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ABSTRAKT  
 

Práce byla zaměřena na stanovení musk sloučenin v různých složkách životního prostředí. 
Syntetické musk sloučeniny jsou organické látky běžně používané jako vonné složky 
detergentů, parfémů, kosmetiky a ostatních produktů osobní péče. Tyto sloučeniny 
kontaminují prostřednictvím komunální odpadní vody z čistíren odpadních vod vodní 
prostředí. Výsledkem je akumulace těchto analytů v životním prostředí a jejich výskyt 
v potravním řetězci. Syntetické vonné látky jsou také běžně detekovány v lidském těle; 
obecně patří mezi relativně nové perzistentní organické polutanty (POP) vzhledem ke své 
perzistenci, bioakumulaci a potenciální toxicitě.  

Základem této práce byla optimalizace metod pro stanovení vybraných syntetických 
vonných látek v odpadní vodě (komunální, průmyslové) a v rybí svalovině. Tyto analyty byly 
zjišťovány v odpadní vodě [čistírna odpadních vod (ČOV) Brno – Modřice; závod na výrobu 
kosmetiky] a v rybách Squalius cephalus, které byly odloveny z řeky Svratky. Vybrané 
analyty (14 látek) pocházely ze skupiny nitromusk, polycyklických musk a lineárních musk 
sloučenin. Pro izolaci analytů z reálných vzorků odpadní vody byla použita metoda 
mikroextrakce na tuhou fázi (SPME), pro izolaci analytů ze vzorků ryb byla použita metoda 
zrychlené extrakce rozpouštědlem (PSE). Identifikace a kvantifikace analytů byla provedena 
vysokorozlišovací plynovou chromatografií s hmotnostně-spektrometrickou detekcí (GC-
MS).  

Z výsledků vyplývá, že z polycyklických musk sloučenin dosahovaly nejvyšších 
koncentrací na přítoku i odtoku z ČOV Brno – Modřice galaxolid (µg.l-1) a tonalid (desetiny 
µg.l-1). Nejčastěji stanovovanou nitromusk sloučeninou v odpadní vodě byl musk keton 
(setiny µg.l-1). Lineární musk sloučeniny byly detekovány ve všech vzorcích surové odpadní 
vody (µg.l-1). Celková účinnost odstranění syntetických musk sloučenin z odpadní vody na 
dané ČOV se pohybuje v těchto rozmezích: nitromusk sloučeniny 34,4 – 85,4 %, 
polycyklické musk sloučeniny 36,7 – 53,3 % a lineární musk sloučeniny 90,5 – 99,9 %. Na 
podkladě výsledků lze konstatovat, že odpadní voda (odtok z ČOV) je primárním zdrojem 
musk sloučenin, a to zejména polycyklických, v životním prostředí.  

Rovněž bylo prokázáno, že ultrafiltrace v kosmetickém závodu je vysoce účinnou 
technologií pro odstranění nitromusk a polycyklických musk sloučenin z průmyslové odpadní 
vody.  

Z výsledků hodnocení kontaminace ryb musk sloučeninami vyplývá, že nejvyšších 
koncentrací dosahoval galaxolid (desítky µg.kg-1 ž.hm.). Výsledky potvrzují ubikvitární 
výskyt musk sloučenin v životním prostředí a omezené použití nitromusk sloučenin 
v důsledku jejich potenciálních toxických vlastností. Bylo prokázáno, že ČOV Brno – 
Modřice má významný podíl na hodnotách obsahu polycyklických musk sloučenin (tonalidu, 
galaxolidu) v rybách odlovených z řeky Svratky. 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
 

musk sloučeniny, vůně, odpadní voda, čistírna odpadních vod, ultrafiltrace, ryby, 
mikroextrakce na tuhou fázi, zrychlená extrakce rozpouštědlem, plynová chromatografie, 
hmotnostní spektrometrie 
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ABSTRACT  
 

This work was focused on the determination of musk compounds in various components of 
the environment. Synthetic musk compounds are organic substances commonly used as 
fragrant constituents of detergents, perfumes, cosmetics and other personal care products 
(PCPs). These compounds contaminate the aquatic environment through municipal 
wastewater from sewage treatment plants. The result is accumulation of these analytes in the 
environment and their occurrence in food chain. Synthetic fragrances are commonly detected 
also in human body; these substances generally belong among relatively new persistent 
organic pollutants (POPs) because of their persistence, bioaccumulation, and potential 
toxicity.  

The aim of this work was to optimize methods for the determination of selected synthetic 
fragrances in wastewater (municipal, industrial) and in fish muscle. These analytes were 
determined in wastewater [the wastewater treatment plant (WWTP) Brno – Modřice, cosmetic 
manufacturing plant] and in fish Squalius cephalus that had been caught in the river Svratka. 
The selected analytes (14 substances) originate from the group of nitromusk, polycyclic musk 
and linear musk compounds. Solid phase microextraction (SPME) [for wastewater samples] 
and pressurized solvent extraction (PSE) [for fish samples] were used for isolation of analytes 
from real samples. The identification and quantification of analytes were carried out by high 
resolution gas chromatography coupled with mass spectrometry detection (GC-MS).  

