen from the group of drugs. A group of 41 pesticides were selected 
for monitoring too. The attention was focused on a group of urea pesticides and 
phenoxyacetic acids, as well as on selected pesticides falling to the group of priority 
substances or identified as environmental quality standards. Some of pesticides were selected 
because their consumption in the Czech Republic exceeds 30 tons a year. 
 Liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC / MS / MS) was used 
for the determination of selected analytes in surface waters. Two optimized analytical method 
were developed. Ten analytes were determined in negative ion mode and 34 analytes 
in positive ion mode. Solid phase extraction (SPE) was used for purification 
and concentration of the samples. 
 Developed methodology was validated and used for monitoring of selected compounds 
in samples of surface waters from the Morava River basin.  
 Samples were collected on the rivers Morava and Svratka monthly for two years. Samples 
from the river Blata and stream Nivnička were collected for one year. Surface water samples 
were also collected from the river Litava. Four samples were taken throughout the length 
of the flow during one day. Smaller streams were chosen for monitoring because 
of the probability of occurrence of pesticides. They flow abundantly agriculturally cultivated 
areas. 
Drugs ibuprofen and diclofenac were detected in all taken samples, carbamazepine mostly. 
Among the most commonly occurring pesticides were bentazon, diuron, isoproturon, 
carbendazim, MCPA, MCPP, propiconazole, tebuconazole and 2,4-D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: 
Pesticides, pharmaceuticals, residues, separation methods, solid phase extraction, liquid 
chromatography, mass spectrometry, tandem mass spectrometry, surface water. 
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1 ÚVOD 
 
 Pesticidy jsou látky určené k ničení rostlinných a živočišných škůdců. Používají se 
především v zemědělství, ale také v lesnictví, ve vodním hospodářství i k ochraně staveb, 
člověka a zvířat. Již delší dobu jsou sledovány jako kontaminanty životního prostředí. 
Znečištění povrchových vod těmito látkami se označuje jako plošné, tj. dochází k němu 
splachem aplikovaných pesticidů z polí (společně s půdou) přímo do řek. Tento typ znečištění 
není možné redukovat čistírnami odpadních vod. Jedinou možností je omezení aplikovaného 
množství pesticidů a výběr méně perzistentních zástupců. Používání některých pesticidů již 
bylo z důvodu perzistence a negativních vlivů na organismy zastaveno. Pesticidy aplikované 
v současnosti mají vesměs vyšší polaritu než „dříve používané“, jsou proto lépe odbouratelné 
a také jejich kumulace v potravním řetězci je tím omezena. Vzhledem k jejich aplikovanému 
množství a rozmanitosti používaných látek je problematika znečištění životního prostředí 
pesticidy, jejich vlivu na životní prostředí a studium jejich účinku na člověka a ostatní živé 
organismy, stále velice aktuální.  
 Jako nové kontaminanty životního prostředí jsou označována léčiva. Tyto látky jsou cíleně 
vyvíjeny tak, aby v  co nejnižších dávkách měly co nejvyšší biologický účinek. Množství 
vyrobených a spotřebovaných léčiv celosvětově narůstá. S rostoucí spotřebou léčiv roste 
i jejich výskyt v životním prostředí, kam se dostávají prostřednictvím vypouštěných 
odpadních vod. Tyto vody jsou na čistírnách odpadních vod čištěny, avšak velká část léčiv je 
běžnými čistírenskými procesy velmi těžko odbouratelná. Protože léčiva mají významný 
pozitivní přínos ke zvyšování kvality života lidí i zvířat, nelze předpokládat regulaci jejich 
výroby. Je proto nezbytné tyto látky efektivněji z odpadních vod odstraňovat. Zároveň proto 
roste potřeba analýz, kterými by bylo možno ověřit jednak účinnost čistícího procesu a rovněž 
sledovat distribuci těchto látek v jednotlivých složkách životního prostředí. Tyto analýzy musí 
být schopné stanovit i velmi nízké koncentrace léčiv v odpadní, vyčištěné a povrchové vodě. 
 V současné době lze přítomnost pesticidů a léčiv ve vodách stanovit několika metodami, 
patřícími vesměs mezi separační metody. Nejčastěji používané postupy jsou založeny 
na extrakci pevnou fází (SPE) nebo na extrakci kapalina – kapalina, následovanou 
zakoncentrováním vzorku pod proudem dusíku a poté vlastní separací s využitím 
chromatografie s různými typy detektorů. Při analýze pesticidů je dominantní technikou 
plynová chromatografie. Její použití je však omezeno na látky těkavé při pracovních teplotách 
této techniky. Řada pesticidů a většina léčiv proto musí být pro separaci touto technikou 
nejdříve derivatizována. Rozvoj kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí 
umožnil citlivé a vysoce selektivní stanovení těchto látek bez předchozí derivatizace.  
 Pro potřeby sledování úrovně znečištění povrchových vod pesticidy i léčivy je nezbytný 
vývoj metod schopných kvalitativně i kvantitativně stanovit ve vzorku co nejširší spektrum 
látek s dostatečnou citlivostí a současně s co nejnižšími nároky na přípravu a obsluhu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1 LÉČIVA 
 Podle zákona o léčivech (č. 378/2007 Sb.) je léčivo látka nebo směs látek určená k léčbě 
nebo prevenci onemocnění. Léčiva je možné dělit na humánní, určená pro podání lidem, 
a veterinární, určená pro použití u zvířat. Léčivo je složeno z  vlastní účinné látky nebo jejich 
kombinace a z látek pomocných, které nemají vlastní léčebný účinek, avšak mohou 
usnadňovat výrobu, přípravu, uchovávání nebo podávání léčiva. Pomocné látky mohou také 
příznivě ovlivňovat farmakokinetické vlastnosti účinné látky v organismu. 
 
 
2.1.1 Stanovovaná léčiva  
 Z léčiv byl pro sledování vybrán ibuprofen a diklofenak, patřící do skupiny analgetik 
a karbamazepin patřící do skupiny antiepileptik. Tato léčiva patří mezi velmi často užívaná 
a byla vybrána na základě vysoké spotřeby a tedy i pravděpodobnosti pozitivních nálezů 
ve vzorcích povrchových vod.  
 
 
2.1.2 Analgetika 
 Analgetika jsou látky, které snižují až potlačují pocit bolesti. Mnohá analgetika však 
vykazují také protizánětlivý (antiflogistický) a antipyretický účinek. Přestože neléčí samotnou 
příčinu onemocnění, jejich podávání může významně vlastnímu léčení napomáhat snižováním 
zátěže a stresu organismu, který je způsoben bolestí, zánětem nebo zvýšenou teplotou. 
 Analgetika se dělí podle míry a mechanismu účinku na analgetika narkotická 
a na analgetika – antipyretika, která jsou také často označována jako nesteroidní protizánětlivé 
látky (NSAID), nebo nesteroidní antirevmatika (jejich velmi častou indikací bývá 
revmatismus). Narkotická analgetika jsou používána ke zmírnění silné bolesti. Název 
„narkotická“ vystihuje skutečnost, že tyto látky ve vyšších dávkách vyvolávají spánek 
až ztrátu vědomí. Analgetika – antipyretika jsou používána k potlačení mírnějších bolestí, 
horečky a různých zánětů [1].  
 
2.1.2.1 Ibuprofen 

Systematický název: (RS)-2-(4-isobutylfenyl)propanová kyselina (obrázek 1). 
Sumární vzorec: C13H18O2 
CAS: 15687-27-1 

CH3

CH3

CH3

O

OH

H           

CH3

CH3

CH3

O

OH

H  
                                 (R)-stereoisomer                                     (S)-stereoisomer 
Obrázek 1:  Ibuprofen 
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 Ibuprofen patří mezi deriváty kyseliny fenylpropionové. Je to téměř bílý krystalický 
prášek, popř. bezbarvé krystaly. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný 
v acetonu, methanolu a dichlormethanu. Teplota tání je 75 – 78 °C [2]. 
 Na trh byl ibuprofen uveden v  60. letech minulého století. Díky své nízké toxicitě 
a minimálním nežádoucím účinkům patří mezi volně prodejná léčiva. Používá se jako 
analgetikum a také jako antiflogistikum při léčení akutních i chronických revmatických potíží.  
 Ibuprofen se připravuje jako racemát, účinný však je pouze (S)-stereoisomer. V organismu 
je velice rychle metabolizován a následně vyloučen. V nezměněné formě se močí vyloučí 
pouze méně než 1 % perorálně podaného množství [1; 3]. Ibuprofen je také často užíván 
dermatologicky (30 % DDD), v tomto případě je metabolizován podstatně méně [4]. 
 
 
2.1.2.2 Diklofenak 

Systematický název: Kalium-{2[(2,6-dichlorfenyl)amino]fenyl}acetát 
               Natrium-{2[(2,6-dichlorfenyl)amino]fenyl}acetát (obrázek 2). 
Sumární vzorec: C14H10Cl2KNO2; C14H10Cl2NaNO2 
CAS: 15307-81-0; 15307-79-6 
 

OO- NH

Cl

Cl

K+

                         

OO- NH

Cl

Cl

Na+

 
 
Obrázek  2: Diklofenak 
 
 Je to bílý nebo slabě nažloutlý krystalický, slabě hygroskopický prášek. Mírně je rozpustný 
ve vodě, snadno rozpustný v methanolu, dobře rozpustný v 96% ethanolu a těžce rozpustný 
v acetonu. Je dodáván jako sodná nebo draselná sůl. Teplota tání je asi 280 °C, za současného 
rozkladu [2]. 
 Diklofenak patří mezi deriváty kyseliny octové. Má silné protizánětlivé a analgetické 
účinky. Po perorálním podání se diklofenak rychle absorbuje, metabolizován je v játrech 
a jeho biologický poločas rozpadu je 1 – 2 hodiny. Močí je vylučováno v nezměněné formě 
pouze méně než 1 % podané látky [3]. Diklofenak je velice často užíván i dermatologicky 
(78 % DDD); v tomto případě je metabolizován podstatně méně [4]. 
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2.1.3 Antiepileptika 
 Epilepsií trpí přibližně 1 % světové populace. Je to chronické neurologické onemocnění, 
které je charakterizované opakovanými záchvaty. Tyto záchvaty jsou způsobeny 
abnormálními výboji neuronů v šedé kůře mozkové. Navenek se záchvaty mohou projevovat 
jako krátkodobý stav zmatenosti nebo ztráty vědomí, doprovázený místními nebo celkovými 
křečemi kosterního svalstva. Příčiny epilepsie jsou různé, od infekcí až po nádory a úrazy 
hlavy.  
 Antiepileptika jsou látky používané k potlačení epileptických záchvatů. Jedná se 
o poměrně široké spektrum léčiv, mnohá antiepileptika se díky svým dalším účinkům řadí 
i do jiných lékových skupin. Některá antiepileptika jsou používána i k léčbě neuropatické 
bolesti a některých psychiatrických poruch. Jednotlivé případy epilepsie mohou být vyvolány 
různými mechanismy a proto se mechanizmy účinku jednotlivých antiepileptik liší. Mezi 
často užívaná antiepileptika patří karbamazepin, valproáty a další [5]. 
 
 
2.1.3.1 Karbamazepin 

Systematický název: 5H-dibenzo[b,f]azepin-5-karboxamid (obrázek 3). 
Sumární vzorec: C15H12N2O 
CAS: 298-46-4 

N

NH2
O

 
Obrázek 3: Karbamazepin 
 
 Je to bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě, snadno 
rozpustný v dichlormethanu, mírně rozpustný v acetonu a v ethanolu 96 %. Je polymorfní. 
Teplota tání je 189 – 193 °C [2]. 
 Karbamazepin patří mezi hlavní léčiva podávaná při epileptických záchvatech, vykazuje 
také účinky psychotropní, neurotropní a analgetické u bolestí neurogenního původu. Hlavním 
mechanizmem účinku karbamazepinu je blokáda napěťově řízených sodíkových kanálků. 
Užívá se výhradně vnitřně [4] a rychlost jeho absorpce se individuálně velmi liší, maximální 
koncentrace dosahuje po 6 až 8 hodinách po perorálním podání. U člověka je karbamazepin 
kompletně metabolizován [3]. 
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2.1.4 Spotřeba léčiv 
  
 V databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou shrnuta data o dodávkách léčivých 
přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení. Spotřeba je zde uvedena v množství 
spotřebovaných (distribuovaných) balení a doporučených denních dávek (DDD). Mezi léčiva 
s nejvyšší spotřebou dlouhodobě patří ibuprofen, který se pohybuje na čelních místech mezi 
distribuovanými léčivy. Počet distribuovaných balení v České republice ročně převyšuje 
9 milionů [6]. Vývoj spotřeby (dodávek) ibuprofenu je znázorněn obrázku 4. Pro ilustraci 
spotřeby v této práci sledovaných léčiv je v tabulce 1 prezentována jejich spotřeba pro rok 
2009, přepočítaná na kilogramy za rok a počet gramů na obyvatele za rok. 
 

Dodávky ibuprofenu 2008 - 2012
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Obrázek 4: Počet distribuovaných balení ibuprofenu v ČR v letech 2008 až 2012 [6] 
 
 
Tabulka  1: Spotřeba léčiv v ČR (rok 2009) [4] 
 

Spotřeba v ČR kg/rok g/obyvatel/rok 
Ibuprofen 205 100 19,6 

Diklofenak 19 883 1,9 
Karbamazepin 7 471 0,7 
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2.1.5 Zdroje a osud léčiv v životním prostředí 
  Léčiva jsou označována jako nové kontaminanty životního prostředí. Tyto látky jsou 
cíleně vyvíjeny tak, aby v co nejnižších dávkách měly co nejvyšší biologický účinek. 
V nízkých koncentracích kontinuálně vstupují do životního prostředí a díky své biologické 
aktivitě a schopnosti kumulovat se v ekosystému jsou označována jako potenciálně 
nebezpečná pro vyšší organismy a pro člověka [7]. Během řady studií uskutečněných 
v několika zemích bylo ve vodních ekosystémech objeveno více než 80 léčiv a jejich 
metabolitů [8]. Expoziční cesta, kterou se léčiva do životního prostředí dostávají, souvisí 
s tím, zda se jedná o humánní nebo veterinární léčivo. 

 
Obrázek 5: Cyklus humánních léčiv v životním prostředí [9] 
 
 
 Humánní léčiva (obrázek 5) podléhají po podání v organismu metabolickým 
a biotransformačním reakcím. Metabolity i část původního léčiva v nezměněné formě je poté 
z organismu vyloučena ledvinami (močí) nebo játry (stolicí). Míra metabolizace léčiva souvisí 
i se způsobem podání. Dermatologicky podávaná léčiva jsou obecně méně metabolizována 
než ta vnitřně podaná. Protože jsou absorbována do těla přes kůži, je rychlost této absorpce 
podstatně pomalejší a při mytí je podstatná část léčiva spláchnuta do odpadní vody. 
Metabolizovaná léčiva jsou vylučována jako relativně rozpustné a polární konjugáty, které se 
mohou postupně rozkládat až zpět na původní látku. Koncentrace původní látky může 
na základě toho postupně v odpadních vodách vzrůstat [4]. Vyloučená léčiva se společně 
s komunálními odpadními vodami dostávají do čistíren odpadních vod. Díky svým 
vlastnostem, jako je polarita, perzistence, rozpustnost ve vodě apod., jsou zde odstraněna 
pouze částečně. Většina léčiv je odstraněna pouze ze 60 až 90 % [9; 10]. Polární léčiva 
a metabolity přechází do vyčištěné vody. Nepolární lipofilní léčiva a jejich metabolity jsou 
sorpcí zadržovány v čistírenském kalu. Pokud je tento kal použit jako hnojivo na zemědělskou 
půdu, dostávají se léčiva do půdy, odkud mohou být vyluhována do spodních vod nebo 
spláchnuta při deštích do povrchových vod [11].  
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 Léčiva jsou používána také ve veterinární medicíně (obrázek 6), a to zejména při léčbě 
hospodářských zvířat a také na rybích farmách, kde jsou rozptýlena zároveň s krmnou směsí 
přímo do vody [9; 11]. Léčiva, která nejsou rybami spotřebována, se dostávají přímo 
do vodního ekosystému. Farmaka podávaná hospodářským zvířatům se dostávají do prostředí 
společně s výkaly a močí, a to buď přímo nebo po aplikaci hnoje nebo močůvky na pole jako 
hnojivo.  
 

 
Obrázek 6: Cyklus veterinárních léčiv v životním prostředí [9] 
 
 
 Dalším významným primárním zdrojem léčiv v životním prostředí je farmaceutický 
průmysl, jehož odpadní vody obsahují často vysoké koncentrace účinných látek.  
 V prostředí jsou polární léčiva obsažena především ve vodách, zatímco nepolární 
jsou zadržována v sedimentech, kalech a půdě [8]. Zda a v jaké míře bude léčivo zadržováno 
v půdě nebo zda bude přecházet do vodního prostředí, je často neodhadnutelné, a to díky 
množství funkčních skupin (karboxylové a aldehydové skupiny, aminoskupiny) obsažených 
v molekulách těchto látek. Díky funkčním skupinám závisí míra zadržování léčiva v půdě 
a pevných matricích také na pH prostředí a na tvorbě komplexu léčivo – pevná fáze [9]. 
Distribuce léčiv mezi pevnou fází a vodu se vyjadřuje ve formě distribučního koeficientu KD, 
který je definován jako poměr koncentrace látky sorbované na pevné částice a koncentrace 
v roztoku po ustavení rovnováhy [12]. 
 Protože léčiva mají významný pozitivní přínos ke zvyšování kvality života lidí i zvířat, 
nelze předpokládat regulaci jejich výroby. Je proto zapotřebí tyto látky efektivně odstraňovat 
z odpadních vod, které patří mezi významné zdroje tohoto typu znečištění. A stejně důležitý 
je i vývoj spolehlivého, ekonomicky a časově nenáročného analytického stanovení 
co nejširšího spektra těchto polutantů [7]. 
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2.2 PESTICIDY 
 Pesticidy jsou látky určené k prevenci, ničení a kontrole škodlivých činitelů 
(mikroorganismů, rostlin a živočichů) během výroby, zpracování, skladování, transportu nebo 
prodeje potravin, zemědělských komodit, krmiv, dřeva a produktů z něj. Mezi pesticidy se 
dále zahrnují také regulátory růstu, desikanty a inhibitory klíčení [13; 14].  
 Pesticidy se používají nejen v zemědělství a lesnictví, ale také ve vodním hospodářství 
pro redukci zooplanktonu nebo likvidaci některých nežádoucích vodních rostlin. Jde o velmi 
širokou skupinu látek zahrnující jak látky organické, tak i látky anorganické [15].  
 Podle biologické účinnosti rozlišujeme základní druhy pesticidů: 
 

• Herbicidy – látky používané k hubení plevelů 
• Insekticidy – látky používané k hubení hmyzu 
• Fungicidy – látky používané k likvidaci houbových (plísňových) chorob rostlin  
• Baktericidy – látky používané k hubení bakterií 
• Algicidy – látky používané k hubení řas 
• Zoocidy – látky používané k hubení živočichů. 

 
 Pesticidní přípravky obsahují vedle účinné látky řadu dalších složek. Tyto látky zesilují 
a zlepšují působení účinných látek a zkvalitňují manipulaci. Jednotlivé pesticidní přípravky 
mají obchodní název, pod kterým jsou registrovány a distribuovány. Distribuovány 
a používány mohou být na území České republiky pouze pesticidní přípravky, které jsou 
uvedeny v „Registru přípravků na ochranu rostlin“ vydávaném Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ, dříve Státní rostlinolékařskou správou). 
Současný sortiment pesticidních přípravků registrovaných v České republice zahrnuje 
přípravky obsahující cca 280 účinných látek. Jedna účinná látka může být aktivní složkou 
i několika výrobků s různým komerčním označením [16; 17]. 
 
 
2.2.1 Spotřeba pesticidů 
 Pro porovnání spotřeby přípravků na ochranu rostlin slouží poměr aplikovaného množství 
přípravků v kilogramech nebo litrech na hektar zemědělské půdy. Spotřeba účinných látek 
na 1 ha zemědělské půdy se v posledních letech pohybuje na úrovni cca 1,3 kg/ha, zatímco 
v roce 1990 byla tato spotřeba cca 2 kg/ha (obrázek 7). K výraznému snížení spotřeby 
přípravků na ochranu rostlin v první polovině 90. let přispělo výrazné zvýšení cen pesticidů, 
celková transformace zemědělství i snaha snížit negativní vlivy pesticidů na životní prostředí. 
Od roku 1993 lze pozorovat opět pozvolný nárůst spotřeby pesticidů.  
Celkové množství spotřebovaných účinných látek v České republice za rok 2013 činilo podle 
dat ÚKZÚZ 5 511 tun [17]. 
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Spotřeba přípravků na ochranu rostlin 
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Obrázek  7: Spotřeba pesticidů v ČR [17; 18] 
 
 V tabulce č. 2 jsou uvedena celková aplikovaná množství pesticidů během let 2006 
až 2013. Jsou zde uvedeny pouze ty látky, které byly vybrány pro sledování v této práci 
a jejichž spotřeba během uvedeného období nebyla nulová. Přehledně je vývoj spotřeby 
vybraných pesticidů znázorněn na obrázcích č. 8 a 9. Na obrázku 8 jsou uvedeny pesticidy se 
spotřebou vyšší než 50 tun ročně, na obrázku 9 pesticidy se spotřebou nižší. Ze znázornění je 
patrné, že u některých pesticidů, jako je např. karbendazim, MCPA, MCPP a dikamba se 
spotřeba postupně snižuje. Naopak u látek jako je metamitron, pendimethalin, prochloraz, 
tebukonazol, epoxykonazol a fenpropidin je spotřeba stále na vzestupu. Z grafických 
znázornění je také patrný výrazný nárůst spotřeby některých pesticidů během roku 2008 
(zejména isoproturon a bentazon).  
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Tabulka 2: Spotřeba vybraných pesticidů v ČR [17] 
 

Účinná látka Spotřeba (kg, l) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

aklonifen - - - - - - 3783 4449 
bentazon 13964 13071 65245 12854 22138 20226 16276 15986 

dichlorprop 438 6092 7261 6843 5729 7232 6524 3841 
dikamba 24615 23552 25132 25669 15036 13015 13377 10200 

dimethachlor 29714 54283 60077 79815 62233 60024 54927 44101 
diuron - - 8 - - - - - 

epoxykonazol 19246 22796 30986 21425 28949 33407 30157 46934 
ethofumesát 22986 22954 26655 27240 29049 32624 33759 30798 
fenitrothion 2565 1948 461 - - - - - 
fenpropidin 20592 27183 33441 26633 32541 32780 45569 51203 
chinoxyfen 6400 7585 9184 8426 7043 7971 7201 7695 
chloridazon 38908 38511 43788 44173 43583 44642 40359 43372 
chlortoluron 98281 109608 147014 148065 132388 90403 91315 107418 
isoproturon 129050 142813 216359 133333 156233 152816 141164 93986 

karbendazim 60755 55921 69613 58863 50657 43252 42392 31050 
lenacil 3637 2213 2666 534 2360 3004 4954 5451 
linuron 31766 22392 26653 40265 40413 33799 21354 16250 
MCPA 101188 94157 103390 89145 68216 62580 56950 48849 
MCPB 1647 1735 2514 1943 3179 3049 977 1007 
MCPP 20888 27563 39242 23296 19052 16233 11917 8314 

metamitron 45100 50140 61455 63029 67783 83181 94564 94347 
nikosulfuron 1603 1416 10638 2161 2223 3084 3668 3260 

pendimethalin 90202 86247 105285 83196 87530 124330 129046 124274 
prochloraz 51830 52636 100374 110474 140071 169635 148445 176503 

propikonazol 36470 43951 65680 56789 56626 63591 60803 55949 
tebukonazol 47433 49140 116886 89390 105718 138259 150320 179055 

thifensulfuronmethyl 508 2354 1122 801 561 450 500 518 
triflusulfuronmethyl 1084 1223 3569 7287 1080 1201 1313 1371 

2,4-D 80040 82567 90796 68329 70764 74671 77781 65540 
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Obrázek 8: Spotřeba vybraných pesticidů v ČR [17] 
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Obrázek 9: Spotřeba vybraných pesticidů v ČR [17] 
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2.2.2 Osud pesticidů v životním prostředí 
 Používání pesticidů v posledních 50 letech značně zvýšilo zemědělskou produkci. 
Pesticidy jsou dnes aplikovány na 95 % zemědělské půdy [19]. Se vzrůstem používaného 
množství narůstá také  zájem o studium jejich chování, osudu v životním prostředí a jejich 
působení na necílové organismy, včetně lidí. Některé neselektivní pesticidy byly již určeny 
jako příčina úhynů ryb, reprodukčních poruch u ptáků a onemocnění u lidí [20].  
 Bylo odhadnuto, že méně než 0,1 % aplikovaných pesticidů skutečně zasáhne cílového 
škůdce [20]. Zbytek pesticidů vstupuje do prostředí, kde kontaminuje půdu, vodu i ovzduší 
a může zde nepříznivě ovlivňovat necílové organismy. Kromě toho je známo, že mnoho 
pesticidů může v ekosystému setrvávat dlouhou dobu. Důležitým faktorem je proto 
perzistence pesticidů: 
 

•  Neperzistentní pesticidy – poločas rozkladu menší než 30 dní 
•  Středně perzistentní pesticidy – poločas rozkladu 30 - 100 dní 
•  Perzistentní pesticidy – poločas rozkladu větší než 100 dní. 
 