The results show that galaxolide (µg.L-1) and tonalide (tenths of µg.L-1) were polycyclic 
musk compounds which were found at the highest concentration level in influent and also in 
effluent samples from the WWTP Brno – Modřice. The most extended nitromusk compound 
was musk ketone (hundredths of µg.L-1). Linear musk compounds were detected in all 
influent samples (µg.L-1). The overall removal efficiency of synthetic musk compounds from 
wastewater in the WWTP varies within the following ranges: nitromusk compounds   
34.4 % – 85.4 %, polycyclic musk compounds 36.7 % – 53.3 % and linear musk compounds 
90.5 % – 99.9 %. On the basis of the results it can be stated that wastewater (effluent from the 
WWTP) is the primary source of musk compounds, especially of the polycyclic ones in the 
environment.  

It has been also shown that ultrafiltration used in a cosmetic plant is a highly efficient 
technology for removing nitromusk and polycyclic musk compounds from industry 
wastewater.  

The results from evaluation of the fish contamination by musk compounds show that 
galaxolide was the substance which reached the highest concentration levels (tens of      
µg.kg-1 l.w.). The results corroborate ubiquitous occurrence of musk compounds in the 
environment and reduction of using of nitromusk compounds due to their potential toxic 
properties. It has been shown that the insufficiency of the purifying procedures used in the 
WWTP Brno – Modřice has a significant influence on the concentration level of polycyclic 
musk compounds (tonalide, galaxolide) in fish caught from the river Svratka.  
 
 
KEYWORDS  
 

musk compounds, fragrance, wastewater, wastewater treatment plant, ultrafiltration, fish, 
solid phase microextraction, pressurized solvent extraction, gas chromatography, mass 
spectrometry 
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1. ÚVOD 
 

Syntetické musk sloučeniny (syntetické vonné látky) představují relativně novou skupinu 
perzistentních organických polutantů běžně se vyskytujících v životním prostředí. Tyto 
chemické sloučeniny se v  rozsáhlém měřítku používají k aromatizaci různých typů 
detergentů, kosmetických výrobků, parfémů a dalších produktů osobní péče. Po použití těchto 
přípravků dochází k  jejich vypouštění do městské kanalizace, odkud se prostřednictvím 
odpadních vod dostávají na čistírnu odpadních vod (ČOV). Vzhledem k často nedostatečné 
účinnosti čistícího procesu na ČOV dochází k  pronikání musk sloučenin do vodního 
ekosystému; odpadní vody lze proto považovat za primární zdroj znečištění životního 
prostředí syntetickými vonnými látkami. Musk sloučeniny jsou vesměs perzistentní 
a lipofilní, a proto mají schopnost biokoncentrace v různých typech vodních organismů; 
dokonce jsou detekovány i v lidské tkáni a tělních tekutinách. Bylo také prokázáno, že řada 
musk sloučenin patří mezi potencionálně nebezpečné látky. Použití některých syntetických 
vonných látek bylo úplně zakázáno v důsledku jejich již prokázaných toxických vlastností. 
Dosud však máme nedostatečné znalosti o environmentálních vlastnostech těchto látek, 
zejména o jejich vlivu na životní prostředí i na samotného člověka, a proto je nutné, a to 
s ohledem na velký rozsah jejich použití, studovat tyto sloučeniny pro bližší specifikaci jejich 
vlastností.  

Tato práce se zabývá stanovením vybraných musk sloučenin (ze skupiny nitromusk, 
polycyklických a lineárních musk sloučenin) v odpadní vodě z ČOV Brno – Modřice a ve 
vodní biotě (rybách) odlovené v blízkosti této čistírny odpadních vod. Protože jsou 
sladkovodní ryby součástí potravních řetězců i pro člověka, mohou se musk sloučeniny 
dostávat až do lidského organismu.  

Cílem dizertační práce bylo stanovení úrovně kontaminace vodní bioty a ověření, jak tato 
kontaminace souvisí s omezenou účinností čistícího procesu odpadních vod aplikovaného na 
ČOV Brno – Modřice. Rovněž byly zjišťovány vybrané musk sloučeniny v průmyslové 
odpadní vodě z kosmetické firmy, kterou lze obecně považovat za bodový zdroj znečištění 
odpadních vod musk sloučeninami. Pro izolaci zvolených musk sloučenin z pevné matrice 
(rybí tkáň) byla zvolena metoda tlakové extrakce rozpouštědlem (PSE); pro izolaci analytů 
z kapalné matrice (odpadní voda) metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME). Vzhledem 
k nízkým koncentracím cílových analytů ve stanovovaných reálných vzorcích byla jako 
analytická koncovka zvolena metoda vysokorozlišovací plynové chromatografie s hmotnostní 
detekcí (GC/MS).                  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 
 
2.1 Charakteristika jednotlivých skupin musk sloučenin 
 

Syntetické vonné látky (syntetické musk sloučeniny) od konce 19. století postupně 
nahrazují, a to z ekonomických důvodů, přírodní vonné látky (cca 200), které lidstvo 
používalo po celé svoje historické období. Důvodem je především rostoucí lidská populace 
a s ní spojená větší poptávka po nejrůznějších produktech s obsahem vonných látek. 
V současné době se ve velkých množstvích používá asi 300 syntetických vonných látek, 
avšak v běžné praxi lze využít řádově několik tisíc vonných surovin. Obecně je historie 
a problematika vůní a vonných látek velmi bohatá a byla již zpracována do předchozí 
souborné publikace [1]. První záznamy o použití vonných látek pochází z  Egypta z období 
přibližně 2400 př.n.l. Z výroby vonných látek se postupně stalo průmyslové odvětví, které má 
v moderní lidské společnosti své nezastupitelné místo. V současné době mohou parfuméři 
využít ke své práci až 5 000 vonných látek [2].  