 Po aplikaci jsou pesticidy vystaveny řadě činitelů, které mohou vést k jejich změně 
na různé produkty. Za celkovou perzistenci se zpravidla považuje období čtyř poločasů 
rozkladu, kdy je rozloženo nebo přeměněno přibližně 90 % aplikovaného pesticidu a 10 % 
aktivní látky je ještě přítomno. Přeměnou pesticidů vznikají rezidua. Podle FAO (Food 
and Agriculture Organization) je reziduum každá látka přítomná v různých substrátech (půda, 
voda, rostlina, krmivo, potravina) v důsledku používání pesticidů. Do pojmu rezidua se proto 
zahrnují aktivní zbytky pesticidů, jejich metabolity, produkty degradace a transformace [16]. 
 

 
Obrázek 10: Osud pesticidů v životním prostředí [20] 
 
 Všechny chemické látky včetně pesticidů, které se dostávají do životního prostředí, 
postupně přecházejí uvnitř a také mezi jednotlivými složkami prostředí (biosféra, geosféra, 
atmosféra a hydrosféra). Všechny pesticidy obsažené v podzemní vodě a velká část pesticidů 
přítomných v povrchové vodě vstupuje do těchto složek životního prostředí přes půdu 
(obrázek 10). Existují dvě hlavní cesty vstupu pesticidů do půdy. Rozprašování tekutých 
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pesticidů během ošetřování listů zemědělských plodin, kdy je část aplikovaného pesticidu 
rozprášena přímo na půdu a další část je následně smyta z  listů během dešťů. Druhou cestou 
vstupu pesticidů je uvolňování z granulovaných nebo práškovitých pesticidů aplikovaných 
přímo na půdu [20]. 
 Rychlost rozptylu pesticidu mezi jednotlivými složkami prostředí úzce souvisí s fyzikálně-
chemickými vlastnostmi jak samotné látky, tak i okolního prostředí. Dalším faktorem je nejen 
aplikovaná dávka, ale také období aplikace pesticidu, protože na setrvání pesticidu v životním 
prostředí mají vliv i klimatické podmínky, jako je teplota, množství srážek a rychlost větru. 
 Perzistence pesticidu v  půdě je velmi závislá na jejím složení. Všeobecně platí, 
že pesticidy déle setrvávají v půdách s vysokým obsahem organického podílu a jílovitých 
částic. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující dobu setrvání pesticidu v půdě patří adsorpce 
na půdní částice. Pesticidy, které jsou silně sorbované, jsou obvykle méně přístupné 
mikrobiální degradaci, příjmu rostlinami a vyplavování do nižších vrstev půdy [16]. 
 Při rozkladu pesticidů hraje významnou roli hydrolýza, kterou ovlivňuje zejména pH 
a kvalita organické hmoty v půdě. Rozklad pesticidů až na CO2 je řídkým jevem, většina 
uhlíku z pesticidů tvoří zbytková rezidua. Fotodegradace, tj. rozklad pesticidu světlem, může 
nastat pouze na povrchu půdy. Dobře odbouratelné jsou zejména pesticidy dobře rozpustné 
ve vodě; degradační proces je tím rychlejší, čím jsou vody biologicky bohatší. Proto 
je rozklad rychlejší v povrchových vodách než ve vodách podzemních [16]. 
 Vyluhování pesticidů z půdy závisí na jejich rozpustnosti ve vodě. Obtížně rozpustné 
pesticidy (např. triaziny) jsou vyluhovány velmi málo. Jsou v půdě mechanicky zadržovány 
a proto je jejich pohyb v půdě omezen. Nejvíce reziduí pesticidů je v  půdě do hloubky 
jednoho metru, rezidua méně pohyblivých pesticidů dosahují hloubky jen několika málo 
centimetrů. 
 Znečištění povrchových vod pesticidy je označováno jako tzv. plošné znečištění. Tento typ 
znečištění není možné redukovat čistírnami odpadních vod. Jedinou možností je omezení 
aplikovaného množství a výběr méně perzistentních zástupců. Vhodná jsou také opatření 
ke snížení eroze půdy. 
 
 
2.3 LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY VOD  
 
 Legislativní ochrana vody na evropské úrovni vychází ze směrnice 2000/60/ES 
Evropského parlamentu a Rady, ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní 
politiky. Tato směrnice novelizovaná směrnicemi 2008/105/ES a 2013/39/EU stanovuje 
strategii proti znečišťování vod, která zahrnuje určení prioritních látek představujících 
významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím. Členské státy jsou podle 
uvedených směrnic povinny provádět nezbytná opatření k postupnému snížení znečišťování 
vod těmito látkami. 
 Směrnice 2008/105/ES stanovila 33 prioritních látek a 8 dalších znečišťujících, pro které 
určila normy environmentální kvality (NEK). Normou environmentální kvality se rozumí 
mezní koncentrace určité znečišťující látky ve vodě, sedimentu nebo živém organismu, která 
nemá být z důvodu ochrany lidského zdraví a životního prostředí překročena. Jsou stanoveny 
dva druhy norem environmentální kvality - roční průměrné NEK (RP-NEK) za účelem 
ochrany vodního prostředí a lidského zdraví před dlouhodobou expozicí a nejvyšší přípustné 
koncentrace NEK (NPK-NEK) za účelem ochrany před krátkodobou expozicí. 
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Prostřednictvím směrnice 2013/39/EU byl dosavadní seznam prioritních látek rozšířen 
o dalších 12 látek. 
 Vypouštění nebezpečných látek do vodního prostředí je na evropské úrovni upraveno 
Směrnicí Rady 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami, vypouštěnými 
do vodního prostředí Společenství, která je novelou 76/464/EHS. Tato směrnice ve své 
příloze specifikuje dva seznamy nebezpečných látek. Seznam I vyjmenovává skupiny látek, 
které jsou pro vodní prostředí zvlášť nebezpečné a členské státy jsou povinny postupně 
eliminovat znečišťování vod těmito látkami. Seznam II vyjmenovává látky, které jsou 
pro vodní prostředí škodlivé a členské státy jsou povinny snížit znečišťování vod těmito 
látkami. 
 
Tabulka 3: Normy environmentální kvality pro vybrané pesticidy 
 

Látka RP-NEK 
(µg/l) 

NPK-NEK 
(µg/l) Určující dokument prioritní látka 

Aklonifen 0,12 0,12 Směrnice 2013/39/EU ano 
Bentazon 4,5  Nařízení vlády 23/2011 ne 
Cybutryn 0,0025 0,016 Směrnice 2013/39/EU ano 
Dichlorprop 0,1*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
Dichlorvos 0,0006 0,0007 Směrnice 2013/39/EU ano 
Dimethachlor 0,09*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
Diuron 0,2 1,8 Směrnice 2013/39/EU ano 
Epoxykonazol 0,4*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
Fenitrothion 0,01*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
Fenthion 0,01*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
Chinoxyfen 0,15 2,7 Směrnice 2013/39/EU ano 
Chlortoluron 0,4*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
Isoproturon 0,3 1 Směrnice 2013/39/EU ano 
Malathion 0,01*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
MCPA 0,1*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
MCPB 0,1*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
MCPP 0,1*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
Parathion ethyl 0,002*  Nařízení vlády 23/2011 ne 
Parathion methyl 0,005*  Nařízení vlády 23/2011 ne 

* NEK slouží pouze k hodnocení ekologického stavu 
 
 Oba seznamy jsou přeneseny do české legislativy v rámci přílohy č.1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon je v České 
republice hlavním legislativním předpisem v oblasti ochrany vod a je upraven několika 
novelami. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 
pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování a zlepšení jakosti povrchových 
a podzemních vod [21]. Skupiny látek ze Seznamu I Směrnice Rady 2006/11/ES jsou v České 
republice nazývány jako „prioritní nebezpečné“ a látky ze Seznamu II pak jako „prioritní“. 
Jednotlivé prioritní nebezpečné a prioritní látky jsou pak uvedeny v nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., novelizovaném nařízeními č. 229/2007 Sb. a č. 23/2011 Sb. Předmětem tohoto 
nařízení je stanovení ukazatelů a hodnot přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, a také stanovení náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
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a do kanalizací. Toto nařízení je nejdůležitějším prováděcím předpisem k vodnímu zákonu 
týkající se vypouštění odpadních vod s obsahem prioritních látek.  
 Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. do české legislativy přenáší také normy environmentální 
kvality. V tabulce č. 3 jsou uvedeny NEK pro v této práci sledované analyty. 
 Požadavky na jakost pitné vody v zemích EU upravuje Směrnice Rady EU 98/83/ES. 
Podle této směrnice je maximální povolená koncentrace jednotlivých pesticidů v  pitné vodě 
0,1  µg.l-1; při současném výskytu více pesticidů je potom maximální povolená sumární 
koncentrace všech jednotlivých pesticidů 0,5 µg.l-1. Výjimku tvoří aldrin, dieldrin, heptachlor 
a heptachlor epoxid, jejichž povolená koncentrace je 0,03 µg.l-1. 
 
 
2.4 METODY STANOVENÍ PESTICIDŮ A LÉČIV 
 Nejčastěji používané metody pro stanovení pesticidů a léčiv jsou založeny na extrakci 
pevnou fází (SPE) nebo extrakci kapalina – kapalina a následném zakoncentrování vzorku 
pod proudem dusíku. Vlastní separace je pak prováděna s využitím chromatografie s různými 
typy detektorů. Stanovením vybraných druhů pesticidů se zabývají některé české normy [22 - 
25], stanovením léčiv a látek osobní péče (PPCPs – Pharmaceuticals and Personal Care 
Products) se zabývá EPA norma [26]. 
 
 
2.4.1 Úprava vzorku 
 Pokud je jako extrakční technika zvolena SPE, musí být ze vzorku vody nejprve 
odstraněna suspendovaná hmota. K  tomu se  používá filtrace membránovými nebo 
křemennými filtry [27]. Pokud se nepřistupuje okamžitě k extrakci, ukládají se vzorky 
v chladu (4°C) a ve tmě. Dalším krokem úpravy je extrakce; ideálně by vzorky měly být 
extrahovány do 48 hodin po odběru [28]. Extrakce se používá k přečištění a zakoncentrování 
vzorku. Existují různé druhy extrakce, extrakce tuhou fází, mikroextrakce tuhou fází, extrakce 
z  kapaliny do kapaliny, extrakce plynem a mikrovlnná extrakce. Při stanovení léčiv 
a pesticidů je nejčastěji používána extrakce pevnou fází [28 - 32]. SPE může být provedena 
také v režimu on-line, kdy je SPE kolonka přímo propojena s analytickou kolonou [33; 34]. 
Extrakci lze provést i v systému kapalina-kapalina [35]. Nově, zvláště potom ve spojení 
s tandemovou hmotnostní spektrometrií, je rovněž užíván přímý nástřik vzorku na analytickou 
kolonu, a to bez předchozí extrakce [36; 37]. V tomto případě je vzorek pouze filtrován nebo 
odstředěn.  
 
 
2.4.1.1 Extrakce tuhou fází (SPE) 

 Extrakce tuhou fází (SPE – Solid Phase Extraction) je technika přípravy vzorků, jejíž 
význam stále roste. Při použití SPE se lze vyhnout řadě problémů, které jsou již tradičně 
spojovány s další metodou přípravy vzorků, tj. s  extrakcí kapalina – kapalina. Nejdůležitější 
výhodou je snížení spotřeby organických rozpouštědel, která jsou často zařazována mezi látky 
toxické, ničící ozonovou vrstvu, ale i jinak nebezpečné [38]. 
 SPE je nejčastěji používána při zpracování kapalných vzorků, především pro extrakci 
středně těkavých a netěkavých látek, jejich zakoncentrování a odstranění nežádoucích látek 
rušících následná analytická stanovení.  
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 Princip extrakce tuhým sorbentem spočívá v tom, že roztok analytu ve vodě se přivede 
do kontaktu s tuhým sorbentem, který silně sorbuje analyt, avšak co nejméně ostatní složky 
roztoku. Ze sorbentu je potom zachycený analyt uvolněn elucí rozpouštědlem. Nečastěji je 
sorbent uložen v kolonkách z polypropylenu nebo ze skla a průtok vzorku je umožněn buď 
gravitací, pozitivním tlakem (čerpadlem, injekční stříkačkou), případně negativním tlakem 
(připojeným vakuem). [39]. 
 Princip sorpce je obdobný jako u kapalinové chromatografie, a proto také používané 
sorbenty jsou velice podobné. Používají se obrácené fáze na bázi silikagelu, normální fáze, 
iontově výměnné fáze, ale i celá řada dalších sorbentů.  
 
 
2.4.2 Vlastní separační metoda 
 
2.4.2.1 Plynová chromatografie 

 Existuje široké spektrum metod pro stanovení nejrůznějších pesticidů a léčiv ve vodách. 
Většina z nich je založena na kombinaci plynové nebo kapalinové chromatografie s vhodným 
typem detekce.  
 Hlavními přednostmi této metody jsou rychlost, vysoká separační účinnost a možnost 
spojení se selektivními detektory. Její použití je však omezeno na látky těkavé při pracovních 
teplotách této techniky, tj. na látky s teplotou varu cca do 400 °C. Podmínkou je, aby se tyto 
látky při vypařování nerozkládaly. V některých případech lze plynovou chromatografií 
stanovit i látky, které nesplňují tato kritéria, pokud je vhodným způsobem derivatizujeme.  
 Mezi pesticidy dobře stanovitelné touto technikou patří organochlorované pesticidy [40] 
a triazinové herbicidy [41]. Naopak mezi pesticidy, které nelze díky jejich fyzikálně-
chemickým vlastnostem (polarita, termolabilita) stanovit plynovou chromatografií přímo, 
a to bez derivatizace, patří karbamátové pesticidy. Přímá GC analýza těchto sloučenin vede 
k jejich rozkladu během nástřiku nebo v koloně. Kromě vyšší teplotní stability může 
derivatizace karbamátů přinést i další výhody. Pokud je k detekci používán ECD detektor, 
je možné do molekuly analytu zavést atomy halogenů, které značně zvyšují citlivost tohoto 
detektoru.  
 K pesticidům obtížně stanovitelným plynovou chromatografií patří rovněž močovinové 
herbicidy, které se teplotou rozkládají na příslušné isokyanáty a alifatické aminy [41].  
 I většina léčiv musí být před GC analýzou derivatizována, jako například ibuprofen nebo 
kyselina salicylová, jejichž derivatizace se provádí přídavkem diazomethanu (methylace 
karboxylových skupin) a acetanhydridu nebo triethylaminu (acetylace hydroxyskupiny 
na benzenovém jádře) [42]. 
 Nezastupitelný význam v  analýze pesticidů má spojení plynového chromatografu 
s hmotnostním spektrometrem (GC/MS a GC/MS/MS). Toto spojení je nepostradatelné 
zejména tam, kde se provádí identifikace neznámých složek ve vzorku, protože při spojení 
GC/MS lze pro každou separovanou složku získat hmotnostní spektrum a identifikovat 
ji porovnáním jejího spektra s knihovnou spekter [43]. V analýze pesticidů má velký význam, 
a proto je velice vhodné pro monitorování čistoty složek životního prostředí [44]. 
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2.4.2.2 Kapalinová chromatografie 

 Jak již bylo uvedeno výše, existuje mnoho analytů, jejichž analýza na GC je více či méně 
problémová. Jedná se především o látky netěkavé nebo málo těkavé a tepelně nestálé. 
Z pesticidů jsou to zejména karbamáty, deriváty močoviny, fenoxyoctové kyseliny a velká 
škála metabolitů pesticidů. Do této skupiny látek patří i většina léčiv. Pro stanovení těchto 
analytů je vhodnější kapalinová chromatografie.  
 Separace analytů probíhá na chromatografické koloně naplněné stacionární fází, přes 
kterou prochází mobilní fáze. Mobilní fáze je kapalina, stacionární fáze může být pevná nebo 
kapalná ukotvená na pevném nosiči. K účinné separaci je třeba pracovat při vysokém tlaku. 
Kapalinový chromatograf (obrázek 11) je tvořen zásobníky mobilní fáze, degaserem, 
směšovacím zařízením, čerpadlem, dávkovacím zařízením, kolonou a detektorem.  
 
 

 
Obrázek  11: Schéma HPLC [45] 
 
 V zásobnících jsou umístěna rozpouštědla používaná jako mobilní fáze. V degaseru je 
mobilní fáze odplyněna a pomocí směšovacího zařízení je udržováno buď konstantní složení 
mobilní fáze (izokratická eluce) nebo složení měnící se podle předem daného programu 
(gradientová eluce). 
 Mobilní fáze se do kolony pumpuje vysokotlakým čerpadlem umožňujícím bezpulzní 
konstantní tok.  
 Roztok vzorku se dávkuje do protékající mobilní fáze na horní konec kolony nebo blízko 
něho. K dávkování vzorku je využíván autosampler obsahující zásobník na vialky se vzorky. 
Technické principy vlastního dávkování vzorku jsou různé. Buď je vzorek dávkován pomocí 
vícecestných (většinou šesticestných) ventilů nebo pomocí několika třícestných ventilů [46; 
47].  
 Dávkované vzorky jsou vedeny do analytické kolony umístěné v termostatu. Kolony jsou 
z nerezové oceli, avšak mohou být i skleněné nebo plastové. Jejich vnitřní průměr se 
pohybuje řádově od 0,5 do 4 mm [48]. Z kolony je eluát veden do detektoru, jehož signál se 
vyhodnocuje. Na detektory pro HPLC jsou kladeny mimořádné požadavky jakými jsou 
vysoká citlivost (detekce látek v roztoku v koncentracích ng až µg/ml), reprodukovatelnost 
a linearita odezvy, nezávislost odezvy na změně složení mobilní fáze při gradientové eluci 
a také univerzálnost (detekce všech oddělených složek vzorku) [49]. V analýze pesticidů 
a léčiv je možné použít spojení kapalinové chromatografie s  detektorem diodového pole 
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(DAD) [50], například pro stanovení fenoxykarboxylových kyselin nebo močovinových 
derivátů. Často je však dnes využíváno účinnější spojení s  hmotnostním spektrometrem 
(HPLC/MS) [51; 52; 53] nebo tandemovým hmotnostním spektrometrem (HPLC/MS/MS) 
[54; 55; 56]. Toto spojení umožňuje univerzální a vysoce selektivní detekci s možností 
identifikace složek vzorku.  
 

2.4.2.2.1 Spektrofotometrický detektor 
 
 Spektrofotometrický detektor měří absorbanci eluátu vycházejícího z kolony, a proto musí 
detekovaná látka absorbovat záření použité vlnové délky a současně musí toto záření 
co nejméně absorbovat mobilní fáze. Detektor může mít pevnou vlnovou délku (nejčastěji 
254 nm), u složitějších je možné nastavení vlnové délky pomocí monochromátoru 
a nejdokonalejší z nich může proměřit absorpční spektrum v určené oblasti vlnových délek 
pomocí diodového pole (Diode Array Detector - DAD) (obrázek 12). Nejčastěji se používají 
dvoupaprskové spektrofotometry s průtokovou detekční celou. Cela musí být dostatečně malá 
při dostatečně dlouhé optické dráze (pro zachování potřebné citlivosti detekce). Detektor 
s diodovým polem opakovaně zaznamenává celá spektra během průchodu látky kyvetou. 
Získají se tak trojrozměrné chromatogramy (retenční čas, absorbance, vlnová délka). Tyto 
detektory mají význam především při určení homogenity píku. Spektrofotometrické detektory 
jsou poměrně jednoduché, provozně spolehlivé, lze jimi detekovat velký počet látek a jsou 
kompatibilní s gradientovou elucí [48; 57; 58; 59]. 
 

 
 
Obrázek  12: Schéma spektrofotometrického detektoru diodového pole [46] 
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2.4.2.2.2 Hmotnostní spektrometr 
 
 Hmotnostní spektrometry jsou jako detektory velmi specifické a kromě údajů 
z chromatogramu poskytují spektrální údaje o identitě látky. Staly se standardními detektory 
pro aplikace environmentální, bioanalytické, potravinovou analýzu a řadu dalších [60] . 
 Proces identifikace i kvantifikace látek se v hmotnostním spektrometru odehrává ve třech 
krocích. Nejprve jsou molekuly vzorku převedeny v iontovém zdroji na ionty, které jsou 
následně v analyzátoru rozděleny podle poměru své hmotnosti a náboje a nakonec je 
na detektoru zaznamenána jejich intenzita. Mezi další části přístroje patří vakuový systém, 
zařízení pro zavádění vzorků a iontová optika pro urychlení a fokusaci iontů [60; 61]. 
 