Syntetické musk sloučeniny jsou ve velké míře používány především jako vonné přísady 
nebo fixátory vůní u řady výrobků denní spotřeby, např. v kosmetice a hygienických 
produktech (parfémy, mýdla, šampóny, pleťová mléka), dále se přidávají do prášků na praní, 
osvěžovačů vzduchu a vonných olejů. Výchozími surovinami pro výrobu musk látek jsou 
sloučeniny primárně pocházející z petrochemického průmyslu. Většina látek ze skupiny musk 
sloučenin jsou lipofilní a perzistentní, a mohou se proto bioakumulovat v tukové tkáni 
organismů. V malém množství se mohou rovněž vyskytovat i ve vzduchu uvnitř budov 
a v přítomném prachu [3].  

Syntetické musk sloučeniny můžeme rozdělit do 4 skupin na: nitromusk sloučeniny, 
polycyklické musk sloučeniny, lineární musk sloučeniny a makrocyklické musk sloučeniny.  

Nitromusk sloučeniny (substituované dinitro- a trinitro- deriváty benzenu) začaly být 
široce využívány již od počátku 20. století jako náhražky přírodního pižma a jako fixativum 
přidávané do vonných produktů. Skupinu nitromusk sloučenin objevil v roce 1888 Albert 
Baur; nitromusk sloučeniny poskytují vůni podobnou přírodním musk sloučeninám, přestože 
mají naprosto rozdílnou chemickou strukturu a v přírodě se nevyskytují [4]. Nízká cena 
a snadnost výroby způsobila masivní průmyslové používání těchto látek. Některé byly 
používány dokonce i jako potravní aditiva, případně sloužily pro přípravu herbicidů 
a výbušnin. Celosvětová roční produkce nitromusk sloučenin činila v roce 1987 přibližně 
2 500 tun. Největší produkci těchto látek zajišťovala především Čína a Indie. Prokazatelné 
toxické účinky a objevy těchto látek v životním prostředí (od 80. let 20. století) způsobily 
omezení spotřeby a nahrazení těchto látek sloučeninami ze skupiny polycyklických musk 
sloučenin (zejména v posledních desetiletích). Nejznámějšími zástupci nitromusk sloučenin 
jsou musk xylen (MX) a musk keton (MK); MX byl již v mnoha zemích zakázán, MK se však 
dosud, například v USA, používá v kosmetice [5].  

Polycyklické musk sloučeniny jsou ve větší míře používány od poloviny 20. století a mezi 
nejvýznamnější zástupce patří galaxolid (HHCB) a tonalid (AHTN). Společným strukturním 
znakem je indanový nebo tetralinový (příp. isochromanový) skelet, který je substituován 
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zejména methylovými skupinami. Tyto látky se v přírodě rovněž vůbec nevyskytují. Většina 
polycyklických musk sloučenin obsahuje chirální centrum, což je zajímavá informace 
z toxikologického i analytického hlediska. Galaxolid (obsahuje 2 chirální centra) se vyskytuje 
ve 2 diastereomerních formách; celkově tedy tvoří 4 stereoizomery, z nichž pouze 2 mají 
silnou, charakteristickou vůni (receptory čichových buněk jsou enantio-specifické). Tonalid 
obsahuje 1 chirální centrum [6, 7]. V roce 1996 byla celosvětová roční produkce 
polycyklických musk sloučenin 5 600 tun, z nichž 90 – 95 % připadalo na HHCB a AHTN 
[8, 9]. Jen mezi roky 1996 – 1998 stoupla celosvětová produkce HHCB a AHTN z 5 600 tun 
na 8 000 tun za rok [10]. V samotné Evropě se ke konci 90. let produkovalo 1 800 tun 
HHCB + AHTN za rok. Při analýzách složek životního prostředí (ŽP) se obecně vyskytuje 
HHCB ve vyšších koncentracích než AHTN. Důvodem je větší rozsah výroby i použití 
HHCB, o čemž svědčí například spotřeba těchto látek v západní Evropě; v roce 2000 byla 
spotřeba 1 427 tun HHCB a 343 tun AHTN [11].  

Lineární (alicyklické) a makrocyklické musk sloučeniny patří mezi syntetické vonné 
látky, vyráběné a aplikované do produktů osobní péče v poslední době. Jejich neustálý vývoj 
a použití vyplývá z  neuspokojivých environmentálních a zejména potenciálních toxických 
vlastností nitromusk i polycyklických musk sloučenin. Makrocyklické musk sloučeniny 
obvykle obsahují v molekule 10 – 15 uhlíků, které jsou propojeny do jednoduchého cyklu, 
a navíc obsahují ketonovou nebo laktonovou skupinu. Výroba makrocyklických musk 
sloučenin je finančně nákladnější, a proto stále reprezentují jen minoritní část musk sloučenin 
dostupných na trhu. Díky své vůni a fixačním vlastnostem se používají v kvalitnějších 
parfémech [12].  

Makrocyklické musk sloučeniny však mají velmi intenzivní vůni, takže je můžeme 
používat, v porovnání s látkami z ostatních skupin, v menším množství [7]. Mezi 
nejdůležitější zástupce této skupiny patří Ambrettolid, Muscon a Globalid. Lineární musk 
sloučeniny jsou po chemické stránce cykloalkyl estery; příkladem může být Cyklomusk, 
Arocet a Helvetolid. Lineární a makrocyklické musk sloučeniny jsou pro ŽP přívětivější 
(důvodem je mnohem lepší biodegradovatelnost), a proto se dá do budoucna očekávat vzrůst 
jejich spotřeby na úkor nebezpečnějších musk sloučenin. Plnému nahrazení brání především 
cena nebo absence detailních studií, které by objasňovaly působení těchto látek na živý 
systém i ŽP [12, 13]. 
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Obrázek 1: Přehled zástupců z jednotlivých skupin musk sloučenin 
 
 
 
2.2 Vztah mezi vůní a strukturou musk sloučenin 
 

Mnoho chemiků a studií se v minulosti věnovalo vztahu mezi vůní a molekulární 
strukturou látek. Tato složitá problematika nebyla dosud zcela objasněna. Bylo zjištěno, že 
všechny molekuly látek, které poskytují mošusový zápach, vykazují 3 hlavní strukturální 
charakteristiky: 
 

• chelátová formace složená z  několika atomů vyčnívajících z hlavní molekulární 
struktury 

 
• reaktivní oblast o ploše cca 3,4 nm2 vytvořená z těchto vyčnívajících atomů 

a přítomného polárního atomu 
 
• pravidelná distribuce těchto atomů vedle polárního atomu. 
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Těmto požadavkům odpovídají pouze jen určité molekuly (o daném určitém rozsahu počtu 
uhlíků) s některými substituenty. V případě nahrazení těchto substituentů za jiné dochází 
často až k vymizení „vonných“ vlastností. Vůně nebo zápach je výsledkem interakce mezi 
molekulou vonné látky a buněčnou membránou čichových buněk. Interakce je způsobena 
nekovalentní fixací reaktivní oblasti molekuly (zejména polárního atomu) na fosfolipidovou 
dvojvrstvu v buněčné stěně čichových buněk a následným porušením iontově-výměnné 
rovnováhy, což vygeneruje elektrický signál jdoucí do mozku. Výsledná velikost „vonného“ 
signálu je závislá na ploše reaktivní oblasti molekuly musk sloučeniny, která se pro získání 
čichového vjemu musí pohybovat okolo 3,4 nm2 [14].  

   Organoleptické (vonné) vlastnosti jednotlivých vonných sloučenin jsou velmi závislé na 
čistotě (např. na zastoupení jednotlivých stereoizomerů) a dále samozřejmě na koncentraci. Je 
známo, že i velmi malé změny v chemické struktuře vonné látky způsobují velké změny 
v organoleptických vlastnostech (kvalita a intenzita vůně), s čímž souvisí i práh detekce vůně 
pro čichové ústrojí člověka [15].   

 
 

 
 

Obrázek 2: Struktura musk ambrette [2,6-dinitro-3-methoxy-4-tert-butyltoluen] – A: Stabilní 
konfigurace získaná pomocí molekulárních zákonitostí o minimalizaci energie systému; B: 
Znázornění fixujícího polárního atomu (O-17) a reaktivní oblasti (promítnuté do roviny) 
skládající se z reaktivních atomů [14] 
 
 
 
2.3 Fyzikálně-chemické a environmentální vlastnosti musk sloučenin 
 

Fyzikálně-chemické údaje o sledovaných sloučeninách umožňují předpovídat jejich 
environmentální vlastnosti a osud v životním prostředí i v živých organismech. Syntetické 
musk sloučeniny patří mezi semivolatilní organické látky nepolárního charakteru. Díky své 
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lipofilitě se dobře rozpouští v tucích a dobře se mísí s nepolárními organickými rozpouštědly; 
naopak ve vodě jsou velmi omezeně rozpustné. Relativní molekulová hmotnost musk 
sloučenin se běžně pohybuje v rozmezí 200 – 300. Tlak nasycených par nitromusk sloučenin 
je nízký, a to až o 3 řády nižší než u polycyklických musk sloučenin [3].  

Z fyzikálně-chemických vlastností dále vyplývají jejich environmentální vlastnosti. Látky 
ze skupiny nitromusk a polycyklických musk sloučenin mají stabilní struktury, což má za 
následek zvýšenou odolnost vůči rozkladu (perzistenci). Rovněž vykazují ubikvitární výskyt, 
a to zejména ve vodním prostředí, a proto jsou tyto látky zařazeny mezi novodobé perzistentní 
organické polutanty (POP) [3].  

Rychlost mineralizace musk sloučenin je sice nízká, avšak ve vhodném prostředí může 
docházet k částečné (bio)degradaci. Například galaxolid a tonalid se biodegradují na 
polárnější oxidační produkty – v aktivovaném kalu mají poločas rozpadu přibližně 21 hodin, 
v různých půdních systémech je poločas rozpadu 1 – 4 měsíce. Nitromusk sloučeniny 
podléhají v anaerobním (redukčním) prostředí metabolizaci na aminometabolity, jejichž 
vlastnosti se mohou významně lišit od mateřských sloučenin. V důsledku lipofilních 
vlastností a relativně snadné adsorpci na organickou hmotu se musk sloučeniny snadno 
biokoncentrují v živých organismech, případně se akumulují v sedimentech (kalech). Přesto 
však bylo zjištěno, že bioakumulace polycyklických musk sloučenin (například v rybách) je 
mnohem nižší, než by se předpokládalo na základě relativně vysokých hodnot rozdělovacího 
koeficientu n-oktanol/voda [16]. Kromě toho bylo prokázáno, že galaxolid a tonalid jsou 
v rybách metabolizovány na polárnější produkty, které jsou velmi rychle vyloučeny (poločas 
vyloučení: 1 – 3 dny) [17].  