2.4.2.2.2.1 Iontový zdroj 
 
 Konstrukce iontového zdroje se liší v závislosti na použité ionizační technice. Na volbu 
ionizační techniky mají vliv vlastnosti stanovovaných analytů, zejména polarita, molekulová 
hmotnost, tepelná stabilita a těkavost. Ve spojení s HPLC se používají techniky ionizace 
za atmosferického tlaku, tj. ionizace elektrosprejem (ESI), chemická ionizace 
za atmosferického tlaku (APCI) a fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI) [58; 59]. 
Všechny tyto techniky patří mezi tzv. měkké ionizační techniky. To znamená, že při ionizaci 
vznikají protonované nebo deprotonované molekuly a nedochází k  tak rozsáhlé fragmentaci 
jako u tvrdých ionizačních technik. Při výběru ionizační techniky obecně platí, že pro látky 
středně polární až iontové je používána ESI, APCI je vhodná pro sloučeniny málo až středně 
polární a APPI je vhodnou alternativou při analýze nepolárních látek [73;75]. 
 
• Ionizace elektrosprejem 
 Schéma elektrospreje je znázorněno na obrázku 13. Roztok vzorku se kontinuálně přivádí 
do iontového zdroje kapilárou o vnitřním průměru 100 µm. Na ústí kapiláry je vloženo napětí  
3-5 kV, které vytváří silné elektrostatické pole. Po rozprášení mobilní fáze na výstupu 
z kapiláry vznikají malé kapičky s velkým nábojem. Kapičky z kapiláry vstupují velkou 
rychlostí do vyhřívaného prostoru proplachovaného protiproudem sušícího plynu, kde dochází 
k rychlému odpaření mobilní fáze z povrchu kapiček. Kapičky nesou na svém povrchu náboj, 
jehož hustota se zvyšuje s odpařováním mobilní fáze z povrchu kapiček. Po překročení 
kritické hodnoty povrchového náboje dojde k rozpadu na ještě menší kapičky. Tento proces se 
opakuje, až dojde k uvolnění iontů [48; 62]. 
 
 

 
Obrázek  13: Ionizace elektrosprejem [63] 
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• Chemická ionizace za atmosférického tlaku  
 Chemická ionizace za atmosférického tlaku (obrázek 14) využívá podobného uspořádání 
iontového zdroje jako při ionizaci elektrosprejem. Do iontového zdroje se kapalina 
kontinuálně přivádí kapilárou, na jejímž ústí se bleskově odpaří ve vyhřívané zóně při 300 – 
650°C. Hlavním rozdílem proti elektrospreji je to, že na ústí kapiláry není vloženo elektrické 
napětí, ale zdroj je vybaven jehlovou elektrodou s vloženým vysokým napětím (cca 3 000 V), 
která pomocí koronového výboje ionizuje molekuly rozpouštědla. Ionty rozpouštědla 
v plynné fázi slouží jako reakční plyn pro ionizaci analytu, podobně jako u klasické chemické 
ionizace. Chemickou ionizaci při atmosférickém tlaku lze použít pro kapalinovou 
chromatografii slabě až silně polárních látek [48]. 
 

 
 
Obrázek  14: Chemická ionizace za atmosférického tlaku [63] 
 
 
2.4.2.2.2.2 Analyzátor 
 
 Po ionizaci jsou ionty systémem fokusačních a urychlujících elektrod vtahovány 
do hmotnostního analyzátoru, kde jsou ionty v plynné fázi a za vakua rozděleny podle poměru 
jejich hmotnosti a náboje [61]. Často používanými analyzátory jsou kvadrupól, iontová past 
a analyzátor doby letu. 
 
• Kvadrupólový analyzátor 
 Kvadrupólový analyzátor (obrázek 15) využívá kombinace stejnosměrného 
a radiofrekvenčního elektrického pole, která vytváří hmotnostní filtr pro ionty vstupující 
do tohoto kombinovaného pole. Hmotnostní filtr je  tvořen čtyřmi paralelními kovovými 
tyčemi, které jsou umístěny v rozích čtverce. Tyče v  diagonále jsou navzájem spojeny 
a připojeny ke  zdrojům stejnosměrného a radiofrekvenčního napětí, jehož polarita se 
periodicky mění. Pro danou amplitudu napětí procházejí na detektor pouze ionty daného 
poměru m/z. Ostatní se pohybují po nestabilních drahách a narážejí na tyče, kde jsou vybity. 
Plynulou změnou hodnot stejnosměrného napětí a amplitudy jsou postupně na detektor 
propouštěny všechny ionty [61; 62]. 
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Obrázek 15: Schéma kvadrupólu [64] 
 
• Iontová past 
 Další variantou analyzátoru je monopól stočený do prstence - iontová past (obrázek 16). 
Režim práce je inverzní ke kvadrupólovému přístroji. Je nastaven stabilní režim a ionty se 
postupně vypuzují k detektoru podle svých hodnot m/z nastavením nestabilních 
potenciálových podmínek v centru iontové pasti [62]. 
 

 
Obrázek 16: Schéma iontové pasti [65] 
 
 
• Analyzátor doby letu 
 Průletový analyzátor (obrázek 17) měří dobu letu iontů potřebnou pro překonání určité 
dráhy. Ionty jsou urychleny velmi krátkým napěťovým pulzem do evakuované letové trubice. 
Všechny ionty mají stejnou kinetickou energii, v analyzátorové trubici (oblast bez silového 
pole) se pohybují rychlostí závisející na jejich m/z. Ionty s menší hodnotou m/z se pohybují 
rychleji a dopadají na detektor dříve, těžší ionty dorazí na detektor později. Čas, za který se 
ionty na detektor dostanou, je velmi přesně snímán [61]. 
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Obrázek 17: Schéma analyzátoru doby letu [61] 
 
 
• Tandemová hmotnostní spektrometrie 
 Tandemová hmotnostní spektrometrie (MS/MS) je v podstatě spojení dvou hmotnostních 
analyzátorů. Měkké ionizační techniky neposkytují dostatečnou strukturní informaci a proto 
je třeba tuto informaci získat pomocí MS/MS. Hlavní uplatnění tendemové hmotnostní 
spektrometrie je v identifikaci a kvantifikaci látek ve složitých reálných vzorcích. První 
hmotnostní analyzátor zabezpečuje po ionizaci separaci molekulových iontů, které odpovídají 
různým složkám vzorku. Vybrané molekulové ionty z prvního analyzátoru se poté v kolizní 
cele aktivují srážkami s excitovanými atomy inertního plynu. Rozpadem těchto iontů vznikají 
fragmentové ionty, které jsou pak separovány pomocí druhého analyzátoru. Spojeny mohou 
být dva analyzátory stejného typu, tak je tomu např. u trojitého kvadrupólu (obrázek 18) nebo 
dva odlišné typy analyzátorů (tzv. hybridní analyzátory) s cílem získat nejlepší vlastnosti 
z obou druhů analyzátorů. Mezi hybridní analyzátory patří např. spojení kvadrupólu 
s analyzátorem doby letu [44; 60]. 
 

 
Obrázek 18: Schéma trojitého kvadrupólu [66] 
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2.4.2.2.2.3 Detektor 
 
 K vlastní detekci iontů bývá použit např. elektronový násobič, který využívá sekundární 
emise elektronů. Proud iontů z hmotnostního separátoru je fokusován na první, konverzní 
dynodu, která emituje elektrony v množství přímo úměrném počtu dopadajících iontů. 
Sekundární elektrony z konverzní dynody jsou urychleny a fokusovány na druhou dynodu, 
kde po dopadu emitují další sekundární elektrony. Tento proces se opakuje na dalších 
10 až 20 dynodách (kaskádový jev) [58]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
3.1 STANOVOVANÉ ANALYTY  
 
 Stanovované pesticidy byly vybrány na základě potřeby zavedení stanovení pesticidů 
ze skupiny močovin a fenoxykarboxylových kyselin, některých často používaných pesticidů 
a dále pesticidů dle požadavků směrnice 2008/105/ES a nařízení vlády 23/2011. Při výběru 
analytů bylo přihlédnuto i k předpokládaným požadavkům tehdy teprve vznikající směrnice 
2013/39/EU. Ze skupiny léčiv byl pro sledování vybrán ibuprofen, diklofenak 
a karbamazepin. Tato léčiva byla vybrána na základě vysoké spotřeby v České republice 
a perzistence v životním prostředí (diklofenak a karbamazepin). 
 Všechny analyty vybrané pro stanovení jsou shrnuty do tabulky č. 4. Je zde uveden důvod 
výběru a zda je daná účinná látka povolena k použití v ČR (k lednu 2015) [67]. 
 
Tabulka  4: Analyty vybrané pro stanovení 
Triviální název aklonifen Strukturní vzorec 
CAS 74070-46-5 

  

Účinek herbicid 
Skupina difenyl ethery 
Použití brambory, hrách, kukuřice, slunečnice 
Registrované POR  ano 
Důvod výběru prioritní látka (směrnice 2013/39/EU) 
Triviální název bentazon  Strukturní vzorec 
CAS 25057-89-0 

 

Účinek herbicid 
Skupina benzodiathiazoly 

Použití brambory, jetel, kukuřice,  len, luštěniny, 
obilí, trávy, triticale, vojtěška 

Registrované POR ano 

Důvod výběru přezkoumáván jako možná prioritní látka 
(směrnice 2008/105/ES) 

Triviální název cybutryn Strukturní vzorec 
CAS 28159-98-0 

  

Účinek fufgicid 
Skupina triaziny 

Použití prostředky na ochranu proti plísním (např. 
jako přídavek do nátěrových hmot) 

Registrované POR - 
Důvod výběru prioritní látka (směrnice 2013/39/EU) 
Triviální název dikamba Strukturní vzorec 
CAS 1918-00-9 

  

Účinek herbicid, regulátor růstu 
Skupina aminobenzoové kyseliny 
Použití kukuřice, ovocné stromy, obilí, trávy 
Registrované POR ano 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
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Triviální název dichlorprop (2,4-DP) Strukturní vzorec 
CAS 120-36-5 

  

Účinek herbicid  
Skupina fenoxykyseliny 
Použití obilí, trávy 
Registrované POR ano 
Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011) 
Triviální název dichlorvos Strukturní vzorec 
CAS 62-73-7 

  

Účinek insekticid 
Skupina organofosfáty 

Použití prostředky na hubení blech, hubení 
hmyzu  

Registrované POR - 
Důvod výběru prioritní látka (směrnice 2013/39/EU) 
Triviální název diklofenak Strukturní vzorec 
CAS 15307-79-6 

  

Účinek léčivo 
Skupina - 
Použití analgetikum, antiflogistikum 
Registrované POR - 
Důvod výběru spotřeba 
Triviální název dimethachlor Strukturní vzorec 
CAS 50563-36-5 

  

Účinek herbicid 
Skupina chloracetanilidy 
Použití řepka 
Registrované POR ano 

Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011), roční 
spotřeba v ČR 

Triviální název diuron Strukturní vzorec 
CAS 330-54-1 

  

Účinek algicid, herbicid 
Skupina substituované močoviny 

Použití 
obilí, ovocné stromy, cukrová třtina, 
lesnictví, silnice, železnice, exterierové 
nátěrové hmoty 

Registrované POR ne 
Důvod výběru prioritní látka (směrnice 2013/39/EU) 
Triviální název epoxykonazol Strukturní vzorec 
CAS 106325-08-0 

  

Účinek fungicid 
Skupina triazoly 
Použití obilí 
Registrované POR ano 

Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011), roční 
spotřeba v ČR 
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Triviální název ethofumesát Strukturní vzorec 
CAS 26225-79-6 

 

Účinek herbicid 
Skupina benzofurany 
Použití cibule, hrách, řepa, slunečnice, trávy 
Registrované POR ano 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
Triviální název fenitrothion Strukturní vzorec 
CAS 122-14-5 

  

Účinek insekticid 
Skupina thiofosfáty  

Použití 
cibule, česnek, jahody,  jetel, kukuřice, 
len, luštěniny, obilí, ovocné stromy, řepa, 
trávy, vinná réva, vojtěška, zelenina 

Registrované POR ne 
Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011) 
Triviální název fenpropidin Strukturní vzorec 
CAS 67306-00-7 

 

Účinek fungicid 
Skupina morfoliny  
Použití obilí 
Registrované POR ano 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
Triviální název fenthion Strukturní vzorec 
CAS 55-38-9 

  

Účinek insekticid 
Skupina organofosfáty  

Použití prostředky k hubení hmyzu a parazitů 
zvířat 

Registrované POR - 
Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011) 
Triviální název chinoxyfen Strukturní vzorec 
CAS 124495-18-7 

  

Účinek fungicid 
Skupina fenoxychinoliny 
Použití chmel, obilí, vinná réva 
Registrované POR ano 
Důvod výběru prioritní látka (směrnice 2013/39/EU) 
Triviální název chlorbromuron Strukturní vzorec 
CAS 13360-45-7 

  

Účinek herbicid 
Skupina substituované močoviny 
Použití brambory, kukuřice, luštěniny, zelenina 
Registrované POR ne 
Důvod výběru skupina močovinových herbicidů 
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Triviální název chloridazon Strukturní vzorec 
CAS 1698-60-8 

 

Účinek herbicid 
Skupina pyridazinony 
Použití řepa 
Registrované POR ano 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
Triviální název chlortoluron Strukturní vzorec 
CAS 15545-48-9 

  

Účinek herbicid 
Skupina substituované močoviny  
Použití obilí, mák 
Registrované POR ano 

Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011), roční 
spotřeba v ČR 

Triviální název ibuprofen Strukturní vzorec 
CAS 15687-27-1 

 

Účinek léčivo 
Skupina - 
Použití analgetikum, antiflogistikum 
Registrované POR - 
Důvod výběru často užívané léčivo 
Triviální název isoproturon Strukturní vzorec 
CAS 34123-59-6 

  

Účinek algicid, herbicid 
Skupina substituované močoviny  
Použití obilí 
Registrované POR ano 

Důvod výběru prioritní látka (směrnice 2013/39/EU), 
roční spotřeba v ČR 

Triviální název karbamazepin Strukturní vzorec 
CAS 298-46-4 

  

Účinek léčivo 
Skupina - 
Použití antiepileptikum 
Registrované POR - 
Důvod výběru spotřeba 
Triviální název karbendazim Strukturní vzorec 
CAS 10605-21-7 

  

Účinek fungicid 
Skupina benzimidazoly 
Použití obilí, řepa, řepka 
Registrované POR ne 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
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Triviální název lenacil Strukturní vzorec 
CAS 2164-08-1 

  

Účinek herbicid, inhibitor 
Skupina substituované močoviny 
Použití řepa 
Registrované POR ano 
Důvod výběru  skupina močovinových herbicidů 
Triviální název linuron Strukturní vzorec 
CAS 330-55-2 

  

Účinek herbicid, inhibitor 
Skupina substituované močoviny  

Použití brambory, chmel, kukuřice , len, luštěniny, 
obilí, slunečnice, zelenina 

Registrované POR ano 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
Triviální název malathion Strukturní vzorec 
CAS 121-75-5 

  

Účinek akaricid, insekticid 
Skupina thiofosfáty 
Použití řepka 
Registrované POR ano 
Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011) 
Triviální název MCPA Strukturní vzorec 
CAS 94-74-6 

 

Účinek herbicid, regulátor růstu 
Skupina fenoxykyseliny 

Použití chmel, jetel, ovocné stromy, obilí, rybíz, 
trávy, vinná réva, železnice 

Registrované POR ano 
Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011) 
Triviální název MCPB Strukturní vzorec 
CAS 94-81-5 

  

Účinek herbicid 
Skupina fenoxykyseliny 
Použití hrách, ječmen, jetel 
Registrované POR ano 
Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011) 
Triviální název MCPP (mecoprop) Strukturní vzorec 
CAS 07085-19-0 

  

Účinek herbicid 
Skupina fenoxykyseliny  
Použití obilí 
Registrované POR ano 

Důvod výběru přezkoumáván jako možná prioritní látka 
(směrnice 2008/105/ES) 
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Triviální název metabenzthiazuron Strukturní vzorec 
CAS 18691-97-9 

 

Účinek algicid, herbicid, inhibitor 
Skupina substituované močoviny 
Použití obilí, luštěniny 
Registrované POR ne 
Důvod výběru skupina močovinových herbicidů 
Triviální název metamitron Strukturní vzorec 
CAS 41394-05-2 

  

Účinek herbicid, inhibitor 
Skupina triaziny 
Použití řepa 
Registrované POR ano 

Důvod výběru roční spotřeba v ČR 

Triviální název metobromuron Strukturní vzorec 
CAS 3060-89-7 

  

Účinek herbicid 
Skupina substituované močoviny  

Použití brambory, len, luštěniny, rajčata, 
slunečnice 

Registrované POR ne 
Důvod výběru skupina močovinových herbicidů  
Triviální název metoxuron Strukturní vzorec 
CAS 19937-59-8 

 

Účinek herbicid, regulátor růstu 
Skupina substituované močoviny   
Použití obilí 
Registrované POR ne 
Důvod výběru skupina močovinových herbicidů  
Triviální název monolinuron Strukturní vzorec 
CAS 1746-81-2 

 

Účinek herbicid 
Skupina substituované močoviny   
Použití brambory 
Registrované POR ne 
Důvod výběru skupina močovinových herbicidů  
Triviální název nikosulfuron Strukturní vzorec 
CAS 111991-09-4 

  

Účinek herbicid 
Skupina sulfonylmočoviny 
Použití kukuřice 
Registrované POR ano 
Důvod výběru skupina močovinových herbicidů  
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Triviální název parathion ethyl Strukturní vzorec 
CAS 56-38-2 

  

Účinek akaricid, insekticid 
Skupina derivát kyseliny fosforečné 
Použití ovocné stromy 
Registrované POR ne 
Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011) 
Triviální název parathion methyl Strukturní vzorec 
CAS 298-00-0 

 

Účinek insekticid 
Skupina derivát kyseliny fosforečné 
Použití obilí, ovocné stromy, zelenina 
Registrované POR ne 
Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011) 
Triviální název pendimethalin Strukturní vzorec 
CAS 40487-42-1 

 

Účinek herbicid 
Skupina nitroderivát anilinu 

Použití 
cibule, česnek, jahody, kukuřice, 
luštěniny, obilí, ovocné stromy, 
slunečnice, trávy, vinná réva, zelenina 

Registrované POR ano 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
Triviální název prochloraz Strukturní vzorec 
CAS 67747-09-5 

  

Účinek fungicid 
Skupina azoly  
Použití obilí, řepa, řepka, slunečnice 
Registrované POR ano 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
Triviální název propikonazol Strukturní vzorec 
CAS 60207-90-1 

 

Účinek fungicid 
Skupina azoly 
Použití obilí, řepa, řepka, slunečnice, trávy 
Registrované POR ano 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
Triviální název tebukonazol Strukturní vzorec 
CAS 107534-96-3 

  

Účinek fungicid 
Skupina azoly 

Použití hořčice, chmel, obilí, ovocné stromy, 
řepka, vinná réva 

Registrované POR ano 
Důvod výběru roční spotřeba v ČR 
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Triviální název thifensulfuron-methyl  Strukturní vzorec 
CAS 79277-27-3 

 

Účinek herbicid 
Skupina sulfonylmočoviny 
Použití kukuřice, obilí 
Registrované POR ano 
Důvod výběru skupina močovinových herbicidů  
Triviální název triflusulfuron-metyl  Strukturní vzorec 
CAS 126535-15-7 

 

Účinek herbicid 
Skupina sulfonylmočoviny 
Použití řepa 
Registrované POR ano 
Důvod výběru skupina močovinových herbicidů  
Triviální název 2,4-D Strukturní vzorec 
CAS 94-75-7 

 

Účinek herbicid, regulátor růstu 
Skupina fenoxykyseliny  
Použití kukuřice, ovocné stromy, obilí, trávy 
Registrované POR ano 

Důvod výběru NEK (nařízení vlády 23/2011), roční 
spotřeba v ČR 

Triviální název 2,4,5-T Strukturní vzorec 
CAS 93-76-5 

 

Účinek herbicid  
Skupina fenoxykyseliny   
Použití defoliant  
Registrované POR ne 
Důvod výběru skupina fenoxykarboxylových kyselin  
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3.2 POUŽÍVANÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ 
 
- kapalinový chromatograf HP 1200 s hmotnostním detektorem Triple Quad 6210, 

kolonovým termostatem, autosamplerem a příslušenstvím, Agilent Technologies 
- kolona Zorbax SB-C18, (75 mm × 4,6 mm × 3,5 μm)  
- předkolona Zorbax SB-C18, (12,5 mm × 4,6 mm × 5 μm)  
- SPE kolonky Spe-ed, Octadecyl C18/18% (500 mg/3 ml), Applied Separations 
- vzorkovnice 500 ml z tmavého skla se zabroušenou plnou zátkou vyžíhané při teplotě 

400 °C po dobu 3 hodiny 
- injekční stříkačky Hamilton - objem 5, 10, 50, 100, 250 μl  
- vialky 1,8 ml se šroubovým uzávěrem a teflonovým septem 
- CERTAN vialky se šroubovým uzávěrem, objem 2 ml  
- automatická pipeta Eppendorf 100 – 1000 μl a 10 – 100 μl 
- koncentrátor vzorků (Termovap) 
- ultrazvuková lázeň (VCC4, Teson, Slovensko) 
- laboratorní váhy (Denver Instruments, Německo) 
- analytické váhy (Sartorius, Německo) 
- sušárna (Linn High Term) 
- muflová pec (Elsklo) 
- vakuové filtrační zařízení Manifold (Sigma - Aldrich) s příslušenstvím  
- filtrační aparatura pro filtraci vzorků povrchových vod 
- filtry pro filtraci vzorků povrchových vod: filtr ze skleněných mikrovláken Z4 průměr 

pórů 4,5 μm (Filpap Štětí s.p. ČR) 
- běžné laboratorní vybavení 
 
 
3.3 POUŽÍVANÉ CHEMIKÁLIE A STANDARDY 
 
3.3.1 Chemikálie 
 
- methanol (Fluka, LC-MS CHROMASOLV) 
- acetonitril (Fluka, LC-MS CHROMASOLV) 
- redestilovaná voda (Millipore) 
- aceton (Sigma - Aldrich) 
- kyselina chlorovodíková (HCl) 37 % p.a. (Riedel de Haën) 
- kyselina octová, p. a., 99 % (Merck) 
- hydroxid sodný p.a. (Lachema) 
- kyselina octová – eluent additive for LC-MS (Fluka) 
- dusík, čistota 4.0 
- dusík, čistota 6.0  
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3.3.2 Standardy 
 
3.3.2.1 Kalibrační standardy 
 
- Dicamba o koncentraci 1000µg/ml v acetonu, 79257, Absolute Standards 
- Bentazon o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, P-177S-CN, AccuStandard 
- 2,4-D o koncentraci 1000µg/ml v acetonitrilu, 79196, Absolute Standards 
- MCPA o koncentraci 1000µg/ml v MTBE, 78017, Absolute Standards 
- 2,4,5-T o koncentraci 1000µg/ml v acetonitrilu, 79197, Absolute Standards 
- 2,4-DP (Dichlorprop) o koncentraci 1000µg/ml v MTBE, 78010, Absolute Standards 
- MCPP (Mecoprop) o koncentraci 1000µg/ml v MTBE, 78018, Absolute Standards 
- MCPB o koncentraci 1000µg/ml v MTBE, 70734, Absolute Standards 
- Diclofenac sodium, o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, 18000-0305, Neochema 
- Ibuprofen o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, 18000-0595, Neochema  
- směsný standard Organic Standard Solution o koncentraci 100 µg.ml-1 

v methanolu / acetonu / dimethylformamidu / kyselině fosforečné, Chromservis (standard 
na zakázku)  

 Analyty ve směsi: karbendazim, metamitron, chloridazon, metoxuron, lenacil, 
methabenzthiazuron, chlortoluron, monolinuron, isoproturon, diuron, metobromuron, 
dimethachlor, linuron, chlorbromuron. 