Biotická degradace nitromusk sloučenin uskutečňující se pomocí mikroorganismů je 
relativně omezená, a proto byla zkoumána alternativní cesta abiotického rozkladu, tj. 
fotochemická degradace. Bylo to ověřeno pomocí metody SPME-GC/MS, kde sorpční vlákno 
bylo ozařováno UV zářením. Směs 4 nitromusk sloučenin (musk xylen, musk keton, musk 
tibeten, musk mosken) poskytla 14 fotoproduktů s poločasem rozpadu 3 – 32 minut (jednalo 
se o reakce 1. řádu s  rychlostní konstantou 10-4 – 10-3 s-1). Hlavní fotoreakcí byla v tomto 
případě fotocyklizace, avšak vyskytovala se i fotoredukce a fotopřesmyk. Dosažené výsledky 
jsou srovnatelné s fotodegradací ve vodném prostředí [18].    
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Obrázek 3: Předpokládaná cesta fotodegradace musk tibetenu [18] 
 
 

V jiné studii, zabývající se fotochemickou degradací nitromusk sloučenin, byl nasycený 
roztok těchto látek ve vodě ozařován UV lampou a byly měřeny změny koncentrací. Již po 
hodině byly výchozí látky z velké části přeměněny na fotodegradační produkty (pomocí 
intramolekulárních nebo intermolekulárních reakcí), které však byly ve vzorku přítomny ještě 
po 5 hodinách. Během fotolýzy tak vznikly více stabilní sloučeniny než nitromusk látky [19]. 

 

 
Obrázek 4: Rychlostní konstanty a poločasy rozpadu fotochemické degradace nitromusk 
sloučenin; znázornění degradační kinetiky musk xylenu [19] 
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Sloučeniny ze skupiny makrocyklických a lineárních musk sloučenin mají relativně 
bezpečnější vlastnosti ve vztahu k životnímu prostředí, tj. dochází ke snadnější 
(bio)degradaci. Přestože existuje velké množství lineárních musk sloučenin s průmyslovým 
využitím, tak pro velkou skupinu těchto látek zatím bohužel schází detailnější studie, které by 
objasňovaly jejich vlastnosti a osud v ŽP.  

Z tabelovaných fyzikálně-chemických parametrů vyplývá (viz kapitola 3.3), že musk 
sloučeniny jsou obvykle pevné krystalické látky nebo kapaliny nasládlé vůně s relativní 
molekulovou hmotností 200 – 300 a nepolárním charakterem (malou rozpustností ve vodě, 
která mírně stoupá od nitromusk sloučenin přes polycyklické k lineárním musk sloučeninám). 
Rovněž tlak nasycených par stoupá od relativně málo těkavých nitromusk sloučenin k vysoce 
těkavým lineárním musk sloučeninám. Hodnoty log Kow jsou u všech skupin vyrovnané, 
mírně vyšších hodnot dosahují polycyklické musk sloučeniny [3].    
 
 
Tabulka 1: Porovnání   vybraných   vlastností   tří  zástupců  ze  studovaných  skupin  musk 
                    sloučenin [9, 17, 20] 
 

Vlastnost / Analyt Musk xylen Tonalid Arocet 
Typ musk sloučeniny nitromusk polycyklická lineární 
Sumární vzorec C12H15N3O6 C18H26O C12H22O2 
Vzhled žluté krystaly bílé krystaly bezbar. kapalina 
Molární hmotnost [g.mol-1] 297,3 258,4 198,3 
Teplota tání / varu [°C] 114,0 54,50 222,2 
Tlak nasycených par [Pa] (25 °C) 0,000 03 0,060 8 13,73 
log Kow  4,8 5,7 4,4 

 
 
 
2.4 Musk sloučeniny ve spotřebních produktech 
 

Znalost koncentrací konkrétních musk sloučenin ve spotřebních produktech je důležitá pro 
hodnocení a charakterizaci potenciálních zdrojů kontaminace pro člověka i životní prostředí. 
Zastoupení i koncentrace jednotlivých musk sloučenin bývají i u produktů stejného typu 
velmi odlišné. Je známo, že v současné době  je drtivá většina vonných látek obsažených 
v kosmetických a parfumérských produktech syntetického původu [6]. Jednotlivé vonné 
složky vyrábí relativně neznámé firmy, které je potom prodávají např. kosmetickým firmám 
a parfumérům. Jedná se o velký byznys – např. vonná směs do přípravků na úklid domácnosti 
obsahuje 10 – 50 složek a stojí 15 – 20 €.kg-1 (vonná směs do PCPs obsahuje až 80 složek 
a stojí 20 – 50 €.kg-1) [2]. Využívání pouze přírodních surovin by však bylo převážně 
mnohem dražší – např. pro výrobu 1 kg extraktu z jasmínu je zapotřebí 5 milionů rostlin, 
a proto je jeho cena velmi vysoká [15]. 

Největší koncentrace musk sloučenin (zejména galaxolidu) byly zjištěny v parfémech, 
tělových mlécích, krémech a deodorantech. Horní hranice zastoupení galaxolidu v těchto 
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produktech se pohybuje v rozmezí 0,09 – 2,4 %. Proto za dermální expozici galaxolidem 
odpovídá převážně kosmetika (nejzávažnější případ expozice se odhaduje na hodnotu 
0,85 mg·kg-1 ž.hm.·den-1). Naproti tomu lze konstatovat, že inhalační expozice galaxolidem 
(platí i pro MX) pocházející z čistících prostředků a osvěžovačů vzduchu je nevýznamná 
(0,008 5 mg·kg-1 ž.hm.·den-1) [21]. 

Musk xylen se primárně používá v detergentech a mýdlech. Koncentrace musk sloučenin 
v těchto produktech se pohybuje v rozmezí 0,02 – 1 %. Dermální expozice musk xylenem 
prostřednictvím kosmetiky dosahuje u lidí hodnoty až 210 µg·kg-1 ž.hm.·den-1 [21]. Ve studii 
zabývající se vstřebáváním nitromusk sloučenin (musk keton, musk xylen, musk ambrette) 
přes lidskou kůži bylo uvedeno, že po dermálním kontaktu je vstřebáno méně než 4 % 
z naneseného množství [22]. V současné době je již používání řady nitromusk sloučenin 
(musk ambrette, musk tibeten, musk mosken) v kosmetice zakázáno (od poloviny 90. let), 
případně je jejich používání regulováno a postupně omezováno (musk xylen, musk keton) 
[23]. EU stanovila maximální možnou koncentraci MX a MK v produktech na 0,03 – 1 %, 
respektive 0,042 – 1,4 % (v závislosti na typu produktu). Celosvětové použití nitromusk 
sloučenin kleslo mezi lety 1995 a 2000 z 300 na 200 tun. Polycyklických musk sloučenin se 
v roce 2000 celosvětově používalo přibližně 4 000 tun [24]. Rovněž bylo prokázáno, že 
vstřebatelnost HHCB a AHTN přes lidskou kůži představuje maximálně jednotky procent 
z naneseného množství [25, 26]. 

Americká studie z roku 2005 [8], ve které byla u 60  produktů osobní péče (PCPs) 
[parfémy, tělová mléka, deodoranty, šampóny, sprchové gely, detergenty, sanitační produkty] 
zjišťována přítomnost HHCB, AHTN a HHCB-laktonu, prokázala, že 72 % produktů 
obsahuje galaxolid, 32 % produktů obsahuje tonalid a ve 40 % produktů byl identifikován 
HHCB-lakton. Znamená to, že celkem 77 % produktů obsahovalo nejméně jednu ze 
studovaných látek. Byla prokázána následující rozpětí koncentrací: galaxolid <5 ng.g-1 –
 4 000 µg.g-1; tonalid <5 ng.g-1 – 451 µg.g-1 a HHCB-lakton <5 ng.g-1 – 217 µg.g-1. Všechny 
analyzované deodoranty a antiperspiranty obsahovaly HHCB, který v této skupině produktů 
dosahoval nejvyšších koncentrací; rovněž zde byl velmi často identifikován tonalid (75 % 
produktů). HHCB-lakton byl nejčastěji detekován (86 %) ve skupině tělových krémů a mlék. 
V žádném ze sprchových gelů nebyly identifikovány studované analyty. Sanitační produkty 
(prostředky na nádobí, čistící prostředky) vykazovaly nejnižší (příp. nulové) zastoupení 
cílových analytů, prací prostředky (detergenty, změkčovače) obsahovaly zejména HHCB a 
AHTN. Koncentrace a četnosti výskytu galaxolidu byly ve studovaných produktech vyšší než 
koncentrace tonalidu. HHCB-lakton je produktem biotransformace HHCB (vzniká např. na 
ČOV během čistícího procesu nebo v živém organismu jako metabolit). Do spotřebních 
produktů se pravděpodobně dostává jako nečistota primárně používaného HHCB (čistota 
technického HHCB je 50 %). Mezi koncentracemi HHCB a HHCB-laktonu ve spotřebních 
produktech však nebyla prokázaná žádná korelace. Analyzované produkty pocházely od 
různých výrobců [8].  

V belgické studii [24] (2007) bylo analyzováno 82 různých produktů ze 6 kategorií: 
sanitační produkty, parfémy, deodoranty, šampony, sprchové produkty a tělová mléka. 
Zkoumané analyty byly: HHCB, AHTN, MX, MK. Oba typy musk sloučenin (nitromusk 
a polycyklické musk sloučeniny) byly detekovány ve všech kategoriích vzorků s výjimkou 
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parfémů, které neobsahovaly nitromusk sloučeniny. Koncentrační rozpětí musk sloučenin 
v jednotlivých produktech bylo velmi široké. Galaxolid byl přítomen v 55 % vzorků a tonalid 
dokonce v 70 % vzorků (MX i MK přibližně v 10 % vzorků). Pouze 8 výrobků neobsahovalo 
žádnou musk sloučeninu. Nejvyšší koncentrace musk sloučenin obsahovaly parfémy (HHCB 
dosahoval až koncentrací 22 000 µg.g-1) a na druhém místě byly deodoranty (HHCB až 
1 000 µg.g-1). V produktech obsahujících vysokou koncentraci HHCB byl běžně identifikován 
i HHCB-lakton (34 % případů). Koncentrace HHCB (medián) klesala v pořadí: parfémy 
(2 940 µg.g-1), deodoranty (181 µg.g-1), sprchové produkty (42 µg.g-1), šampony (30 µg.g-1), 
tělová mléka (4,1 µg.g-1), sanitační produkty (0,04 µg.g-1). Tonalid dosahoval nižších hodnot. 
Nejvyšší koncentrace nitromusk látek byly prokázány v tělových mlécích (MX: průměrně 
13 µg.g-1); běžně kvantifikovaná koncentrace nitromusk sloučenin se však pohybovala 
v setinách µg.g-1, takže v porovnání s polycyklickými musk sloučeninami je jejich použití 
minoritní. Po zohlednění běžného denního používaného množství jednotlivých produktů bylo 
pomocí stanovených koncentrací vyjádřeno následující expoziční množství (předpokládán 
nízký expoziční profil): 17 µg.den-1 pro HHCB, 0,96 µg.den-1 pro AHTN a 0,1 µg.den-1 pro 
MK. Vzhledem k vysokému expozičnímu profilu však mohou být jednotlivá množství 
i o několik řádů vyšší. Lidská expozice musk sloučeninami závisí nejen na koncentraci 
daných látek v produktech, ale také na charakteristice daného produktu. Za nejvýznamnější 
zdroj dermální expozice lze proto považovat tělová mléka (z důvodu jejich dlouhé retence na 
pokožce) a dále parfémy a deodoranty (vzhledem k vysoké koncentraci musk látek) [24].  