- směsný standard Organic Standard Solution o koncentraci 100 µg.ml-1 
v methanolu / acetonu,  Chromservis (standard na zakázku) 

 Analyty ve směsi: nikosulfuron, thifensulfuron-methyl, epoxykonazol, triflusulfuron-
methyl, tebukonazol, propikonazol, prochloraz, fenpropidin, pendimethalin, fenthion, 
dichlorvos, fenitrothion, cybutryn, chinoxyfen, aklonifen, malathion, ethofumesát, 
parathion methyl, parathion ethyl, karbamazepin 

 
3.3.2.2 Vnitřní standardy 

 
- Dicamba D3 o konc. 100mg/l v acetonu, 12260100, Dr. Ehrenstorfer  
- MCPA D6 o konc. 100µg/ml v acetonu, 14760200, Dr. Ehrenstorfer 
- Dichlorprop D6 o konc. 100µg/ml v acetonu, 14640100, Dr. Ehrenstorfer 
- MCPB D6 o konc. 100µg/ml v acetonu, 14790100, Dr. Ehrenstorfer 
- Diclofenac D4 - o konc. 100µg/ml v acetonitrilu, 18000-0306D, Neochema 
- Ibuprofen D3 o konc. 10µg/ml v acetonitrilu, 18000-0601D, Neochema 
- Chlortoluron D6 o koncentraci 100mg/l v acetonu, 11530100, Dr. Ehrenstorfer  
- Isoproturon D6 o koncentraci 100µg/ml v acetonu, 14470100, Dr. Ehrenstorfer 
- Diuron D6 o koncentraci 100µg/ml v acetonu, 13020100, Dr. Ehrenstorfer 
- Linuron D6 o koncentraci 100µg/ml v acetonu, 14640100, Dr. Ehrenstorfer 
- Carbamazepin D10 o koncentraci 10µg/ml v acetonitrilu, 18000-0161D, Neochema 
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3.3.2.3 Kontrolní standardy 

 
- Pesticides – Mix 12 o koncentraci 10µg/ml v acetonitrilu, 15530, Neochema 
- Diclofenac sodium, o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, 18000-0305 (jiná šarže než 

kalibrační), Neochema  
- Ibuprofen o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, 18000-0595 (jiná šarže než kalibrační), 

Neochema  
- Carbendazim o koncentraci 100µg/ml v methanolu, P-278S, AccuStandard 
- Metamitron o koncentraci 1000µg/ml v acetonu, 72703, Absolute Standards 
- Chloridazon (Pyrazon) o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 70823, Absolute Standards 
- Metoxuron o koncentraci 1000µg/ml v acetonitrilu, 70752, Absolute Standards 
- Nicosulfuron o koncentraci 1000µg/ml v acetonitrilu, 72453, Absolute Standards 
- Thifensulfuron methyl o koncentraci 1000µg/ml v acetonu, 72705, Absolute Standards  
- Lenacil o koncentraci 1000µg/ml v acetonu, 70724, Absolute Standards 
- Metabenzthiazuron o koncentraci 1000µg/ml v acetonu, 72704, Absolute Standards 
- Chlortoluron o koncentraci 1000µg/ml v acetonitrilu, 70594, Absolute Standards  
- Monolinuron o koncentraci 1000µg/ml v acetonitrilu, 70756, Absolute Standards  
- Isoproturon o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 70720, Absolute Standards 
- Diuron o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 70633, Absolute Standards 
- Metobromuron o koncentraci 1000µg/ml v acetonitrilu, 70751, Absolute Standards  
- Dimethachlor o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 71115, Absolute Standards  
- Linuron o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 70728, Absolute Standards 
- Chlorbromuron o koncentraci 100µg/ml v methanolu, P-520S, AccuStandard 
- Epoxiconazole o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, 13185000, Dr. Ehrenstorfer  
- Triflusulfuron methyl o koncentraci 1000µg/ml v acetonu, 72706, Absolute Standards  
- Tebuconazol o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, 17178700, Dr. Ehrenstorfer 
- Propiconazol o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 71495, Absolute Standards 
- Prochloraz o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 71693, Absolute Standards 
- Fenpropidin o koncentraci 100µg/ml v cyklohexanu, 13537000, Dr. Ehrenstorfer  
- Pendimethalin o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 70952, Absolute Standards  
- Carbamazepin o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, 18000-0160, Neochema 
- Fenthion o koncentraci 1000µg/ml v hexanu, 70686, Absolute Standards 
- Dichlorvos o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 70151, Absolute Standards 
- Fenitrothion o koncentraci 1000µg/ml v methanolu, 71205, Absolute Standards 
- Cybutryne o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, S-11520A1-1ML, ChemService  
- Quinoxyfen o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, S-13173A1-1ML, ChemService  
- Aclonifen o koncentraci 100µg/ml v acetonitrilu, 10042000, Dr. Ehrenstorfer 
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3.4 PRACOVNÍ POSTUPY 
 
3.4.1 Návrh a optimalizace metody stanovení 
 
 Analyty, které bylo třeba stanovovat, byly na základě rešerše a dostupných aplikačních 
listů [68; 69; 70] k přístroji rozděleny do dvou skupin. Na ty, které lze na hmotnostním 
detektoru stanovit při negativní ionizaci a na ty, které mohou být stanoveny při pozitivní 
ionizaci. Protože používaný hmotnostní detektor neumožňoval střídání polarit během jedné 
metody, musely být vypracovány metody dvě. Analyty stanovované při negativní chemické 
ionizaci jsou uvedeny v tabulce č. 5 jako skupina 1, analyty stanovované při pozitivní 
chemické ionizaci jsou uvedeny jako skupina 2. 
 
Tabulka 5: Rozdělení analytů podle použité ionizace 

Fenoxykarboxylové kyseliny Skupina Ostatní vybrané pesticidy a jejich metabolity Skupina 
dikamba 1 aklonifen 2 

2,4-D 1 bentazon 1 
2,4-DP 1 cybutryn 2 
MCPA 1 dichlorvos 2 
MCPB 1 dimethachlor 2 
MCPP 1 epoxykonazol 2 

2,4,5-T 1 ethofumesát 2 
Deriváty kyseliny močové  fenitrothion 2 

diuron 2 fenpropidin 2 
chlorbromuron 2 fenthion 2 

chlortoluron 2 chinoxyfen 2 
isoproturon 2 chloridazon 2 

lenacil 2 karbendazim 2 
linuron 2 malathion 2 

metabenzthiazuron 2 metamitron 2 
metobromuron 2 parathion ethyl 2 

metoxuron 2 parathion methyl 2 
monolinuron 2 pendimethalin 2 
nikosulfuron 2 prochloraz 2 

thifensulfuronmetyl 2 propikonazol 2 
triflusulfuronmetyl 2 tebukonazol 2 

Léčiva    
diklofenak 1   
ibuprofen 1   

karbamazepin 2   
 
 Chromatografické podmínky obou analýz byly inspirovány aplikačními listy [68; 69; 70]. 
Protože byla používána kolona s odlišnými rozměry, byly některé chromatografické 
parametry optimalizovány a upraveny. Vzhledem k použití detektoru na bázi trojitého 
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kvadrupolu není dokonalé rozdělení analytů již na chromatografické koloně zapotřebí. Avšak 
v době návrhu metod nedisponoval používaný detektor možností měření v režimu dynamické 
MRM; z tohoto důvodu byly analyty na koloně rozděleny alespoň do té míry, 
aby v jednotlivých časových segmentech nebylo detekováno příliš mnoho analytů současně.  
 Podmínky na hmotnostním detektoru, jako je teplota a průtok sušícího plynu, napětí 
na kapiláře a tlak plynu v  nebulizeru, byly rovněž zvoleny v souladu s podmínkami 
prezentovanými v rámci aplikací výrobce. Optimalizace na hmotnostním spektrometru 
proběhla především v oblasti zjištění nejvhodnějších iontových přechodů, fragmentačního 
a kolizního napětí. 
 
3.4.2 Odběry vzorků 
 Zkoumanou matricí byla povrchová voda; její vzorky byly odebírány na vybraných 
profilech v oblasti povodí řeky Moravy v období let 2012 a 2013. Četnost odběrů byla 
zpravidla jedenkrát měsíčně. Jednotlivé odběrové lokality jsou upřesněny a blíže popsány 
v kapitole 4.  
 Všechny vzorky povrchové vody byly odebírány jako bodové, ze středu proudnice nejlépe 
několik  centimetrů pod hladinou tak, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku zvířeným dnovým 
nebo břehovým sedimentem. U větších toků byly vzorky odebírány z mostů za použití 
kovového džberu s lankem a navijákem. V případě malých toků byly vzorky odebírány 
z břehu kovovým odběrákem umístěným na tyči. Pro transport vzorků do laboratoře byly 
použity vzorkovnice z hnědého skla se zábrusem a plnou zátkou, které byly plněné tak, 
aby neobsahovaly vzduchovou bublinu. Odebrané vzorky byly v chladících boxech 
co nejrychleji přepraveny do laboratoře, kde byly při teplotě (3±2°C) uchovány až do dalšího 
zpracování. 

 
3.4.3 Úprava vzorků a izolace analytů 
 Z důvodu odstranění hrubých nečistot, které by komplikovaly následnou přípravu, byly 
vzorky vždy nejprve zfiltrovány přes filtry ze skleněných mikrovláken. Filtrace vzorků 
proběhla většinou ihned po přijetí vzorku do laboratoře, tj. již v den odběru, případně 
v den následující. Ihned po filtraci bylo také z důvodu konzervace (doporučeno normou ČSN 
EN ISO 5667-3 [71]) upraveno pH na hodnotu 2 u vzorků pro analýzu pesticidů a léčiv ze 
skupiny č. 1. Takto připravené vzorky byly skladovány v lednici při teplotě (3±2)°C 
až do započetí extrakce. 
 Sledované analyty byly z matrice izolovány pomocí SPE. Každá skupina analytů byla 
extrahována rozdílným postupem: 
 
3.4.3.1 Pesticidy a léčiva (skupina č. 1) 

• příprava vzorku 
250 ml zfiltrovaného vzorku bylo okyseleno konc. HCl na pH 2 a obohaceno směsným 
zásobním roztokem vnitřních standardů  

• kondicionace  
stacionární fáze SPE kolonek byla postupně promyta samospádem a bez prodlev 1 ml 
acetonu, 1 ml methanolu a 3 ml okyselené vody o pH 2 tak, aby nevyschl smočený 
sorbent 
 



 45 

• aplikace vzorku 
250 ml okyseleného vzorku bylo aplikováno pod vakuem na nakondiciovanou SPE 
kolonkou  

• eluce analytů 
analyty byly z SPE kolonky eluovány samospádem 1 ml methanolu přímo do vialky 
[72]  
 

 
Obrázek 19: Aplikace vzorků na SPE kolonky 

 
 

3.4.3.2 Pesticidy a léčiva (skupina č. 2) 

• příprava vzorku 
500 ml zfiltrovaného vzorku bylo okyseleno konc. kyselinou octovou na pH 3 
a obohaceno směsným zásobním roztokem vnitřních standardů  

• kondicionace  
stacionární fáze SPE kolonek byla postupně promyta samospádem a bez prodlev 
2 x 3 ml methanolu a 3 ml okyselené vody o pH 3 tak, aby nevyschl smočený sorbent 

• aplikace vzorku 
500 ml okyseleného vzorku bylo aplikováno pod vakuem na nakondiciovanou SPE 
kolonkou 

• eluce analytů 
analyty byly z SPE kolonky eluovány samospádem 2 x 2 ml methanolu 
do kalibrovaných zkumavek. Eluát byl zahuštěn proudem dusíku na 1 ml a převeden 
do vialky [72]. 
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Obrázek 20: Eluce analytů z SPE kolonek 

 
 
 

 
Obrázek 21: Zakoncentrování vzorků proudem dusíku 
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3.4.4 LC/MS/MS analýza 
 
3.4.4.1 Chromatografické podmínky 

- Mobilní fáze: acetonitril, 0,04 % k. octová v Millipore vodě 
- Průtok: 0,5 ml.min-1 
- Gradient: viz. tabulka 6 a 7 
- Teplota na koloně: 40 °C 
- Nástřik: 10 μl 
- Délka analýzy: 30 + 6 min (1) a 35 + 6 min (2) [72] 
 
 
Tabulka 6: Gradient - skupina 1 [72] 
 

čas (min) 
obj. %  

0,04 % k. octová v Millipore 
obj. % acetonitrilu 

0 75 25 
2 75 25 
20 35 65 
30 35 65 

 
 
Tabulka 7: Gradient - skupina 2 [72] 
 

čas (min) 
obj. %  

0,04 % k. octová v Millipore 
obj. % acetonitrilu 

0 90 10 
28 2 98 
30 0 100 
35 0 100 

 
 
 
3.4.4.2 Nastavení hmotnostního spektrometru: 

3.4.4.2.1 Pesticidy a léčiva (skupina 1) 
 
   mode    MRM, ESI Negative     
   sušící plyn   dusík 4.0 
    teplota sušícího plynu  300 °C 
    průtok sušícího plynu  9 l.min-1 
    kolizní plyn   dusík 6.0 
    nebulizer   40 psi 
    napětí na kapiláře  4000V [72] 
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Tabulka. 8: Parametry MRM - skupina 1  [72] 
 

Látka 
RT  

(min) 
MRM 1 MRM 2 

FR  
(V) 

CE 
 (V) 

ISTD 

Dikamba D3, ISTD 1 4,6 222,0 → 177,9 222,0 → 145,8 60 0   
Dikamba 4,6 219,0 → 175,0 219,0 → 144,9 60 0 1 
Bentazon 9,2 239,1 → 132,0 239,1 → 175,0 120 20 2 
2,4-D 11,9 219,0 → 160,9 219,0 → 125,0 60 15 2 
MCPA D6, ISTD 2 12,5 205,1 → 147,1   80 10   
MCPA 12,6 199,1 → 141,0 201,1 → 143,0 80 10 2 
2,4,5-T 14,6 253,0 → 195,0 255,0 → 197,0 60 10 2 
2,4-DP D6, ISTD 3 14,6 239,1 → 164,0   60 5   
2,4-DP 14,6 233,0 → 160,9 235,0 → 163,0 60 5 3 
MCPP 15,2 213,1 → 141,0 215,1 → 143,0 80 8 2 
MCPB D6, ISTD 4 17,2 233,1 → 147,0   90 5   
MCPB 17,4 227,0 → 141,0 229,0 → 143,0 90 5 4 
Diklofenak D4, ISTD 5 19,4 298,0 → 254,1   80 5   
Diklofenak 19,5 294,0 → 250,2   80 5 5 
Ibuprofen D3, ISTD 6 20,1 208,2 → 164,2   70 0   
Ibuprofen 20,1 205,0 → 161,2   60 0 6 

Uvedené retenční časy analytů jsou ilustrativní, mohou se měnit se stářím kolony nebo výměnou 
kolony nebo předklony. V tabulce je uveden nejvhodnější vnitřní standard pro každý analyt. 
 
 

3.4.4.2.2 Pesticidy a léčiva (skupina 2) 
 
   mode    MRM, ESI Positive     
   sušící plyn   dusík 4.0 
    průtok sušícího plynu  9 l. min-1 
    teplota sušícího plynu  350 °C 
    kolizní plyn   dusík 6.0 
    nebulizer   40 psi 
    napětí na kapiláře  4000V [72] 
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Tabulka 9: Parametry MRM - skupina 2 [72] 

Látka 
RT 

(min) 
MRM 1 MRM 2 

FR 
(V) 

CE 
 (V) 

ISTD 

Karbendazim 7,0 192,2 → 160,1 192,2 → 132,0 110 25 2 
Metamitron 8,9 203,2 → 175,1 203,2 → 104,0 90 15 2 
Karbamazepin D8,ISTD 1 13,4 245,2 → 202,2 245,2 → 199,2 140 20  
Karbamazepin 13,5 237,2 → 194,2 237,2 → 192,2 150 20 1 
Chloridazon 9,3 222,1 → 104,0 222,1 → 92,0 70 25 2 
Metoxuron 12,0 229,1 → 72,0 229,1 → 46,1 90 15 2 
Nikosulfuron 12,1 411,1 → 182,1 411,1 → 213,1 120 10 2 
Thifensulfuronmethyl 13,3 388,0 → 167,1 388,0→ 141,1 110 15 2 
Dichlorvos 13,3 221,0 → 109,0 221,0 →145,0 100 12 5 
Lenacil 13,7 235,2 → 153,0 235,2 → 136,0 90 25 3 
Metabenzthiazuron 14,7 222,1 → 165,0 222,1 → 150,0 90 20 4 
Chlortoluron D6, ISTD 2 14,7 219,2 → 78,0 219,2 → 52,1 110 15  
Chlortoluron 14,8 213,1 → 72,0 213,1→ 46,1 90 15 2 
Monolinuron 15,6 215,1 → 126,0 215,1 → 148,0 70 10 5 
Diuron D6, ISTD 3 15,6 239,1 → 78,1 239,1 → 52,1 80 15  
Diuron  15,7 233,1 → 72,0 233,1 → 46,1 100 15 3 
Isoproturon D6, ISTD 4 15,6 213,2 →78,1 213,2 → 52,1 110 15  
Isoproturon  15,7 207,2 → 72,0 207,2 → 46,1 110 15 4 
Metobromuron 16,3 259,0 → 170,0 259,0 → 148,0 100 15 5 
Dimethachlor 17,0 256,2 → 224,1 256,2 → 148,1 90 15 4 
Linuron 18,2 249,1 → 160,0 249,1 → 182,0 110 15 5 
Linuron D6, ISTD 5 18,1 255,1 → 160,0 255,1 → 185,1 90 15  
Chlorbromuron 18,6 295,0 → 205,9 295,0 → 182,0 110 15 5 
Epoxykonazol 19,3 330,1 → 121,0 330,1 → 141,0 120 15 4 
Triflusulfuronmethyl 19,3 493,1 → 264,1 493,1 → 238,2 140 20 2 
Parathion methyl 19,4 264,0 → 125,0 264,0 →231,9 100 15 / 12 3 
Cybutryn 19,8 254,2 → 198,1 254,2 → 91,0 110 18 4 
Tebukonazol 19,9 308,0 → 70,1 308,0 → 125,0 130 30 4 
Ethofumesát 19,9 287,0 → 121,1 287,0 → 160,7 100 13 3 
Aklonifen 20,5 265,0 → 248,1 265,0 → 193,1 100 12 3 
Malathion 20,5 331,0 → 99,0 331,0 → 127,1 90 12 2 
Fenitrothion 20,5 278,0 → 124,9 278,0 → 108,8 90 13 5 
Propikonazol 21,3 342,1 → 159,0 342,1 → 69,1 130 20 4 
Prochloraz 21,8 376,1 → 308,1 376,1 → 266,0 90 5 4 
Parathion ethyl 22,1 292,0 →236,0 292,0 →264,0 90 12 / 5 2 
Fenthion 22,3 297,0 → 247,0 297,0 →169,1 120 10 3 
Fenpropidin 23,1 274,3 → 147,1 274,3 → 86,1 130 30 4 
Chinoxyfen 25,1 308,0 → 197,0 308,0 → 272,1 160 32 4 
Pendimethalin 25,9 282,2 → 212,0 282,2 → 194,0 80 5 5 

Uvedené retenční časy analytů jsou ilustrativní, mohou se měnit se stářím kolony nebo výměnou 
kolony nebo předklony. V tabulce je uveden nejvhodnější vnitřní standard pro každý analyt. 
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3.4.5 Kalibrace 
 
 Díky předpokládanému koncentračnímu rozpětí analytů ve sledované matrici, které se 
mělo pohybovat od několika jednotek ng.l-1 až po stovky až tisíce ng.l-1, bylo nutno kalibrovat 
ve velmi širokém koncentračním rozpětí. Kalibrační křivky proto byly standardně 
připravovány jako jedenáctibodové, v rozsahu od 3 do 1500 ng.l-1. V případě zjištění vzorků 
s vyššími koncentracemi analytů byly domíchány další kalibrační roztoky o vhodné vyšší 
koncentraci a kalibrační závislost byla přepočítána. 
 Kalibrace byla prováděna metodou s vnitřním standardem. Jako vnitřní standardy byly 
používány deuterované standardy, tj. standardy mající v molekule část vodíkových atomů 
nahrazených atomy deuteria. Protože by nebylo technicky ani finančně možné používat 
ke každému analytu jeho vlastní značený standard, bylo vybráno pouze několik takovýchto 
standardů v obou metodách. Při prvním vyhodnocení kalibrace bylo provedeno vyhodnocení 
všech analytů u několika vzorků o známém složení na všechny vnitřní standardy 
a na podkladě nejvyšší výtěžnosti pak byl vybrán nejvhodnější vnitřní standard pro každý 
analyt. Přehled používaných vnitřních standardů pro jednotlivé analyty je uveden v tabulkách 
č. 8 a 9. 
 Ukázka kalibračních křivek je uvedena na obr. č. 22 a 23. U některých analytů nebylo 
možno použít kalibrační křivky lineární, ale závislost odezvy na koncentraci byla v tomto 
případě kvadratická. Tato skutečnost způsobovala při vyhodnocení problémy, zvláště na těch 
nejnižších koncentračních úrovních. Vyhodnocení série vzorků proto vždy proběhlo nejprve 
„na hrubo“ s celými kalibračními křivkami; tímto postupem byly zjištěny přibližné maximální 
koncentrace každého analytu v dané sérii vzorků a podle této skutečnosti pak bylo 
koncentrační rozpětí kalibračních křivek upraveno. Opětovné vyhodnocení série vzorků pak 
již proběhlo s danou přesností a správností. V případě výskytu vzorků s nejnižšími i s velmi 
vysokými koncentracemi analytu v jedné sérii a při zjištění problému s přesností kalibrace 
v celém rozsahu bylo postupováno tak, že jedenáctibodová kalibrace byla rozdělena na dvě 
a vyhodnocení vzorků s velmi rozdílnými nálezy koncentrací proběhlo odděleně. 
 