Každý výrobce kupuje od producentů různé vonné směsi (obsahující nejrůznější musk 
sloučeniny), díky kterým následně vytvoří konečné složení vonného produktu. Problémem 
však může být také to, že i při použití jen jednoho produktu vystavujeme tělo naráz expozici 
několika musk sloučenin. Proto je zřejmé, že zjištěné koncentrace musk sloučenin v lidském 
těle jsou odrazem aplikací výše uvedených produktů osobní péče na lidskou pokožku (příp. 
absorpce z textilií), přes kterou syntetické vonné látky pronikají do těla. Individuální expozice 
těmito látkami je v důsledku toho závislá na chování jedince jako spotřebitele (výběr 
produktu, frekvence jeho používání, používané množství, smývání/déletrvající nanesení, atd.) 
[8]. Z výše uvedených informací vyplývá, že člověk je kontaminován musk sloučeninami 
především prostřednictvím dermální expozice. Příjem musk sloučenin prostřednictvím 
potravního řetězce (dietární expozice konzumací ryb) je možný, avšak v porovnání s dermální 
expozicí je zanedbatelný [3].          
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Obrázek 5: Spotřeba musk sloučenin v Evropě v letech 1992 – 2000 [3] 
 
 
2.5 Musk sloučeniny v životním prostředí a na čistírnách odpadních vod (ČOV) 
 

Primárním zdrojem kontaminace ŽP musk sloučeninami jsou zejména vypouštěné odpadní 
vody (efluent z ČOV) a následně aplikace čistírenských kalů v zemědělství [27]. Výskyt musk 
sloučenin v ŽP je proto dlouhodobě studován zejména ve vodních ekosystémech. 
Kontaminace říční vody, ryb a sedimentů syntetickými musk sloučeninami je nejvyšší pod 
velkými městskými aglomeracemi a dále po proudu klesá (v důsledku zřeďování, degradace 
a sorpčních jevů) [28]. První zprávy o kontaminaci vodního prostředí nitromusk sloučeninami 
byly publikovány v Japonsku v roce 1981 [29], další zpracované v Německu byly zveřejněny 
v roce 1993 [30]. Dvě nejčastěji detekované nitromusk sloučeniny (musk keton, musk xylen) 
byly prokázány v povrchové vodě, vodní biotě (rybách), lidské tukové tkáni i v mateřském 
mléce.  

Německá studie z roku 1994, zkoumající 145 vzorků ryb, garnátů a slávek, určila průměrné 
zastoupení musk xylenu v rozmezí <0,01 – 1,06 mg.kg-1 tuku a musk ketonu v rozmezí 
<0,01 – 0,38 mg.kg-1 tuku (obvyklý průměrný výskyt MX a MK se pohyboval řádově 
v setinách až desetinách mg.kg-1 tuku). Ze studie vyplývá vysoký biokoncentrační potenciál 
a ubikvitární výskyt nitromusk sloučenin [31].  

Také polycyklické musk sloučeniny byly identifikovány ve tkáni několika volně žijících 
druhů. První zprávy o výskytu polycyklických musk sloučenin v různých složkách ŽP 
pochází až z roku 1994 [32]. Nejvyšších koncentrací ve vodním ekosystému dosahovaly 
sloučeniny galaxolid a tonalid, které lze proto použít jako organické indikátory signalizující 
přítomnost odpadní vody ve vodním ekosystému [6]. Koncentrace galaxolidu a tonalidu se 
v Severním moři pohybovala v rozmezí 0,09 – 4,8 ng.l-1, respektive 0,08 – 2,6 ng.l-1 [33]. 



 21 

Delfíni vyskytující se u pobřeží Floridy vykazovali měřitelnou koncentraci HHCB (4,20 –
 20,5 ng.g-1 ž.hm.), stejně jako i norci, divoké kachny nebo tuleni; naopak polární medvědi 
z Aljašky nemají játra kontaminována galaxolidem [11].  