 

 
Obrázek 22: Kalibrační křivka - MCPA 
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Obrázek 23: Kalibrační křivka - Dicamba 
 
 
3.4.6 Validační charakteristiky optimalizovaných metod a jejich určení 
 
 Validace metody je v praxi stopových chemických analýz důležitým požadavkem zejména 
proto, že slouží k ověření, zda je tato metoda vhodná pro daný účel.  
 Mezi validační parametry, které byly ověřovány patří mez detekce a mez stanovitelnosti, 
pracovní rozsah a linearita, opakovatelnost, výtěžnost a nejistota. 
 
 
3.4.6.1 Pracovní rozsah a linearita 

 Pro každou kvantitativní metodu je třeba určit rozsah koncentrací analytu, ve kterém může 
být metoda používána. Na straně nízkých koncentrací je omezením mez stanovitelnosti, 
na druhé straně pak různé vlivy závislé na odezvě. Uvnitř pracovního rozsahu se pak obvykle 
nalézá oblast lineární odezvy, kde má závislost lineární průběh. V lineární oblasti může být 
postačující určit směrnici kalibrační křivky pomocí jednoho kalibračního bodu, jinde v oblasti 
pracovního rozsahu je nutné obvykle použít několikabodovou kalibraci [73]. Pro ideálně 
lineární závislost dosahuje korelační koeficient hodnoty 1. 
 Korelační koeficient byl stanoven ze šesti náhodně vybraných kalibračních závislostí 
v programu EffiValidation 3.0 a výsledky jsou shrnuty v tabulce 10. 
 
 
3.4.6.2 Mez detekce a mez stanovitelnosti 

 Mez detekce (LOD) je definována jako signál statisticky odlišný od šumu; je to nejnižší 
spolehlivě detekovatelná koncentrace, jejíž stanovení však nemusí být kvantitativní. Mez 
stanovitelnosti (LOQ) je definována jako množství analytu, které jsme schopni touto metodou 
stanovit s danou přesností a správností. 
 Mez detekce a mez stanovitelnosti byly stanoveny na základě směrnice kalibrační přímky 
a hodnoty slepého stanovení. U analytů, kde slepý pokus dosahuje nulové hodnoty, byla mez 
detekce a mez stanovitelnosti určena na základě opakovaně měřené kalibrační přímky. 
Výpočty byly provedeny v programu EffiValidation 3.0 a výsledky jsou shrnuty v tabulce 10. 
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3.4.6.3 Výtěžnost analytů 

 Výtěžnost je definována jako poměr výsledku měření k přijaté referenční hodnotě. Pokud 
je určena na základě dostatečného počtu opakovaných měření, může sloužit k odhadu 
systematické chyby měření. 
 Určení výtěžnosti proběhlo na základě opakovaného měření uměle připravených vzorků 
(reálný vzorek obohacený vhodně namíchaným kontrolním standardem). Výtěžnost byla 
zkoumána na koncentrační hladině 100 ng.l-1, výsledky pro jednotlivé analyty jsou shrnuty 
v tabulce 10. Výtěžnost byla ověřována u každé série vzorků, pokud nedosahovala 80 %, byly 
výsledky reálných vzorků korigovány příslušným koeficientem. 
 
 
3.4.6.4 Opakovatelnost 

 Opakovatelnost je mírou souhlasu několikanásobného měření stejného vzorku, stejným 
analytikem, na stejném přístroji, v téže laboratoři a v krátkém časovém období. 
Je reprezentována směrodatnou odchylkou opakovatelnosti. Z její hodnoty můžeme usuzovat 
na velikost chyby měření způsobené náhodnými vlivy. 
 Opakovatelnost byla vyhodnocena na základě měření šesti totožných reálných vzorků. 
U analytů, kde nález v reálném vzorku dosahoval nulové hodnoty, bylo pro vyhodnocení 
použito šesti uměle připravených vzorků (reálný vzorek neobsahující analyt obohacený 
vhodně namíchaným kontrolním standardem). Výsledky jsou shrnuty v tabulce 10. 
 
 
3.4.6.5 Slepý pokus 

 Hodnota slepého pokusu byla stanovena jako průměr minimálně šesti stanovení 
provedených bez přítomnosti analytů. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 10. 
 
 
3.4.6.6 Nejistota stanovení 

 Nejistota je parametr související s výsledkem měření, který charakterizuje rozptýlení 
hodnot, které mohou být důvodně přiřazeny k měřené veličině [74]. Nejistota je podstatnou 
součástí výsledku a poskytuje informaci o jeho kvalitě. Určuje meze, v nichž je výsledek 
považován s danou hladinou spolehlivosti za správný, přesný a pravdivý. Uvádění nejistoty 
měření je zapotřebí např. k interpretaci výsledku zkoušky. 
 Východiskem pro odhad nejistoty mohou být poznatky z regulačních diagramů, validací, 
mezilaboratorních porovnání, měření certifikovaných referenčních materiálů atd. 
 Nejistota obou vyvinutých metod byla odhadnuta na základě nejistot vypočítaných 
z opakovaného měření kontrolního standardu v průběhu delšího časového období podle 
následujícího vztahu: 
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Směrodatná odchylka:  

 

kde:  ix  je naměřený výsledek 

  x  je průměr naměřených výsledků 
  n je počet naměřených výsledků (použito 10 měření) 

 
Relativní směrodatná odchylka: RSD = s / x  
 
Rozšířená nejistota: U = k * RSD * 100  (%) pro hladinu spolehlivosti 95%:    k = 2 
 
 Výsledky vypočítaných nejistot pro jednotlivé analyty jsou shrnuty v tabulce 10. 
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Tabulka 10: Validační charakteristiky metod [75] 

Analyt Kalibrační rozsah 
(ng.l-1) 

Linearita 
Korelační 
koeficient 

LOD 
(ng.l-1) 

LOQ 
(ng.l-1) 

Výtěžnost 
(%) 

LOQ1 

(ng.l-1) 
OpakovatelnostRV

2 
(%) 

OpakovatelnostST
3 

(%) 
Slepý pokus 

(ng.l-1) 
Nejistota 

(%) 
Nejistota4 

(%) 

bentazon 3 - 1500 0,9999 2,8 4,4 88 5 3,4 (11,0 ng.l-1) 0,8 0,09 8,4 20 

dikamba 3 - 1500 0,9995 2,0 6,7 103 20 13,2 (10,1 ng.l-1) 2,5 0,85 15,3 20 

diklofenak 3 - 1500 0,9997 1,4 4,6 104 5 2,0 (17,9 ng.l-1) 1,1 0,61 18,4 20 

ibuprofen 3 - 1500 0,9996 0,0 0,1 89 5 2,2 (5,1 ng.l-1) 7,1 1,05 10,4 20 

MCPA 3 - 1500 0,9995 0,9 3,0 101 5 2,9 (34,7 ng.l-1) 0,8 0,74 14,0 20 

MCPB 3 - 1500 0,9999 0,7 2,5 97 5   0,7 0,28 15,7 20 

MCPP 3 - 1500 0,9994 0,4 1,4 105 5 1,5 (14,6 ng.l-1) 0,7 0,43 10,3 20 

24DP 3 - 1500 0,9995 0,5 1,8 105 5   2,4 0,94 16,9 20 

245T 3 - 1500 0,9995 0,8 2,7 106 5   1,6 0,14 20,0 20 

24D 3 - 1500 0,9996 1,4 4,5 105 5 2,9 (4,9 ng.l-1) 1,4 0,35 11,6 20 

aklonifen 3 - 1500 0,9999 2,4 4,4 100 5   1,7 0,00 10,8 20 

cybutryn 3 - 1500 0,9998 3,3 6,0 105 10   3,7 0,02 15,1 20 

dichlorvos 3 - 1500 0,9998 2,6 4,7 92 5   2,6 0,42 17,2 20 

dimethachlor 3 - 1500 0,9997 0,8 1,5 105 5 7,1 (5,2 ng.l-1) 2,4 0,07 12,3 20 

diuron 3 - 1500 0,9994 2,6 4,8 104 5 3,5 (5,4 ng.l-1) 3,0 0,38 10,7 20 

epoxykonazol 3 - 1500 0,9993 0,3 0,5 93 5   2,8 0,05 16,6 20 

ethofumesát 3 - 1500 0,9995 5,8 10,5 108 10   2,8 0,72 19,8 20 

fenitrothion 3 - 1500 0,9998 3,0 5,4 96 10   6,8 0,00 16,7 20 

fenpropidin 3 - 1500 0,9998 0,8 1,4 42 10   8,1 0,01 8,4 20 

fenthion 3 - 1500 0,9997 1,5 2,7 94 5   3,3 0,00 16,2 20 

chinoxyfen 3 - 1500 0,9996 2,5 4,4 102 5   2,4 0,03 13,4 20 

chlorbromuron 3 - 1500 0,9993 0,3 0,5 110 5   4,4 0,00 15,6 20 

chloridazon 3 - 1500 0,9995 1,8 2,8 14 30   13,2 0,00 17,4 20 

chlortoluron 3 - 1500 0,9997 1,2 2,1 95 5   3,8 0,21 16,6 20 
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Analyt Kalibrační rozsah 
(ng.l-1) 

Linearita      
Korelační 
koeficient 

LOD 
(ng.l-1) 

LOQ 
(ng.l-1) 

Výtěžnost 
(%) 

LOQ1 

(ng.l-1) 
OpakovatelnostRV

2 
(%) 

OpakovatelnostST
3 

(%) 
Slepý pokus 

(ng.l-1) 
Nejistota 

(%) 
Nejistota4 

(%) 

isoproturon 3 - 1500 0,9997 1,7 3,0 106 5 2,3 (11,1 ng.l-1) 2,7 0,34 10,5 20 

karbamazepin 3 - 1500 0,9993 2,0 3,6 100 5 1,7 (51.5 ng.l-1) 1,9 0,19 9,1 20 

karbendazim 3 - 1500 0,9998 0,5 0,9 48 10   13,8 0,21 16,8 20 

lenacil 3 - 1500 0,9996 1,3 2,3 68 5   2,0 0,00 8,1 20 

linuron 3 - 1500 0,9998 0,4 0,8 93 5 12,1 (42,4 ng.l-1) 5,6 0,30 10,3 20 

malathion 3 - 1500 0,9995 1,1 2,0 113 5   3,2 0,01 11,3 20 

metabenzthiazuron 3 - 1500 0,9999 0,2 0,4 82 5   2,8 0,07 14,9 20 

metamitron 3 - 1500 0,9996 0,6 1,1 22 30   12,1 0,00 23,2 20 

metobromuron 3 - 1500 0,9994 0,7 1,3 79 5   3,8 0,00 19,4 20 

metoxuron 3 - 1500 0,9997 0,9 1,6 85 5   6,8 0,03 17,4 20 

monolinuron 3 - 1500 0,9996 0,6 1,0 95 5   2,1 0,02 16,6 20 

nikosulfuron 3 - 1500 0,9994 2,0 3,6 160 5 2,4 (13,4 ng.l-1) 3,8 0,01 18,0 20 

parathion ethyl 3 - 1500 0,9994 4,2 7,5 113 10   3,2 0,08 15,2 20 

parathion methyl 3 - 1500 0,9999 5,3 9,5 103 20   2,7 0,39 15,8 20 

pendimethalin 3 - 1500 0,9994 0,9 1,7 107 5   5,7 0,01 18,5 20 

prochloraz 3 - 1500 0,9996 1,3 2,4 92 5   2,4 0,08 17,7 20 

propikonazol 3 - 1500 0,9996 0,1 0,2 87 5 2,6 (9,1 ng.l-1) 2,3 0,04 11,0 20 

tebukonazol 3 - 1500 0,9995 0,8 1,4 82 5 3,4 (11,2 ng.l-1) 2,4 0,33 13,6 20 

thifensulfuronmethyl 3 - 1500 0,9996 1,6 2,9 109 5   4,1 0,03 13,3 20 

triflusulfuronmethyl 3 - 1500 0,9995 1,7 3,1 98 5   4,1 0,01 17,6 20 

1 konečná mez stanovitelnosti – určená na základě LOQ vypočítané a korigované na výtěžnost analytu 

2 opakovatelnost reálného vzorku – u výsledku uvedena koncentrační hladina reálného vzorku 

3 opakovatelnost reálného vzorku obohaceného o 100 ng.l-1 analytu 

4 konečná nejistota – odhadnutá na základě nejistoty vypočítané  
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3.4.7 Ověření stability vzorků 
 Ne vždy je možno přípravu vzorku pro analýzu započít ihned po dodání vzorku 
do laboratoře; z tohoto důvodu byla zkoumána stabilita analytů v reálných vzorcích 
povrchové vody. Pro ověření bylo odebráno větší množství povrchové vody, která byla 
v laboratoři ihned zfiltrována přes filtr ze skleněných vláken a rozdělena na jednotlivé vzorky. 
Při zkoumání stability v šesti časových intervalech bylo třeba odebrat 12 objemů jednoho 
vzorku. Ihned po filtraci byla polovina (6 vzorků) obohacena směsným standardem 
na koncentraci 40 ng.l-1 každého analytu. Jeden obohacený a jeden neobohacený vzorek byly 
extrahovány ihned, zbylé byly označeny datem, kdy má být započato s jejich extrakcí tak, aby 
v každém časovém intervalu byl stanoven jeden obohacený a jeden neobohacený vzorek. 
Do započetí přípravy byly vzorky skladovány v lednici při teplotě (3±2)°C. 
 Stabilita analytů ze skupiny 1 byla zkoumána v šesti časových intervalech v rozmezí 
33 dnů od odběru a stabilita analytů ze skupiny 2 byla zkoumána v pěti časových intervalech 
v rozmezí 21 dnů od odběru. Naměřené výsledky pro neobohacený vzorek jsou shrnuty 
v tabulkách 11 a 13; jsou zde uvedeny pouze výsledky těch analytů, jejichž koncentrace 
ve vzorku byla vyšší než LOQ. Výsledky pro tytéž vzorky, ale obohacené o 40 ng.l-1, jsou 
uvedeny v tabulkách 12 a 14 a znázorněny graficky na obrázcích 24 a 25. V grafu na obrázku 
25 jsou pro lepší přehlednost znázorněny pouze ty analyty, u jejichž koncentrací došlo 
v průběhu experimentu k výraznějším změnám. Z naměřených dat vyplývá, že v neoboha-
ceném vzorku byly všechny prokázané analyty po celou dobu experimentu stabilní. Výjimkou 
byl pouze ibuprofen, kde ve vzorku připravovaném až po 33 dnech od odběru došlo 
k výraznějšímu poklesu koncentrace. V reálném vzorku obohaceném o 40 ng.l-1 každého 
analytu ze skupiny 1, došlo již po 21 dnech k poklesu koncentrace ibuprofenu, 245T a MCPB 
a k nárůstu koncentrace bentazonu (tabulka 12, obrázek 24). U druhé skupiny analytů došlo 
k výraznějším změnám v naměřených koncentracích u karbendazimu, metamitronu, 
chloridazonu, nikosulfuronu, dimethachloru, triflusulfuron-methylu, fenpropidinu 
a pendimethalinu. Všechny uvedené změny koncentrací u tohoto vzorku nastaly až u vzorku 
extrahovaného 21 dnů po odběru. Rozdíl v naměřených koncentracích je dobře patrný při 
porovnání relativní směrodatné odchylky pro celý experiment a pouze pro prvních 14 dnů 
experimentu. Změny koncentrací analytů mohou být způsobeny jejich přeměnami, případně 
i sorpcí na povrch skleněného nádobí, ve kterém byly vzorky skladovány. Z provedených 
experimentů vyplývá, že sledované analyty jsou v povrchových vodách stabilní 14 dnů od 
odběru. Norma ČSN EN ISO 5667-3 však doporučuje vzorky pro některé analyty ze skupiny 
2 zpracovávat maximálně do 7 dnů od odběru. Vzhledem k tomuto doporučení byla převážná 
většina vzorků zpracovávána do 7 dnů od odběru. 
 
Tabulka 11: Stabilita reálného vzorku – skupina 1 [75] 

Analyt Den přípravy (po odběru)/ Koncentrace (ng.l-1) RSD (%) 1 - 
14 dnů 

RSD (%)  
1 - 33 dnů 1 5 9 14 21 33 

Dikamba 7,8 9,5 8,6 8,8 7,5 7,2 7,0 9,8 
Bentazon 7,2 7,5 6,6 6,5 6,6 7,5 6,2 6,3 
MCPA 10,5 11,0 8,5 9,4 9,0 9,7 9,8 8,7 
MCPP 6,3 6,8 6,1 6,3 6,3 6,2 4,0 3,5 

Diklofenak 94,7 101,2 99,9 97,0 100,4 97,7 2,6 2,3 
Ibuprofen 63,1 66,7 70,0 65,8 62,6 46,1 3,7 12,3 
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Tabulka 12: Stabilita obohaceného reálného vzorku – skupina 1 [75] 
 

Analyt Den přípravy (po odběru) / Koncentrace (ng.l-1) RSD (%) 
1 – 14 dnů  

RSD (%) 
1 – 33 dnů 1 5 9 14 21 33 

Dikamba 51,9 45,9 49,1 47,3 47,3 49,6 4,6 4,0 
Bentazon 46,5 49,4 42,1 42,2 52,1 55,5 6,8 10,3 

24D 45,5 47,8 40,5 43,1 45,8 48,1 6,2 5,9 
MCPA 51,8 56,3 45,2 47,4 48,3 54,6 8,5 7,9 
245T 43,7 45,8 40,8 40,1 32,8 37,9 5,4 10,4 
24DP 41,7 44,9 40,3 41,5 39,9 41,0 4,0 3,9 
MCPP 46,3 48,9 45,1 46,2 40,5 46,5 3,0 5,6 
MCPB 41,1 45,5 40,8 40,2 38,5 32,5 5,1 9,7 

Diklofenak 124,9 143,5 137,5 138,5 134,2 131,6 5,0 4,3 
Ibuprofen 112,3 113,0 109,2 104,2 60,3 80,2 3,2 20,4 
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Obrázek 24: Stabilita obohaceného reálného vzorku – skupina 1 
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Tabulka. 13: Stabilita reálného vzorku – skupina 2 [75] 
 

Analyt 
Den přípravy (po odběru) / 

Koncentrace (ng.l-1) RSD (%)   
1 - 14 dnů 

RSD (%)  
1 - 33 dnů 

1 5 9 14 21 
Karbamazepin 101,7 105,9 99,6 102,2 96,6 2,2 3,0 

Diuron 5,1 5,0 5,5 5,4 5,3 3,4 3,1 
Linuron 3,5 3,7 3,7 3,6 3,8 1,7 2,6 

 
 
Tabulka 14: Stabilita obohaceného reálného vzorku – skupina 2 [75] 
 

Analyt 
Den přípravy (po odběru) / 

Koncentrace (ng.l-1) RSD (%) 
1 - 14 dnů 

RSD (%)  
1 - 33 dnů 

1 5 9 14 21 
Karbendazim 34,8 39,1 38,5 32,7 46,3 7,3 12,2 
Metamitron 12,4 13,2 13,2 10,1 20,9 10,3 26,1 
Chloridazon 6,5 8,5 8,2 6,5 13,6 12,6 30,1 

Karbamazepin 141,8 153,9 152,3 144,8 150,1 3,4 3,1 
Lenacil 30,1 33,6 34,5 32,6 31,6 5,0 4,7 

Metoxuron 38,0 41,1 43,6 40,2 38,8 5,0 4,9 
Nikosulfuron 74,8 76,3 79,8 83,2 54,3 4,1 13,7 

Thifensulfuronmethyl 49,3 53,2 52,7 54,0 46,0 3,4 5,8 
Chlortoluron 42,1 44,3 46,0 45,1 45,6 3,2 3,1 

Metabenzthiazuron 37,4 42,5 42,7 42,3 42,1 5,4 4,9 
Dimethachlor 40,5 43,4 42,3 41,2 50,6 2,6 8,3 

Diuron 49,7 52,4 52,8 52,7 51,6 2,5 2,2 
Isoproturon 43,4 46,9 47,5 47,1 45,6 3,5 3,2 

Metobromuron 38,7 40,5 46,6 35,5 39,2 10,0 9,0 
Monolinuron 37,9 36,6 38,3 36,9 37,9 1,8 1,7 

Chlorbromuron 41,2 43,9 45,7 43,6 42,6 3,7 3,4 
Epoxykonazol 38,6 43,1 42,6 37,6 39,3 5,9 5,4 

Linuron 45,2 43,8 44,8 46,0 48,2 1,8 3,2 
Tebukonazol 38,2 42,6 42,0 39,4 43,2 4,4 4,7 

Triflusulfuronmethyl 56,0 56,9 53,7 57,2 25,6 2,5 24,5 
Fenpropidin 10,8 10,5 11,7 12,4 14,0 6,6 10,6 

Pendimethalin 38,3 42,4 40,4 32,0 24,3 10,2 18,6 
Prochloraz 39,1 41,7 40,9 36,0 42,5 5,5 5,7 

Propikonazol 40,2 43,8 42,2 38,6 47,8 4,7 7,4 
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Stabilita analytů v reálném vzorku
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Obrázek 25: Stabilita obohaceného reálného vzorku – skupina 2 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
4.1 ŘEKA SVRATKA 
 Řeka Svratka pramení severně od Žďáru nad Sázavou u obce Cikháj na jihozápadním 
úbočí Žákovy hory ve výšce 823 m n.m. Až po Veverskou Bítýšku protéká většinou úzkými 
údolími, pod Brnem pokračuje nížinnou oblastí Dyjskosvrateckého úvalu. Jsou na ní dvě 
velké přehradní nádrže – Vír a Brněnská přehrada. Hlavními přítoky řeky Svratky jsou 
Jihlava, Svitava, Litava, Loučka, Bobrava a Bílý potok. Celková plocha povodí řeky Svratky 
má 4 115 km2 [76]. 
 Odběrový profil na řece Svratce byl umístěn na konci jejího toku před vodní nádrží Nové 
mlýny. Vzorky byly odebírány ze silničního mostu mezi Vranovicemi a Pouzdřany (obrázek 
26) v průběhu let 2012 a 2013 s frekvencí jeden vzorek měsíčně.  
 

 
 
Obrázek 26: Odběrový profil na řece Svratce 
 
 Naměřené hodnoty jsou prezentovány v tabulkách 15, 16, 17 a 18. V tabulkách 15 
(rok 2012) a 16 (rok 2013) jsou uvedeny naměřené výsledky pro látky mající pesticidní 
účinek. Šedou barvou pozadí je v tabulkách znázorněno období aplikace jednotlivých 
pesticidů podle dat dostupných v databázi Českého hydrometeorologického ústavu [67]. 
Látky bez zvýrazněného pozadí nejsou v České republice registrovány pro použití na ochranu 
rostlin, mohou však být používány k jiným účelům, např. diuron jako algicidní přísada 
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exteriérových nátěrových hmot, cybutryn jako fungicidní přísada nátěrových hmot nebo 
dichlorvos a fenitrothion, používané k hubení hmyzu a parazitů u zvířat. 
 Pro lepší orientaci jsou naměřené hodnoty, které leží nad mezí stanovitelnosti tučně 
zvýrazněny. Část analytů byla do sledování zahrnuta až v průběhu měření, pro ty jsou 
v tabulkách uvedeny pouze změřené výsledky. 
 
Tabulka 15: Koncentrace pesticidů ve vzorcích povrchové vody z řeky Svratky během roku 
2012 (ng.l-1) [77] 

Analyt Svratka 2012 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 
24.1. 21.2. 20.3. 18.4. 22.5. 20.6. 25.7. 22.8. 19.9. 17.10. 14.11. 12.12. 

Aklonifen - - - - - - - - - - - - 
Bentazon  11,9 9,3 8,1 7,2 9,2 17,7 10,3 8,8 8,0 8,7 8,5 7,7 
Cybutryn - - - - - - - - - - - - 
Dikamba <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 66,9 <20,0 <20,0 
Dichlorvos - - - - - - - - - - - - 
Dimethachlor <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Diuron 15,0 8,3 7,9 26,7 22,8 40,9 62,7 48,8 52,3 88,4 31,7 23,8 
Epoxykonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Ethofumesát - - - - - - - - - - - - 
Fenitrothion - - - - - - - - - - - - 
Fenpropidin <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenthion - - - - - - - - - - - - 
Chinoxyfen - - - - - - - - - - - - 
Chlorbromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chloridazon <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Chlortoluron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Isoproturon <5,0 <5,0 9,9 9,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 16,4 7,2 48,8 
Karbendazim <10,0 <10,0 <10,0 10,3 12,2 10,0 17,9 <10,0 <10,0 26,1 25,4 24,3 
Lenacil <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Linuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,8 16,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Malathion - - - - - - - - - - - - 
MCPA <5,0 6,2 19,3 10,5 26,4 31,8 14,0 21,9 9,2 16,0 10,8 6,5 
MCPB <5,0 <5,0 10,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPP 5,7 42,6 19,0 6,3 <5,0 12,3 6,9 <5,0 <5,0 10,0 <5,0 <5,0 
Metabenzthiazuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metamitron <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Metobromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metoxuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Monolinuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Nikosulfuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Parathion ethyl - - - - - - - - - - - - 
Parathion methyl - - - - - - - - - - - - 
Pendimethalin <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Prochloraz <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Propikonazol <5,0 <5,0 <5,0 8,6 5,6 9,1 6,8 6,8 7,2 16,3 <5,0 <5,0 
Tebukonazol <5,0 <5,0 6,0 12,5 7,7 11,7 20,4 8,2 6,8 23,7 6,9 5,7 
Thifensulfuronmethyl <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Triflusulfuronmetyl  <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4,5-T <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-D <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 11,0 15,9 8,8 <5,0 9,1 8,1 <5,0 5,2 
2,4-DP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
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Tabulka 16: Koncentrace pesticidů ve vzorcích povrchové vody z řeky Svratky během roku 
                      2013 (ng.l-1) [77] 
Analyt Svratka 2013 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 

29.1. 26.2. 26.3. 23.4. 28.5. 25.6. 23.7. 20.8. 17.9. 16.10. 12.11. 10.12. 
Aklonifen <5,0 <10,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Bentazon  8,4 6,4 10,7 <5,0 18,5 6,8 7,1 <5,0 <5,0 5,9 <5,0 9,6 
Cybutryn <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Dikamba <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Dichlorvos <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Dimethachlor <5,0 <5,0 <5,0 6,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Diuron 99,5 10,7 12,4 72,9 23,7 132 40,7 30,4 20,5 22,3 21,1 15,5 
Epoxykonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Ethofumesát <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 24,6 82,5 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenitrothion <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenpropidin <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenthion <5,0 <10,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chinoxyfen <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chlorbromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chloridazon <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 194 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Chlortoluron <5,0 18,0 9,6 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,3 <5,0 6,5 10,7 
Isoproturon 5,3 <5,0 <5,0 <5,0 25,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,4 17,3 
Karbendazim <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 27,7 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 20,5 10,3 
Lenacil <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 480 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Linuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 18,2 191 6,7 <5,0 <5,0 <5,0 
Malathion <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPA 10,6 9,0 <5,0 5,2 14,0 24,3 14,9 729 22,7 9,9 <5,0 15,3 
MCPB <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 20,7 9,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,2 
Metabenzthiazuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metamitron <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 36,9 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Metobromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metoxuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Monolinuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Nikosulfuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 8,7 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Parathion ethyl - - - - - <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Parathion methyl - - - - - <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Pendimethalin <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Prochloraz <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 11,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Propikonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 13,0 17,8 <5,0 5,4 6,1 <5,0 <5,0 5,4 
Tebukonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 11,4 34,3 9,8 7,9 7,9 12,2 9,7 9,2 
Thifensulfuronmethyl <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Triflusulfuronmetyl  <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4,5-T <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-D <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 16,3 10,1 15,9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-DP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
 
 Grafické znázornění naměřených výsledků je uvedeno na obrázcích 27 – 29, analyty byly 
podle naměřených koncentrací rozděleny do tří skupin. Pesticidy s nejvyššími nálezy jsou 
uvedeny na obrázku 27, s nejnižšími nálezy na obrázku 29. 
 Některé analyty jako je bentazon, MCPA nebo tebukonazol byly detekovány v převážné 
většině odebraných vzorků, jejich koncentrace se pohybovala většinou do 50 ng.l-1. Pouze 
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Svratka - pesticidy (2012 a 2013)
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ve vzorku odebraném 20.8.2013 byla prokázána koncentrace MCPA 729 ng.l-1; současně byl 
v tomto vzorku zjištěn i zvýšený obsah linuronu (191 ng.l-1). Výrazný obsah pesticidů 
byl stanoven i ve vzorku odebraném 25.6.2013, kde koncentrace chloridazonu dosáhla 
194 ng.l-1a lenacilu 480 ng.l-1. Oba výše zmíněné vzorky byly odebrány uprostřed aplikačního 
období nalezených pesticidů. 
 Přestože již není k ošetření rostlin používán, byl ve všech odebraných vzorcích 
identifikován diuron. Důvodem by mohlo být jeho použití v nátěrových hmotách k ochraně 
exteriérového dřeva a omítek. Možné jsou také jeho úniky ze stále kontaminovaných ploch, 
jako jsou bývalá skladiště agrochemikálií, skládky odpadů a kontaminovaných zemin.  
 Mezi často identifikované pesticidy v  povrchové vodě z řeky Svratky patřil také 
karbendazim, chlortoluron, isoproturon, linuron, MCPP, propikonazol a 2,4-D. Jsou to velmi 
často aplikované pesticidy, jejichž spotřeba v České republice převyšuje 30 tun ročně 
(obrázek 8). Výjimkou jsou pouze linuron a MCPP, kde spotřeba v posledních letech klesla 
pod 20 tun ročně (obrázek 9). Naměřené koncentrace uvedených pesticidů se pohybovaly 
do 50 ng.l-1, pouze u linuronu byl nález 191 ng.l-1, jak již bylo zmíněno výše. 
 Mezi výjimečně nalezené analyty patřila dikamba, dimethachlor, ethofumesát, 
chloridazon, MCPB, metamitron, nikosulfuron a prochloraz. Všechny tyto účinné látky jsou 
v České republice aktuálně schválené a používané k ochraně rostlin (obrázky 8 a 9). 
  Při porovnání výskytu sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Svratky s obdobím, 
kdy jsou jednotlivé látky na zemědělskou půdu a rostliny aplikovány bylo zjištěno, 
že pesticidy v nízkých koncentracích (do 50 ng.l-1) se v povrchové vodě objevují po celou 
roční dobu, tj. i mimo období jejich běžné aplikace. To může být způsobeno jejich postupným 
vymýváním z půdy. Naopak vysoké koncentrace pesticidů (chloridazon a lenacil 25.6.2013 
a linuron a MCPA 20.8.2013) byly kvantifikovány pouze během období aplikace. 
 
                                                                                          
 
  
                                                                                             480 ng/l→               ← 729 ng/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 27: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Svratky I 
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Svratka - pesticidy (2012 a 2013)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

24
.1.

21
.2.

20
.3.

18
.4.

22
.5.

20
.6.

25
.7.

22
.8.

19
.9.

17
.10

.

14
.11

.

12
.12

.
29

.1.
26

.2.
26

.3.
23

.4.
28

.5.
25

.6.
23

.7.
20

.8.
17

.9.
16

.10
.

12
.11

.

10
.12

.

Datum odběru

K
on

ce
nt

ra
ce

 (n
g/

l)

Karbendazim
Dikamba
Ethofumesát
Isoproturon
MCPP
Metamitron
Tebukonazol

 
Obrázek 28: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Svratky II 
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Obrázek 29: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Svratky III 
 
 
 Pomocí obrázků 30 a 31 je shrnut celkový obsah sledovaných pesticidů v jednotlivých 
vzorcích a rovněž celkový počet pesticidů, které byly ve vzorcích zjištěny. Na obou grafech je 
patrné zvýšení nálezů v období od jara do podzimu a jejich snížení v zimním období. 
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                       1056 ng/l→               ← 964 ng/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 30: Celková koncentrace sledovaných pesticidů nalezených v povrchové vodě z řeky  
                     Svratky během let 2012 a 2013 
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Obrázek  31: Počet nalezených pesticidů ve vzorcích povrchové vody z řeky Svratky 
 
 Koncentrační rozložení všech zjištěných výsledků vzorků povrchových vod odebraných 
z řeky Svratky je znázorněno na obrázku 32. Pod mezí stanovitelnosti (5 ng.l-1) leželo 81,9 % 
výsledků, 13,1 % výsledků se pohybovalo v blízkosti meze stanovitelnosti, tj. do 20 ng.l-1. 
V intervalu od 20 do 50 ng.l-1 se nacházelo 3,8  % nálezů, v dalším rozmezí do 100 ng.l-1 

0,6 % nálezů. V intervalu od 100 do 500 ng.l-1 se vyskytovalo 0,5 % výsledků. Hodnotu 500 
ng.l-1 převýšil jeden výsledek, tj. 0,1% z celkového počtu naměřených hodnot.  
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Pesticidy - rozložení naměřených výsledků, Svratka 2012 - 2013 (%)
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Obrázek 32: Procentuální rozložení naměřených koncentrací pesticidů v povrchové vodě 
                       z řeky Svratky 
 
 
 Ve vzorcích povrchové vody z řeky Svratky byl stanovován také obsah tří často užívaných 
léčiv, tj. karbamazepinu, diklofenaku a ibuprofenu. Zjištěné výsledky jsou prezentovány 
v tabulkách 17 a 18 a graficky znázorněny na obrázku 33. 
 
 
Tabulka 17: Koncentrace léčiv ve vzorcích povrchové vody z řeky Svratky během roku 2012  
                       (ng.l-1) [77] 
 

Analyt Svratka 2012 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 
24.1. 21.2. 20.3. 18.4. 22.5. 20.6. 25.7. 22.8. 19.9. 17.10. 14.11. 12.12. 

Diklofenak 131 238 230 94,7 134 123 65,8 181 167 344 196 347 
Ibuprofen 67,9 238 177 63,1 45,7 31,2 20,3 15,4 32,4 659 48,4 182 
Karbamazepin N 173 163 133 240 201 181 242 203 243 182 248 

 
 
Tabulka 18: Koncentrace léčiv ve vzorcích povrchové vody z řeky Svratky během roku 2013  
                       (ng.l-1)  [77] 
 

Analyt Svratka 2013 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 
29.1. 26.2. 26.3. 23.4. 28.5. 25.6. 23.7. 20.8. 17.9. 16.10. 12.11. 10.12. 

Diklofenak 279 69,2 149 57,1 157 58,4 108 165 159 459 97,7 230 
Ibuprofen 210 175 218 31,0 58,5 81,9 14,7 187 47,2 105 18,6 117 
Karbamazepin 218 56,4 101 53,3 118 73,1 126 135 82,7 115 103 130 
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 Z grafického znázornění je patrné, že koncentrace uvedených léčiv v povrchové vodě 
z řeky Svratky je velmi proměnlivá, pohybuje se od několika desítek až po stovky ng.l-1. 
Při porovnání naměřených výsledků ibuprofenu a diklofenaku s jejich průměrem bylo 
zjištěno, že v obou letech se v období od dubna do září vyskytují častěji hodnoty nižší než 
průměrné, zatímco v období od října do března je častější výskyt hodnot vyšších než 
průměrných. Lze proto usuzovat na to, že koncentraci těchto léčiv v povrchové vodě může 
ovlivňovat i probíhající roční období. Vlivem slunečného a teplého počasí je pravděpodobný 
jejich rychlejší rozklad. Je však také možné, že teplejší a slunnější počasí, stejně jako 
pracovní odpočinek probíhající v letním období, mohou mít pozitivní vliv na vnímání bolesti, 
což může vést i k nižší spotřebě uvedených léčiv v tomto období. 
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Obrázek 33: Koncentrace sledovaných léčiv v povrchové vodě z řeky Svratky 
 
 
 Koncentrace karbamazepinu v řece Svratce se od února 2012 do ledna 2013 pohybovaly 
okolo 200 ng.l-1, v únoru 2013 tato koncentrace klesla na 56, 4 ng.l-1, dále se naměřené 
hodnoty pohybovaly kolem 100 ng.l-1 s mírně vzrůstající tendencí. Důvody tohoto poklesu 
mohou být různé. Hlavním zdrojem karbamazepinu v povrchových vodách jsou odpadní vody 
z domácností pacientů užívajících toto léčivo. Je možné, že část pacientů přešla na jiný druh 
antiepileptika. To však nepotvrzují data Státního ústavu pro kontrolu léčiv, podle kterých bylo 
v roce 2013 do lékáren a jiných zařízení dodáno pouze o 4,1 % méně léčiv s obsahem 
karbamazepinu než v roce 2012 [6]. 
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4.2 ŘEKA MORAVA 
 
 Řeka Morava pramení pod Králickým Sněžníkem v nadmořské výšce 1380 m n.m.. 
V horním úseku protéká úzkými údolími až k soutoku s Desnou u Postřelmova, kde se otevírá 
široké údolí a následuje první meandrující úsek v okolí Litovle. Dále Morava protéká 
Olomoucí, pod níž přijímá svůj největší levobřežní přítok – řeku Bečvu. Mezi obcemi 
Rohatec a Lanžhot tvoří řeka Morava česko-slovenskou hranici, v místě, kde se do ní zprava 
vlévá Dyje, řeka Morava naše území opouští a dále tvoří slovensko-rakouskou hranici 
až po Děvín, kde se vlévá do Dunaje. Celková délka řeky Moravy na území České republiky 
je 284,5 kilometrů a celková délka řeky až po soutok s Dunajem je 354 kilometrů [76]. 
 Odběrový profil na řece Moravě byl umístěn na konci jejího toku českým územím. Odběr 
vzorků probíhal ze silničního mostu na hraničním přechodu Lanžhot – Kůty (obrázek 34). 
Vzorky byly odebírány jedenkrát měsíčně během let 2012 a 2013. 
 
 

 
Obrázek 34: Odběrový profil na řece Moravě 
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 Zjištěné koncentrace sledovaných analytu v povrchové vodě z řeky Moravy, jsou shrnuty 
v tabulkách 19 až 22. V tabulkách 19 a 20 jsou uvedeny hodnoty pesticidních látek, 
v tabulkách 21 a 22 hodnoty pro sledovaná léčiva. 
 
Tabulka 19: Koncentrace pesticidů ve vzorcích povrchové vody z řeky Moravy během roku 
                       2012 (ng.l-1) [77] 
 
Analyt   Morava 2012 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 

25.1. 22.2. 21.3. 19.4. 23.5. 21.6. 26.7. 23.8. 20.9. 18.10. 15.11. 13.12. 
Aklonifen  -  - -  -  -   -  - -  -   - -  -  
Bentazon  10,3 11,2 <5,0 5,6 9,5 12,0 14,4 9,3 6,2 36,9 25,5 19,1 
Cybutryn  - -   - -   - -   -  -  - -   -  - 
Dikamba <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Dichlorvos  -  -  -  -  -  - -   -  -  -  - -  
Dimethachlor <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 10,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Diuron 6,2 <5,0 <5,0 7,3 7,9 6,0 11,9 17,1 31,0 11,7 <5,0 <5,0 
Epoxykonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Ethofumesát  - -  -  -  -  -  -   - -  -   - -  
Fenitrothion  -  - -   -  - -  -   -  -  -  -  - 
Fenpropidin <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenthion  -  - -   -  - -  -   -  -  -  -  - 
Chinoxyfen  -  - -   -  - -  -   -  -  -  -  - 
Chlorbromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chloridazon <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 67,5 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Chlortoluron 13,4 <5,0 <5,0 <5,0 8,6 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,6 7,2 <5,0 
Isoproturon 20,6 <5,0 <5,0 <5,0 11,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 35,4 18,0 7,7 
Karbendazim <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 25,0 <10,0 15,5 13,7 15,1 <10,0 <10,0 <10,0 
Lenacil <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 14,9 5,8 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Linuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,7 8,6 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Malathion  -  - -   -  - -  -   -  -  -  -  - 
MCPA <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 14,2 9,6 11,7 8,2 39,0 9,4 <5,0 7,3 
MCPB <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPP 6,6 10,8 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,3 6,2 7,8 <5,0 6,3 7,9 
Metabenzthiazuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metamitron <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Metobromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metoxuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Monolinuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Nikosulfuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 8,9 <5,0 5,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Parathion ethyl  -  - -   -  - -  -   -  -  -  -  - 
Parathion methyl  -  - -   -  - -  -   -  -  -  -  - 
Pendimethalin <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Prochloraz <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 9,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Propikonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,6 7,6 <5,0 <5,0 11,9 7,2 <5,0 <5,0 
Tebukonazol 6,4 <5,0 <5,0 <5,0 6,8 9,9 9,0 7,9 13,4 14,6 5,7 <5,0 
Thifensulfuronmethyl <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Triflusulfuronmetyl  <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4,5-T <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-D <5,0 10,9 <5,0 <5,0 14,0 <5,0 8,3 5,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-DP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
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Tabulka 20: Koncentrace pesticidů ve vzorcích povrchové vody z řeky Moravy během roku 
                      2013 (ng.l-1) [77] 
 
Analyt   Morava 2013 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 

30.1. 27.2. 27.3. 24.4. 29.5. 26.6. 24.7. 21.8. 18.9. 17.10. 13.11. 11.12. 
Aklonifen <5,0 <10,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Bentazon  75,9 6,9 8,9 6,4 18,9 12,3 8,7 6,8 <5,0 11,6 <5,0 13,1 
Cybutryn <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Dikamba <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Dichlorvos <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Dimethachlor <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 11,3 <5,0 <5,0 <5,0 
Diuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 11,0 <5,0 8,0 10,0 8,0 11,6 <5,0 
Epoxykonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 9,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Ethofumesát <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 30,8 90,1 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenitrothion <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenpropidin <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenthion <5,0 <10,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chinoxyfen <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chlorbromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chloridazon <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 33,1 242 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Chlortoluron <5,0 5,6 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,0 16,2 <5,0 
Isoproturon <5,0 11,1 <5,0 <5,0 9,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,5 13,8 <5,0 
Karbendazim <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 12,0 13,1 <10,0 10,8 <10,0 <10,0 17,5 <10,0 
Lenacil <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,8 46,5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Linuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Malathion <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPA 5,4 <5,0 <5,0 <5,0 32,9 49,1 10,3 21,4 112 9,2 6,9 162 
MCPB <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 8,4 6,4 5,8 7,2 <5,0 7,1 <5,0 7,7 
Metabenzthiazuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metamitron <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Metobromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metoxuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Monolinuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Nikosulfuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 15,3 10,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Parathion ethyl  - -   - -  -  <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Parathion methyl  -  -  -  - -  <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Pendimethalin <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Prochloraz <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Propikonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 14,4 12,0 <5,0 8,9 8,0 5,4 8,3 <5,0 
Tebukonazol <5,0 11,4 <5,0 <5,0 17,0 30,6 9,2 13,0 13,5 25,7 14,4 7,5 
Thifensulfuronmethyl <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Triflusulfuronmetyl  <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4,5-T <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-D <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 24,0 15,9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-DP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,9 <5,0 
 
 Během roku 2012 nebylo zaznamenáno žádné výrazné zvýšení koncentrace pesticidů, 
koncentrace identifikovaných látek se pohybovaly do 50 ng.l-1, pouze u chloridazonu byla 
23. 5. 2012 koncentrace 67,5 ng.l-1. V následujícím roce se koncentrace stanovovaných 
analytů pohybovaly také nejčastěji do 50 ng.l-1. Bylo však již zaznamenáno vyšší množství 
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Morava - pesticidy (2012 - 2013)
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zvýšených koncentrací. S nejvyšší prokázanou koncentrací byl ve vodě stanoven 26.6.2013 
chloridazon. Zvýšené nálezy byly také u MCPA (18.9. a 11.12. 2013), bentazonu (30.1.2013), 
ethofumesátu (26.6.2013). Graficky jsou zjištěné koncentrace pesticidních látek znázorněny 
na obrázcích 35 až 37. Na obrázku 35 jsou uvedeny pesticidy s nejvyššími nálezy na řece 
Moravě, na obrázku č. 37 analyty s nejnižšími nálezy. 
 
 
 
 
                                                                                  242 ng/l→                               ← 162 ng/l 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 35: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Moravy I 
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Obrázek 36: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Moravy II 
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Morava - pesticidy (2012 - 2013)
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Obrázek 37: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Moravy III 
 
 
 Obrázek 38 znázorňuje celkový obsah sledovaných pesticidů zjištěných v jednotlivých 
odebraných vzorcích a graf na obrázku 39 počet identifikovaných pesticidů. Nejnižší obsah 
pesticidů během obou sledovaných let byl zaznamenán v měsíci březnu. V roce 2013 byl 
velmi nízký obsah pesticidů stanoven i ve vzorku odebraném v měsíci dubnu. Tento dubnový 
nízký výsledek byl pravděpodobně zapříčiněn dlouhou zimou a velmi studeným počátkem 
jara, což mohlo být příčinou i pozdější aplikace pesticidů na hospodářské plodiny. V roce 
2012 byl nejvyšší obsah pesticidů stanoven v měsíci květnu, kdy byla nalezena celková 
koncentrace sledovaných pesticidů 204 ng.l-1 a podílelo se na ní 13 látek. V roce 2013 byla 
nejvyšší celková koncentrace prokázána v červnu, kdy suma sledovaných látek dosáhla 
559 ng.l-1 a podílelo se na ní 14 látek. Neočekávaně vysoká celková koncentrace byla zjištěna 
v prosinci 2013, kdy bylo ve vzorku stanoveno celkem 190 ng.l-1 sledovaných pesticidů. 
Na tomto výsledku se velkou měrou podílela MCPA, jež dosáhla koncentrace 162 ng.l-1. 
Obvyklá doba aplikace MCPA trvá pouze do října. Je pravděpodobné, že pesticid byl 
aplikován na ozimé plodiny již v dřívějším termínu. Vzhledem k vývoji počasí [78], kdy 
začátkem prosince napadl sníh i v nížinách a po brzkém oteplení rychle odtál, došlo 
pravděpodobně ke splachu pesticidu z polí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

Morava - pesticidy (2012 - 2013)

0

50

100

150

200

250

300

25
.1.

22
.2.

21
.3.

19
.4.

23
.5.

21
.6.

26
.7.

23
.8.

20
.9.

18
.10

.

15
.11

.

13
.12

.
30

.1.
27

.2.
27

.3.
24

.4.
29

.5.
26

.6.
24

.7.
21

.8.
18

.9.
17

.10
.

13
.11

.

11
.12

.

Datum odběru

K
on

ce
nt

ra
ce

 (n
g/

l)
                                                                                                       
 
 
                                                                                                                ← 559 ng/l 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 38: Celková koncentrace sledovaných pesticidů nalezených v povrchové vodě z řeky 
Moravy během let 2012 a 2013 
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Obrázek 39: Počet nalezených pesticidů ve vzorcích povrchové vody z řeky Moravy 
 
 
 Koncentrační rozložení všech naměřených výsledků odebraných z řeky Moravy je uvedeno 
na obrázku 40. Pod mezí stanovitelnosti (5 ng.l-1) bylo 83,4 % výsledků, 14,1 % výsledků se 
pohybovalo v blízkosti meze stanovitelnosti, tj. do 20 ng.l-1. Od 20 do 50 ng.l-1 se pohybovalo 
1,9 % nálezů. Do 100 ng.l-1 to bylo 0,4 % nálezů, 0,4 % hodnot bylo v rozmezí mezi 100 
a 500 ng.l-1. Vyšší koncentrace nebyly ve vodě z řeky Moravy během sledovaného období 
prokázány. 



 74 

Pesticidy - rozložení naměřených výsledků, Morava 2012 - 2013 (%)

83,4

14,1
1,9 0,4 0,4

pod LOQ
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50 - 100 ng/l
100 - 500ng/l

 
Obrázek 40: Procentuální rozložení naměřených koncentrací pesticidů v povrchové vodě 
                       z řeky Moravy 
 
 
 Naměřené koncentrace sledovaných léčiv v povrchové vodě odebrané z řeky Moravy jsou 
shrnuty v tabulkách 21 a 22 a graficky znázorněny na obrázku 41. Nejvyšší koncentrace 
diklofenaku 455 ng.l-1 byla stanovena ve vzorku odebraném 17.10.2013. Tato koncentrace 
vysoce překračuje průměrnou koncentraci, která činí 44,1 ng.l-1. Průměrná koncentrace 
druhého sledovaného analgetika, tj. ibuprofenu byla 73,8 ng.l-1. U obou analgetik se opět 
v období od dubna do září objevují častěji koncentrace nižší než průměrné a naopak v období 
od října do března vyšší než průměrné. Koncentrace karbamazepinu byly během sledovaného 
období proměnlivé, pohybovaly se od 9 do 113 ng.l-1. Průměrná koncentrace během 
sledovaného období dosáhla 65,2 ng.l-1. 
 
 
Tabulka 21: Koncentrace léčiv ve vzorcích povrchové vody z řeky Moravy během roku 2012  
                       (ng.l-1) [77]  

Analyt  Morava – léčiva 2012 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 
25.1. 22.2. 21.3. 19.4. 23.5. 21.6. 26.7. 23.8. 20.9. 18.10. 15.11. 13.12. 

Diklofenak 65,7 105 23,8 22,8 6,5 7,2 19,2 10,2 43,8 65,5 48,9 97,9 
Ibuprofen 27,9 180 34,3 71,8 24,3 10,8 51,9 12,5 149 45,3 42,8 73,6 
Karbamazepin -  88,2 9,0 60,4 74,5 42,6 128 113 113 93,0 46,6 98,2 
 
Tabulka 22: Koncentrace léčiv ve vzorcích povrchové vody z řeky Moravy během roku 2013  
                       (ng.l-1) [77] 

Analyt  Morava – léčiva 2013 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 
30.1. 27.2. 27.3. 24.4. 29.5. 26.6. 24.7. 21.8. 18.9. 17.10. 13.11. 11.12. 

Diklofenak 89,9 47,7 30,7 13,5 32,5 33,5 21,2 24,4 56,7 455 50,1 96,8 
Ibuprofen 170 159 102 14,4 68,1 60,9 15,6 117 69,3 135 22,6 112 
Karbamazepin 87,3 32,0 31,7 18,9 43,4 52,0 54,1 74,2 47,2 64,7 83,3 44,8 
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Obrázek 41: Koncentrace sledovaných léčiv v povrchové vodě z řeky Moravy 
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4.3 ŘEKA BLATA 
 
 Řeka Blata pramení poblíž obcí Vilémov a Bílsko v nadmořské výšce 423,8 m n.m. Délka 
jejího toku, který leží v zemědělsky obdělávaném území na Hané (obrázek 42), je 45,3 km. 
Za Olomoucí poblíž města Tovačov se vlévá do řeky Moravy. 
 Vzorky povrchové vody z řeky Blaty byly odebírány na konci jejího toku před ústím 
do řeky Moravy ze silničního mostu uprostřed obce Anín (obrázek 42). Odběry probíhaly 
během roku 2013 s četností jedenkrát měsíčně. 
 

 
Obrázek 42: Tok řeky Blaty a odběrový profil.  
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 Kvantifikované hodnoty sledovaných pesticidů jsou uvedeny v tabulce 23 a graficky 
znázorněny na obrázcích 43 až 46. 
 
Tabulka 23: Koncentrace pesticidů ve vzorcích povrchové vody z řeky Blaty (ng.l-1) [77] 
 

Blata –pesticidy 2013 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 
Dat um odběru 24.1. 20.2. 18.3. 14.4. 13.5. 9.6. 14.7. 14.8. 10.9. 8.10. 4.11. 11.12. 
Aklonifen <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 20,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Bentazon  6,3 18,2 15,0 9,0 12,9 23,2 12,8 11,5 16,3 19,2 7,4 <5,0 
Cybutryn <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Dikamba <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 58,1 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Dichlorvos <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Dimethachlor <5,0 <5,0 8,5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Diuron 5,7 <5,0 <5,0 <5,0 7,9 119 <5,0 11,1 <5,0 <5,0 <5,0 10,7 
Epoxykonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 11,9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Ethofumesát <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 59,1 1710 5,5 52,6 17,1 <10,0 12,0 26,2 
Fenitrothion <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenpropidin <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenthion <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chinoxyfen <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chlorbromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chloridazon <30,0 39,5 <30,0 <30,0 53,7 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 31,5 <30,0 
Chlortoluron 5,6 5,4 8,6 8,9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,5 <5,0 
Isoproturon 8,2 9,2 5,6 19,0 8,5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 57,5 19,2 
Karbendazim <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 30,4 56,4 12,2 16,0 29,2 <10,0 17,8 16,1 
Lenacil 7,4 9,0 <5,0 <5,0 7,7 1990 21,6 35,4 18,1 <5,0 6,0 296 
Linuron 8,6 7,2 <5,0 <5,0 25,9 10,0 <5,0 129 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Malathion <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPA 10,8 <5,0 <5,0 <5,0 39,0 737 6,0 <5,0 <5,0 <5,0 709 <5,0 
MCPB <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 62,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,6 5,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metabenzthiazuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metamitron <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 1240 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Metobromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metoxuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Monolinuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Nikosulfuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 12,6 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Parathion ethyl - - - - - <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Parathion methyl - - - - - <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Pendimethalin <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 18,4 
Prochloraz <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 23,7 190 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Propikonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 26,1 22,6 5,6 12,3 5,4 <5,0 <5,0 9,2 
Tebukonazol <5,0 76,6 21,8 27,3 52,5 113 28,6 38,4 23,8 24,5 42,3 13,3 
Thifensulfuronmethyl <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Triflusulfuronmetyl  <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,4 194 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4,5-T <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-D <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 81,5 43,0 12,3 5,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-DP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
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 Nejvyšší koncentrace pesticidů byly zjištěny ve vzorku odebraném 9.6.2013, kdy bylo 
ve vzorku stanoveno celkem 19 pesticidů, z toho 3 pesticidy (ethofumesát, lenacil 
a metamitron) byly prokázány v koncentraci převyšující 1000 ng.l-1. Celkový obsah 
sledovaných pesticidů v tomto vzorku dosáhl koncentrace 6618 ng.l-1. Uvedený vzorek byl 
odebrán uprostřed aplikačního období většiny sledovaných pesticidů, vysoké koncentrace jsou 
proto pravděpodobně způsobeny jejich splachem po aplikaci. Zvýšené koncentrace lenacilu 
(296 ng.l-1) a MCPA (709 ng.l-1) byly kvantifikovány i ve vzorcích odebraných 4.11.2013 
a 11.12.2013; tyto vzorky byly odebrány mimo období, kdy jsou pesticidy nejčastěji 
aplikovány. Obdobně jako u řeky Moravy se i zde pravděpodobně jednalo o splach pesticidů 
aplikovaných na ozimé plodiny. 
 
 
 
         
        1990 ng/l ↓ ↓ 737 ng/l 
                       1710 ng/l →          ← 1240 ng/l                  709 ng/l → 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 43: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Blaty I 
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Obrázek 44: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Blaty II 
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Obrázek 45: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Blaty III 
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Obrázek 46: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Blaty IV 
 
 
 Na obrázku 47 je prezentováno celkové zjištěné množství pesticidů v jednotlivých 
vzorcích povrchové vody z řeky Blaty. Nejvyšší vypočtená koncentrace 6618 ng.l-1 byla 
prokázána v povrchové vodě při odběru prováděném 9.6.2013. Jak již bylo zmíněno výše, 
ve vzorku byly pravděpodobně identifikovány čerstvě aplikované pesticidy, spláchnuté z polí 
obklopujících tok této řeky. Zvýšená koncentrace pesticidů byla však kvantifikována také 
ve vzorcích odebraných v květnu, srpnu, listopadu a prosinci. V ostatních případech 
se celková koncentrace pesticidů pohybovala do 200 ng.l-1. 
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 Na obrázku 48 je znázorněn počet pesticidů stanovených v jednotlivých vzorcích. Celkový 
počet detekovaných pesticidů se od července do dubna pohyboval od 2 do 10, v květnu 
narostl na 16 a v červnu na 19. Z toho lze usuzovat, že nejvyšší množství pesticidů bylo 
v okolí řeky aplikováno právě během těchto dvou měsíců. 
                  
 
 
 
                              ← 6618 ng/l                  890 ng/l → 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 47: Celková koncentrace sledovaných pesticidů nalezených v povrchové vodě z řeky 
                     Blaty  
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Obrázek 48: Počet identifikovaných pesticidů ve vzorcích povrchové vody z řeky Blaty 
 
 
 Koncentrační rozložení všech pesticidů identifikovaných ve vodě odebrané z řeky Blaty je 
znázorněno na obrázku 49. Pod mezí stanovitelnosti se nacházelo 79,5 % výsledků, 11,6 % 
nálezů se pohybovalo v blízkosti meze stanovitelnosti, tj. do 20 ng.l-1. V rozmezí od 20 do 50 
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ng.l-1 bylo detekováno 4,4 % výsledků, v dalším rozmezí do 100 ng.l-1 2,3 % nálezů, 
v rozmezí od 100 do 500 ng.l-1 bylo prokázáno 1,2 % identifikovaných pesticidů, v dalším 
rozmezí do 1000 ng.l-1 0,4 % naměřených výsledků a hodnotu 1000 ng.l-1převýšilo 0,6 % 
výsledků.  
 

Pesticidy - rozložení naměřených výsledků, Blata 2013 (%)
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Obrázek 49: Procentuální rozložení naměřených koncentrací pesticidů v povrchové vodě 
                       z řeky Blaty 
 
 
 Zjištěné hodnoty sledovaných léčiv v povrchové vodě z řeky Blaty jsou uvedeny v tabulce 
24 a graficky znázorněny na obrázku 50. 
 Koncentrace karbamazepinu a diklofenaku dosahovaly vesměs maximálních hodnot 
nepřesahujících 100 ng.l-1. Koncentrace ibuprofenu byla zjištěna v rozmezí od 8 ng.l-1 (vzorek 
odebraný v srpnu) do 654 ng.l-1 (vzorek odebraný v červnu). Lze si opět povšimnout, 
že hodnoty prokázané od října do března jsou spíše vyšší než průměrné a naopak hodnoty 
zjištěné od dubna do září nižší než průměrné; výjimkou tvoří vzorek odebraný 9.6.2013, kdy 
byla kvantifikována nejvyšší hodnota během celého roku. 
 
 
Tabulka. 24: Koncentrace léčiv ve vzorcích povrchové vody z řeky Blaty (ng.l-1) [77] 
 

Blata – léčiva 2013 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 
Dat.odběru 24.1. 20.2. 18.3. 14.4. 13.5. 9.6. 14.7. 14.8. 10.9. 8.10. 4.11. 11.12. 
Diklofenak 94,6 84,1 46,8 21,0 50,7 97,3 51,9 38,7 99,4 136 95,9 96,4 
Ibuprofen 164 233 218 83,9 114 654 60,7 7,9 83,2 190 78,8 304 
Karbamazepin 43,6 47,7 20,8 8,8 21,8 42,3 26,3 55,0 117 34,4 61,4 54,8 
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                                                                                ← 6618 ng/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 50: Koncentrace sledovaných léčiv v povrchové vodě z řeky Blaty 
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4.4 POTOK NIVNIČKA 
 
 Nivnička (obrázek 51) pramení na úpatí Bílých Karpat nedaleko obce Bystřice 
pod Lopeníkem. Za touto obcí je na jejím toku vybudována vodní nádrž Ordějov. Nivnička 
dále protéká zemědělsky obdělávanou krajinou a obcemi Suchá Loz a Nivnice. V Uherském 
Brodě se vlévá do řeky Olšavy. Délka jejího toku je 20,2 km. 
 Vzorky povrchové vody z Nivničky byly odebírány na konci jejího toku ze silničního 
mostu na kraji Uherského Brodu (obrázek 51) s frekvencí jedenkrát měsíčně po celý rok 
2013. 
 
 

 
Obrázek 51: Tok Nivničky a odběrový profil. 
 
 Koncentrace pesticidů stanovené v povrchové vodě z potoka Nivnička jsou uvedeny 
v tabulce 25 a graficky znázorněny na obrázcích 52 a 53. 
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Tabulka 25: Koncentrace pesticidů ve vzorcích povrchové vody z toku Nivničky (ng.l-1) [77] 
Nivnička – pesticidy 2013 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 

Datum odběru 7.1. 4.2. 5.3. 3.4. 2.5. 4.6. 1.7. 29.7. 27.8. 24.9. 22.10. 19.11. 
Aklonifen <5,0 <5,0 <10,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Bentazon  <5,0 <5,0 7,7 <5,0 9,4 3300 79,7 19,6 13,0 23,3 20,9 23,9 
Cybutryn <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Dikamba <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 1180 966 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Dichlorvos <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Dimethachlor <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Diuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Epoxykonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Ethofumesát <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenitrothion <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenpropidin <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenthion <5,0 <5,0 <10,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chinoxyfen <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chlorbromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chloridazon <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Chlortoluron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Isoproturon 11,7 8,3 <5,0 <5,0 7,9 31,6 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 9,6 
Karbendazim <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 48,6 35,9 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 25,6 
Lenacil <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Linuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 77,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Malathion <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPA <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 103 62,9 <5,0 <5,0 5,2 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPB <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 121 <5,0 <5,0 <5,0 6,3 <5,0 <5,0 <5,0 
Metabenzthiazuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metamitron <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Metobromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metoxuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Monolinuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Nikosulfuron 12,3 5,9 <5,0 7,9 <5,0 176 <5,0 11,4 5,1 <5,0 <5,0 <5,0 
Parathion ethyl - - - - - <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Parathion methyl - - - - - <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Pendimethalin 5,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Prochloraz <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,5 77,6 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Propikonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 17,5 119 7,4 8,2 13,1 <5,0 <5,0 <5,0 
Tebukonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 61,9 37,0 5,1 6,4 15,9 5,3 7,8 <5,0 
Thifensulfuronmethyl <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Triflusulfuronmetyl  <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4,5-T <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-D <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 27,2 70,2 6,6 <5,0 7,2 5,3 <5,0 <5,0 
2,4-DP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 304 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

 
 Přes zimní období a začátek jara byly nálezy pesticidů velmi ojedinělé, ve vzorcích byly 
detekovány pouze bentazon, isoproturon, nikosulfuron a pendimethalin, jejichž koncentrace 
se pohybovaly blízko meze stanovitelnosti. Ve vzorku odebraném 2.5.2013 počet 
stanovených pesticidů vzrostl na 13 s celkovým obsahem 1971 ng/l. Velkou měrou se 
na tomto výsledku podílela dikamba, jejíž koncentrace byla 1180 ng.l-1. Ve zvýšené 
koncentraci byly rovněž nalezeny MCPA, MCPP, 2,4-DP, karbendazim, linuron 
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a tebukonazol. V nízkých koncentracích pak bylo v tomto vzorku kvantifikováno dalších 
5 pesticidních látek (bentazon, dimethachlor, isoproturon, prochloraz a 2,4-D). Ve vzorku 
odebraném 4.6.2013 byla hodnota celkové koncentrace sledovaných pesticidů 4883 ng.l-1; 
podílelo se na ní 11 identifikovaných pesticidů. V nejvyšší koncentraci byly stanoveny 
bentazon (3300 ng.l-1) a opět  dikamba (966 ng.l-1); MCPA, nikosulfuron, prochloraz, 
propikonazol a 2,4-D byly kvantifikovány ve zvýšené koncentraci (50 až 200 ng.l-1). 
V nízkých koncentracích, tj. do 50 ng.l-1, byly ve vzorku prokázány isoproturon, 
karbendazim, pendimethalin a tebukonazol. V dalším vzorku odebraném 1.7. 2013 byl 
prokázán zvýšený obsah pouze u bentazonu (79,7 ng.l-1) a u dalších 3 analytů 
byly koncentrace blízko meze stanovitelnosti. V dalších vzorcích byly nálezy pesticidů nízké 
a nepřevyšovaly 30 ng.l-1. 
 

 
                 3300 ng/l ↓ 
           1180 ng/l →              ← 966 ng/l         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 52: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z toku Nivničky I 
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Obrázek 53: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z toku Nivničky II 
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 Celková koncentrace a počet nalezených pesticidů ve vzorcích povrchové vody z toku 
Nivničky jsou graficky znázorněny na obrázcích 54 a 55. Z průběhu obou grafů lze 
předpokládat, že aplikace pesticidů v okolí toku probíhala v období okolo května a června, 
kdy jich ve vzorcích bylo identifikováno nejvíce. Po zbytek roku byl obsah pesticidů 
ve vzorcích nízký. 
 

 

 

 
                                                           1971 ng/l →                 ← 4883 ng/l         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 54: Celková koncentrace sledovaných pesticidů zjištěných v povrchové vodě z toku  
                      Nivničky 
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Obrázek 55: Počet identifikovaných pesticidů ve vzorcích povrchové vody z toku Nivničky 
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 Koncentrační rozložení všech zjištěných hodnot pesticidů v povrchové vodě odebrané 
z toku Nivničky je znázorněno na obrázku 56. Pod mezí stanovitelnosti se nacházelo 89 % 
výsledků, 6 % bylo v blízkosti meze stanovitelnosti, tj. do 20 ng.l-1. V koncentračním rozmezí 
od 20 do 50 ng.l-1 byly 2 % výsledků, do 100 ng.l-1 pouze 1 % nálezů. V rozmezí mezi 100 
a 500 ng.l-1 se nacházelo rovněž 1 % hodnot a do 1000 ng.l-1 pak 0,2 % vypočtených hodnot; 
hodnotu 1000 ng.l-1 převyšovalo pouze 0,4 % výsledků.  
 
 

Pesticidy - rozložení naměřených výsledků (%)
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6,2
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Obrázek 56: Procentuální rozložení koncentrací pesticidů v povrchové vodě z toku Nivničky 
 
 Koncentrace sledovaných léčiv zjištěné v povrchové vodě z Nivničky jsou uvedeny 
v tabulce 26 a graficky znázorněny na obrázku 57. Koncentrace karbamazepinu nepřevýšila 
hodnotu 25 ng.l-1, od března do června byly nálezy pod mezí stanovitelnosti. Koncentrace 
diklofenaku nepřevyšovala hodnotu 30 ng.l-1, výjimkou byl pouze vzorek odebraný 
24.9.2013, u kterého byla zjištěna koncentrace 1130 ng.l-1. Vypočtené koncentrace ibuprofenu 
kolísaly mezi 18,8 ng.l-1a 108 ng.l-1. 
 
 
Tabulka 26: Koncentrace léčiv ve vzorcích povrchové vody z toku Nivničky (ng.l-1) [77] 
 

Nivnička – léčiva 2013 (datum odběru, koncentrace ng.l-1) 
Datum odběru 7.1. 4.2. 5.3. 3.4. 2.5. 4.6. 1.7. 29.7. 27.8. 24.9. 22.10. 19.11. 
Diklofenak 15,9 12,5 10,0 10,6 9,3 18,9 21,1 27,4 10,0 1130 21,6 29,1 
Ibuprofen 35,6 71,7 67,4 55,8 18,8 31,2 108 48,2 98,7 27,5 71,0 52,1 
Karbamazepin 5,3 7,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,0 13,7 22,2 13,0 16,7 12,1 
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                 ← 1130 ng/l      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 57: Koncentrace sledovaných léčiv v povrchové vodě toku Nivničky 
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4.5 ŘEKA LITAVA 
  
 Řeka Litava pramení na úpatí Chřibů poblíž obce Zástřizly. Teče nejprve západním 
směrem, u Slavkova u Brna se točí na jihozápad až k jejímu ústí do řeky Svratky 
v Židlochovicích. Délka Litavy je 58,5 km. Protéká otevřenou krajinou mezi loukami a poli, 
na úseku mezi Brankoviceni a Slavkovem u Brna vede kolem toku významná silnice 
a železniční trať. Na spodním toku od Slavkova u Brna po Židlochovice byla mezi lety 1912 
až 1930 provedena regulace koryta [79]. Dolní tok Litavy byl dříve nazýván Cézava. 
 Na řece Litavě byly odebrány vzorky na čtyřech profilech. První odběrový profil byl 
v Brankovicích po soutoku s Litenčickým potokem. Odběr byl proveden z lávky pro pěší, její 
umístění je naznačeno na obrázku 58. Druhý odběr byl proveden ze silničního mostu 
ve Vážanech nad Litavou, třetí ze silničního mostu na kraji obce Měnín před přítokem Říčky. 
Poslední odběrové míst bylo před ústím do řeky Svratky v Židlochovicích; i zde byl odběr 
proveden ze silničního mostu, jak je naznačeno na obrázku 58. Všechny čtyři vzorky byly 
odebrány 21.5.2013 během dvouhodinového intervalu. Vzorky byly odebrány postupně 
po toku, tj. nejprve byl odebrán vzorek v Brankovicíci a jako poslední byl odběr proveden 
v Židlochovicích. 
 
 

 
Obrázek 58: Tok řeky Litavy a odběrové profily. 
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 Naměřené koncentrace jsou uvedeny v tabulce 27 a graficky znázorněny na obrázcích 59 
až 61. Na obrázku 59 jsou prezentovány koncentrace pesticidů s nejvyššími nálezy, 
na obrázku 60 jsou uvedeny naměřené koncentrace analytů, jejichž koncentrace byly 
maximálně 50 ng.l-1 a na obrázku 61 jsou uvedeny pesticidy s nejnižšími nálezy.  
 
 
Tabulka 27: Koncentrace pesticidů ve vzorcích povrchové vody z toku řeky Litavy (ng.l-1) 
                      [77] 
 

Analyt 
Litava - Místo odběru / Koncentrace (ng.l-1) 

Brankovice  
Vážany nad 

Litavou  Měnín  Židlochovice  
Aklonifen <5,0 <5,0 <5,0 11,5 
Bentazon  8,1 23,5 28,1 174 
Cybutryn <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Dikamba <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 
Dichlorvos <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Dimethachlor <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Diuron <5,0 <5,0 6,0 5,8 
Epoxykonazol <5,0 7,7 9,7 13,4 
Ethofumesát <10,0 <10,0 44,7 29,0 
Fenitrothion <10,0 <5,0 <10,0 <10,0 
Fenpropidin <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Fenthion <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chinoxyfen <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chlorbromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Chloridazon <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 
Chlortoluron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Isoproturon <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Karbendazim 11,5 21,6 24,6 16,6 
Lenacil 9,9 5,0 <5,0 7,7 
Linuron <5,0 <5,0 9,5 11,7 
Malathion <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPA <5,0 46,8 55,0 59,9 
MCPB <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPP <5,0 <5,0 6,7 7,2 
Metabenzthiazuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metamitron <30,0 <30,0 96,6 50,5 
Metobromuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Metoxuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Monolinuron <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Nikosulfuron <5,0 <5,0 12,9 85,0 
Pendimethalin <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Prochloraz <5,0 6,7 8,6 6,7 
Propikonazol <5,0 48,4 33,8 24,8 
Tebukonazol 6,6 22,6 25,7 23,7 
Thifensulfuronmethyl <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Triflusulfuronmetyl  <5,0 <5,0 8,0 7,1 
2,4,5-T <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-D 5,3 26,2 162 105 
2,4-DP <5,0 6,5 10,4 11,0 
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 Ze sledovaných pesticidů byly na všech profilech nalezeny 2,4-D, bentazon 
a karbendazim; je známo, že 2,4-D a bentazon patří mezi stále používané pesticidní látky. 
Karbendazim již v současnosti (leden 2015) nemá platnou registraci pro použití na ochranu 
rostlin. V roce 2013, kdy byla řeka Litava sledována, se podle dat Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělského ještě používal, jeho spotřeba v roce 2013 dosáhla 31 tun 
(tabulka 2, obrázek 8). V obou profilech na dolním toku Litavy byly v koncentracích nad 
50 ng.l-1 kvantifikovány  rovněž MCPA a metamitron; v Židlochovicích navíc i nicosulfuron. 
V nižších koncentracích pak byla v odebraných vodách stanovena celá řada dalších pesticidů 
(obrázek 59 až 61). 
 Z výsledků je zřejmé jak v Litavě, posunujeme-li se dále po toku, pesticidů přibývá. 
Na horním toku v Brankovicích se z celkového počtu 42 sledovaných analytů 8 (19 %) 
vyskytovalo nad mezí stanovitelnosti, ve vzorku odebraném ve Vážanech nad Litavou bylo 
13 analytů (31 %) nad mezí stanovitelnosti, na spodním toku v Měníně a v Židlochovicích 
bylo již 19 a 21 analytů (45 a 50 %) nad mezí stanovitelnosti. Toto zhodnocení je graficky 
znázorněno na obrázku 62. Na obrázku 63 je vyjádřena celková koncentrace pesticidů 
na jednotlivých profilech. Na horním toku byla celková koncentrace sledovaných pesticidů 
41,4 ng.l-1, ve Vážanech nad Litavou již byla hodnota 215 ng.l-1, na dolním toku v Měníně se 
nálezy celkové koncentrace pesticidů zvýšily až na 542 ng.l-1 a v ústí byla již vypočtena 
celková koncentrace 650 ng.l-1. 
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Obrázek 59: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Litavy I 
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Obrázek 60: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Litavy II 
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Obrázek 61: Koncentrace sledovaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Litavy III 
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Obrázek 62: Množství identifikovaných pesticidů ve vzorcích povrchové vody z řeky Litavy 
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Obrázek 63: Celková koncentrace sledovaných pesticidů detekovaných v povrchové vodě 
                       z řeky Litavy 
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Tabulka 28: Koncentrace léčiv ve vzorcích povrchové vody z toku řeky Litavy (ng.l-1)  [77] 
 

Analyt 
Litava - Místo odběru / Koncentrace (ng.l-1) 

Brankovice  
Vážany nad 

Litavou  Měnín  Židlochovice  
Diklofenak 40,0 83,9 114 66,6 
Ibuprofen 177 198 334 170 
Karbamazepin 6,8 53,9 73,0 45,7 

 
 
 Na všech čtyřech odběrových lokalitách byla identifikována také sledovaná léčiva. 
Nejvyšší nálezy byly u ibuprofenu, jehož koncentrace dosahovaly hodnoty 200 ng.l-1, 
a to v lokalitách Brankovice a Vážany nad Litavou, v  Měníně již byla koncentrace 
ibuprofenu 334 ng.l-1. V Židlochovicích jeho koncentrace klesla až na 170 ng.l-1. Pokles 
koncentrace v Židlochovicích je způsoben naředěním z přítoků, které se v tomto úseku 
do Litavy vlévají. Na Říčce, která se do Litavy vlévá těsně za odběrovým profilem v Měníně, 
byla před ústím do Litavy ve stejnou dobu koncentrace ibuprofenu 36,9 ng.l-1 [77]. Podobný 
trend na uvedených odběrových lokalitách mají i koncentrace dalších dvou sledovaných léčiv, 
přičemž maximální koncentrace byly rovněž zjištěny v Měníně.  
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Obrázek 64: Koncentrace léčiv ve vzorcích povrchové vody z toku řeky Litavy 
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4.6 POROVNÁNÍ ZÍSKANÝCH DAT S PUBLIKOVANÝMI ÚDAJI 
 
 V rámci snahy o zlepšení a udržení kvality povrchových a podzemních vod proběhl v roce 
2007 rozsáhlý monitoring zaměřený na sledování polárních perzistentních látek 
v povrchových vodách. Vzorky vod byly odebrány ze 100 toků ve 27 evropských zemích, 
sledováno bylo celkem 35 analytů ze skupiny léčiv, pesticidů, hormonů, perfluorovaných 
organických látek a dalších. Do sledování bylo zahrnuto i 5 českých řek. Naměřené 
koncentrace vybraných analytů na těchto tocích jsou uvedeny v tabulce 29.  
 
 
Tabulka 29: Koncentrace vybraných analytu v českých řekách (ng.l-1) [80] 
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Labe Valy 4 0 0 92 7 76 15 10 
Vltava Zelčín 12 3 0 85 11 113 11 46 
Svratka Židlochovice 7 7 0 25 18 214 6 50 
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 0 0 0 389 16 127 2 16 
Odra  Bohumín 10 5 10 173 11 186 21 16 

 
 
 Na základě zveřejněných výsledků lze konstatovat, že nejčastěji detekovanými 
sloučeninami byla léčiva karbamazepin a diklofenak. Karbamazepin byl detekován v 95 % 
a diklofenak v 83 % posuzovaných vzorků povrchových vod. Ibuprofen byl detekován v 62 % 
vzorků, jeho koncentrace byly vyšší a proto u něj byla zjištěna vyšší průměrná koncentrace 
(395 ng.l-1). V odebraných vodách byly identifikovány také pesticidy, jejichž prokázané 
koncentrace byly převážně nižší. Určitou roli zde mohlo hrát také to, že odběry se 
uskutečňovaly v podzimním období [80]. 
 Pro snadnější porovnání jsou do tabulky 30 shrnuty střední, průměrné a maximální 
koncentrace analytů naměřené na jednotlivých odběrových lokalitách sledovaných v této 
disertační práci. Výsledky pod mezí stanovitelnosti byly pro výpočet průměrných hodnot 
brány jako nulové. V tabulce jsou uvedeny pouze ty analyty, kde byl naměřen alespoň jeden 
pozitivní výsledek. 
 Střední naměřené koncentrace porovnávaných pesticidů v povrchové vodě z řeky Svratky 
jsou srovnatelné s hodnotami naměřenými v roce 2007 v rámci evropského monitoringu. 
Z maximálních naměřených koncentrací je zřejmé, že koncentrace těchto pěti pesticidů se 
v řece Svratce celoročně pohybují na nízké úrovni, výjimkou je pouze diuron, jehož 
maximální koncentrace během dvouletého cyklu sledování dosáhla 132 ng.l-1. Střední 
koncentrace je nižší v porovnání s měřením z roku 2007, avšak v celém spektru naměřených 
koncentrací (tabulka 17 a 18) se vyskytují i hodnoty srovnatelné s údaji z evropského 
monitoringu z roku 2007. Střední koncentrace posuzovaných léčiv ibuprofenu a diklofenaku 
jsou výrazně vyšší, než bylo zjištěno během evropského sledování. Koncentrace obou léčiv 
byla během sledovaného období značně proměnlivá, pro ibuprofen byly v některých měsících 
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naměřeny hodnoty srovnatelné s evropským monitoringem (tabulka 17 a 18). Koncentrace 
diklofenaku se v řece Svratce po celou dobu sledování pohybovala výrazně výše, minimální 
naměřené koncentrace se pohybovaly okolo 60 ng.l-1. Mezi oběma měřeními je však výrazný 
časový rozdíl, a proto může být pravděpodobné, že koncentrace diklofenaku se 
v povrchových vodách stále zvyšuje. Koncentrace karbamazepinu, zjištěná v rámci 
evropského monitoringu, je srovnatelná s vyššími naměřenými hodnotami v této práci.  
 
 
Tabulka 30: Celkové shrnutí koncentrací analytů naměřených na jednotlivých odběrových  
                       lokalitách (ng.l-1) [77] 
 

Analyt 
Svratka Morava Blata Nivnička 

cmed cprům cmax cmed cprům cmax cmed cprům cmax cmed cprům cmax 

Aklonifen <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 20,1 <5,0 <5,0 <5,0 
Bentazon  8,4 8,2 18,5 9,9 13,7 75,9 12,9 12,7 23,2 16,3 292 3300 
Dikamba <20,0 <20,0 66,9 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 58,1 <20,0 178,8 1180 

Dimethachlor <5,0 <5,0 6,1 <5,0 <5,0 11,3 <5,0 <5,0 8,5 <5,0 <5,0 6,1 

Diuron 25,3 38,8 132 6,1 6,2 31 <5,0 12,9 119 <5,0 <5,0 <5,0 

Epoxykonazol <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 9,2 <5,0 <5,0 11,9 <5,0 <5,0 <5,0 

Ethofumesát <10,0 <10,0 82,5 <10,0 10,1 90,1 <10,0 156 1710 <10,0 <10,0 <10,0 

Chloridazon <30,0 <30,0 194 <30,0 <30,0 242 <30,0 <30,0 53,7 <30,0 <30,0 <30,0 

Chlortoluron <5,0 <5,0 18 <5,0 <5,0 16,2 <5,0 <5,0 8,9 <5,0 <5,0 <5,0 

Isoproturon <5,0 6,1 48,8 <5,0 5,5 35,4 6,9 10,6 57,5 <5,0 5,8 31,6 

Karbendazim <10,0 <10,0 27,7 <10,0 <10,0 25 14,1 14,8 56,4 <10,0 <10,0 48,6 

Lenacil <5,0 20,0 480 <5,0 <5,0 46,5 8,4 199 1990 <5,0 <5,0 <5,0 

Linuron <5,0 9,9 191 <5,0 <5,0 8,6 <5,0 15,1 129 <5,0 6,4 77 
MCPA 12,4 42,8 729 8,7 21,2 162 <5,0 125 737 <5,0 14,3 103 
MCPB <5,0 <5,0 10,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,2 62,3 <5,0 <5,0 <5,0 
MCPP <5,0 5,8 42,6 6 <5,0 10,8 <5,0 <5,0 6,6 <5,0 10,6 121 

Metamitron <30,0 <30,0 36,9 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 103 1240 <30,0 <30,0 <30,0 

Nikosulfuron <5,0 <5,0 8,7 <5,0 <5,0 15,3 <5,0 <5,0 12,6 <5,0 18,2 176 

Pendimethalin <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 18,4 <5,0 <5,0 6,5 

Prochloraz <5,0 <5,0 11 <5,0 <5,0 9,3 <5,0 17,8 190 <5,0 7,1 77,6 

Propikonazol <5,0 <5,0 17,8 <5,0 <5,0 14,4 <5,0 6,8 26,1 <5,0 13,8 119 

Tebukonazol 7,9 8,8 34,3 8,45 9,0 30,6 28 38,5 113 5,2 11,6 61,9 

Thifensulfuronmethyl <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,9 <5,0 <5,0 <5,0 

Triflusulfuronmetyl  <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 16,7 194 <5,0 <5,0 <5,0 
2,4-D <5,0 <5,0 16,3 <5,0 <5,0 24 <5,0 11,8 81,5 <5,0 9,7 70,2 
2,4-DP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 25,3 304 

Diklofenak 158 177 459 38,7 61,2 455 89,4 76,1 136 17,4 110 1130 

Ibuprofen 65,5 119 659 64,5 73,8 180 139 183 654 54 57,2 108 

Karbamazepin 135 153 248 60,4 65,2 128 43 44,5 117 7,2 8,1 22,2 

cmed střední koncentrace 

cprům průměrná koncentrace 

cmax maximální koncentrace 
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 Pro lepší ilustraci situace na českých řekách jsou v tabulce 31 uvedeny nálezy ibuprofenu 
a diklofenaku získané během monitoringu léčiv na řece Labi a jejích přítocích; tento 
monitoring proběhl koncem roku 2000. V tabulce jsou prezentovány nálezy týkající se České 
Republiky a první německý příhraniční profil na řece Labi. V tabulce 32 jsou uvedeny 
koncentrace vybraných pesticidů a léčiv z monitoringu, který provádí Povodí Labe, s.p. Jedná 
se o vzorek odebraný v červnu 2011. Při vzájemném porovnání dat je patrné, že hodnoty 
pro diklofenak jsou také vyšší než ty, které byly naměřeny v roce 2000.  
 
 
Tabulka 31: Koncentrace diklofenaku a ibuprofenu v českých řekách (ng.l-1)[81] 
 

Tok Lokalita Koncentrace (ng/l) 
diklofenak ibuprofen 

Labe Schmilka 11 24 
Labe Dobkovice 9 12 
Labe Lysá nad Labem 4 8 
Labe Valy 16 11 
Bílina km 38,3 69 146 
Ohře km 64,8 3 6 
Vltava km 109,3 <1 <2 
Jizera km 141,1 <1 <2 

 
 
Tabulka 32: Koncentrace vybraných pesticidů a léčiv v řece Labi (ng.l-1)[82] 
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Labe Lysá nad Labem 23 15 17 28 24 35 20 13 16 92 65 43 56 
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5 ZÁVĚR 
 Dizertační práce byla zaměřena na získání konkrétních údajů o průniku pesticidů a léčiv 
do vodního prostředí; tato studie byla vypracována ve spolupráci se státním podnikem Povodí 
Moravy, s.p. 
 Z léčivých přípravků byla pro sledování vybrána často užívaná analgetika ibuprofen 
a diklofenak, a anitiepileptikum karbamazepin. Z látek majících pesticidní účinek byla 
pozornost zaměřena na skupinu močovin a fenoxykarboxylových kyselin, dále na některé 
prioritní látky určené směrnicí 2013/39/EU (aklonifen, cybutryn, dichlorvos, chinoxyfen, 
PFOA, PFOS), na vybrané analyty, určené nařízením vlády 23/2011 jako normy 
environmentální kvality (dimethachlor, epoxykonazol, fenitrothion, fenthion, malathion, 
parathion methyl, parathion ethyl) a vybrané pesticidy se spotřebou vyšší než 30 tun ročně 
(chloridazon, ethofumesát, fenpropidin, karbendazim, metamitron, pendimethalin, prochloraz, 
propikonazol). Celkově bylo pro sledování vybráno 41 pesticidů. 
 Pro stanovení uvedených analytů byla vybrána metoda kapalinové chromatografie 
s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC/MS/MS). Vybrané pesticidy a léčiva byly 
stanovovány ve dvou skupinách, 10 analytů při negativní ionizaci a 34 analytů při pozitivní 
ionizaci. Vzorky pro stanovení obou skupin analytů byly připravovány zvlášť s využitím 
jednoho druhu SPE kolonek (s fází C18), ale s různými podmínkami extrakce. 
Na kapalinovém chromatografu byly analyty obou stanovení separovány na koloně Zorbax 
SB-C18 s velikostí částic 3,5 μm a rozměry 75 mm × 4,6 mm. 
 Obě používané metody byly validovány. Mezi ověřované validační charakteristiky patřily 
linearita, mez detekce a mez stanovitelnosti, výtěžnost, opakovatelnost a nejistota stanovení. 
Protože ne vždy bylo možno započít přípravu vzorku ihned po dopravení do laboratoře, byla 
zkoumána také stabilita analytů ve zkoumané matrici, tedy v povrchové vodě. Experimentálně 
bylo ověřeno, že vybrané analyty jsou, při dodržení podmínek skladování, ve vzorcích 
povrchové vody stabilní po dobu dvou týdnů.  
 Sledované analyty byly stanovovány ve vzorcích povrchových vod z oblasti povodí řeky 
Moravy. Konkrétně byly vzorky odebírány z toku řeky Moravy, Svratky, Litavy, Blaty 
a potoka Nivničky. Na řece Moravě a Svratce byly vzorky odebírány na jednom místě 
s měsíční frekvencí během celého roku 2012 a 2013. Řeka Blata a potok Nivnička byly 
sledovány na jedné odběrové lokalitě během celého roku 2013, vzorky zde byly odebírány 
také s měsíční pravidelností. Na řece Litavě byly vzorky odebrány jednorázově ve stejný den 
na čtyřech různých lokalitách pokrývajících celý tok. 
 Sledovaná analgetika diklofenak a ibuprofen byla nalezena ve všech odebraných vzorcích. 
Antiepileptikum karbamazepin bylo také nalezeno v převážné většině vzorků, pouze u odběrů 
z toku Nivničky se jeho koncentrace od března do června 2013 pohybovala pod mezí 
stanovitelnosti. 
 Mezi nejčastěji se vyskytující pesticidy na výše uvedených odběrových profilech patřily 
bentazon, isoproturon, karbendazim, MCPA, MCPP, propikonazol, tebukonazol a 2,4-D. 
Všechny tyto pesticidy patří mezi v České republice velmi často používané. Naproti tomu 
diuron již u nás není jako přípravek na ochranu rostlin používán, přesto byl ve více než 
polovině vzorků nalezen. Důvodem by mohlo být jeho použití v exteriérových nátěrových 
hmotách k ochraně dřeva a omítek. 
 Při porovnání výskytu sledovaných pesticidů v povrchové vodě s obdobím, kdy jsou 
jednotlivé látky na zemědělskou půdu a rostliny aplikovány, bylo zjištěno, že se pesticidy 
v nízkých koncentracích (do 50 ng.l-1) v povrchové vodě objevují po celou roční dobu, 



 99 

tj. i mimo období jejich běžné aplikace. To může být způsobeno, jejich postupným 
vymýváním z půdy. Naopak vysoké koncentrace pesticidů, byly nalezeny pouze během 
období aplikace. Výjimkou byly MCPA stanovený 4.11.2013 a lenacil stanovený 11.12.2013 
v řece Blatě a MCPA nalezený 11.12. 2013 ve vodě z řeky Moravy. Důvodem těchto 
opožděných nálezů by mohly být splachy pesticidů aplikovaných na ozimé plodiny. 
 Celkem 14 ze sledovaných pesticidů nebylo v žádném z odebraných vzorků stanoveno, 
jsou to převážně látky, které u nás nejsou na ochranu rostlin používány. Výjimkou jsou pouze 
fenpropidin a chinoxyfen, které byly dle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského v roce 2013 aplikovány v množství 50 tun (fenpropidin) a 7,5 tuny 
(chinoxyfen). 
 Na řece Litavě byly v jeden den odebrány postupně po toku čtyři vzorky povrchové vody. 
Z výsledků je zřejmé jak ve vodě, posunujeme-li se dále po toku, narůstá počet nalezených 
pesticidů. Sledovaná léčiva byla nalezena na všech čtyřech lokalitách.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
APCI  Chemická ionizace za atmosferického tlaku 
APPI  Fotoionizace za atmosferického tlaku  
CAS  Registrační číslo (Chemical Abstracts Service) 
DAD  Detektor diodového pole 
DDD  Doporučená denní dávka 
ECD  Detektor elektronového záchytu 
EPA  Agentura Spojených států amerických pro ochranu životního prostředí 
ESI  Ionizace elektrosprejem 
FAO  Organizace OSN pro výživu a zemědělství 
GC  Plynová chromatografie 
GC/MS Spojení GC s hmotnostním spektrometrem 
GC/MS/MS Spojení GC s tandemovým hmotnostním spektrometrem 
HPLC Vysoce účinná kapalinová chromatografie  
HPLC/MS Spojení HPLC s hmotnostním spektrometrem 
HPLC/MS/MS Spojení HPLC s tandemovým hmotnostním spektrometrem 
ISTD  Vnitřní standard 
KD  Distribuční koeficient 
LC  Kapalinová chromatografie 
LOD  Mez detekce 
LOQ  Mez stanovitelnosti 
MCPA Kyselina (4-chlor-2-methylfenoxy)octová 
MCPB Kyselina 4-(4-chloro-2-methylfenoxy)butanová 
MCPP Kyselina 2-(4-chloro-2-methylfenoxy)propanová (mecoprop) 
MRM Režim sledování produktu rozpadu molekulového iontu (multiple reaction 
   monitoring) 
MS  Hmotnostní spektrometrie  
MS/MS Tandemová hmotnostní spektrometrie 
NEK  Norma environmentální kvality 
NPD  Dusíko – fosforový detektor 
NPK-NEK Nejvyšší přípustná koncentrace -  norma environmentální kvality 
NSAID Nesteroidní protizánětlivé látky 
POR  Přípravky na ochranu rostlin 
PPCPs  Léčiva a látky osobní péče 
RP-NEK Roční průměrná norma environmentální kvality 
RSD  Relativní směrodatná odchylka 
SPE  Extrakce tuhou fází 
TOF  Analyzátor doby letu 
ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
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8 PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1: LC/MS/MS  
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Příloha č. 2: Příklad chromatogramu – pesticidy a léčiva, metoda 1 
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Příloha č. 3: Příklad chromatogramu – pesticidy a léčiva, metoda 2 
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