Rozsáhlý monitoring musk sloučenin (HHCB, AHTN, MX, MK) prováděný v období let 
1996 – 2000 ve vodním ekosystému (řeky Labe, Vltava, Tichá Orlice) na území ČR odhalil, 
že syntetické musk sloučeniny představují všudypřítomné kontaminanty českých řek 
i přítomné bioty. Absolutní hodnoty nálezů musk sloučenin často převyšovaly koncentrace 
organochlorových kontaminantů (PCB a OCP). Typické koncentrační spektrum jednotlivých 
musk sloučenin v rybách bylo následující: HHCB > AHTN >> MX ≥ MK. Nitromusk 
sloučeniny MX a MK byly v rybách (jelec / cejn / parma / okoun / pstruh) běžně zjišťovány 
řádově v koncentracích desetiny až setiny mg.kg-1 tuku; polycyklické musk sloučeniny HHCB 
a AHTN se vyskytovaly řádově v desetinách až jednotkách mg.kg-1 tuku. Ve vyšetřovaných 
rybách byla prokázána přítomnost aminoderivátů musk sloučenin (zejména 4-NH2-MX), často 
v koncentracích vyšších než mateřská látka, ze které vznikají biotransformací. Tato skutečnost 
je z toxikologického hlediska závažná zejména pro konzumenty sladkovodních ryb [3, 34, 
35].  

Německá studie [36], pocházející z roku 2001, byla zaměřena na posouzení zatížení 
různých znečištěných oblastí (v oblasti Berlína) polycyklickými musk sloučeninami;  
průměrný obsah galaxolidu (pro středně znečištěnou oblast) zjištěný v povrchové vodě  byl 
0,23 µg.l-1 (pro AHTN 0,07 µg.l-1), v odpadní vodě (efluentu) z ČOV 6,85 µg.l-1 (pro AHTN: 
2,24 µg.l-1), v sedimentu 0,22 mg.kg-1, vztaženo na sušinu (pro AHTN: 0,26 mg.kg-1) a ve 
svalovině úhoře říčního 117 µg.kg-1 ž.hm., respektive 658 µg.kg-1, vztaženo na tuk (pro 
AHTN: 53 µg.kg-1 ž.hm.; 287 µg.kg-1, vztaženo na tuk). Z uvedených výsledků vyplývá, že 
říční sediment tvoří ve vodním prostředí rezervoár pro musk sloučeniny, které zde z důvodu 
anaerobního prostředí mohou setrvávat dlouhou dobu. Analyty galaxolid a tonalid patřily 
k nejčastěji detekovaným a nejhojněji zastoupeným musk sloučeninám ve všech studovaných 
složkách životního prostředí a rovněž ve všech zkoumaných lokalitách, tj. i v těch málo 
znečištěných. Jejich obsah v odpadní vodě se pohyboval na stejných koncentračních úrovních 
během celého roku. V odpadní vodě však byly detekovány i ostatní studované analyty 
(phantolid, traseolid, celestolid), a to v koncentracích o 1 řád nižších. Ve více znečištěných 
oblastech byly tyto analyty prokázány i v povrchové vodě, sedimentu a tkáních úhořů (ve 
srovnání s HHCB, AHTN opět v nižších koncentracích, cca o 1 řád). Na základě studia 
literatury lze konstatovat, že koncentrace musk sloučenin zjištěné v ČR jsou v souladu 
s výsledky obdobných studií prováděných v Německu i v jiných evropských státech. 
Maximální koncentrace galaxolidu v nejvíce znečištěné oblasti nabývaly následujících 
hodnot: pro povrchovou vodu 3,15 µg.l-1, pro odpadní vodu 13,33 µg.l-1, pro sediment 
2,20 mg.kg-1 sušiny a pro úhoře říčního 4 800 µg.kg-1 ž.hm. (18 462 µg.kg-1 tuku). Ve 
vzorcích úhořů, kde bylo identifikováno všech 5 polycyklických musk sloučenin, byla 
průměrná distribuce analytů následující: galaxolid (61 %), AHTN (31 %), 
phantolid + traseolid + celestolid celkově 8 %. Vypočtená hodnota biokoncentračního faktoru 
(BCF) pro přestup z vody do tkání úhoře (za přirozených podmínek) byla pro galaxolid 862 
a pro tonalid 1069. Korespondující hodnoty BCF, vztažené na množství tuku ve 
tkáních úhořů, byly 3504 pro galaxolid a 5017 pro tonalid. Porovnání průměrných koncentrací 
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galaxolidu v 15 jezerech a řekách z oblasti okolí Berlína s koncentracemi prokázanými ve 
tkáních úhořů (viz obr. 6) prokázalo souvislost mezi obsahem musk sloučenin ve vodní biotě 
(úhoři) a obsahem v povrchové vodě, kde ryby žijí. Obsah musk sloučenin v povrchové vodě 
je přímo závislý na množství efluentu z ČOV, respektive na četnosti ČOV v dané oblasti. 
Zmíněnou závislost lze graficky vyjádřit ve formě kvadratické regrese [36].  

Účinnost odstranění musk sloučenin z odpadní vody se často pohybuje v rozmezí 50 –
 90 %, v řadě případů však může být tato účinnost i menší. Důvodem tohoto širokého rozpětí 
je existence mnoha faktorů, na kterých je účinnost odstranění závislá. Mezi hlavní patří 
velikost dané ČOV (závisí na počtu ekvivalentních obyvatel), typ odpadní vody (komunální / 
průmyslová) a použité čistírenské technologie [37].  
 

 
 

Obrázek 6: Závislost koncentrace musk sloučeniny (HHCB) prokázané ve tkáních úhořů na 
koncentraci musk sloučeniny (HHCB) v povrchové vodě (vnitřní linie znázorňuje 
kvadratickou regresi, vnější linie znázorňují 95% interval spolehlivosti) [36]  
 
 

V další studii prováděné v Německu (2004) byly sledovány koncentrace HHCB a AHTN 
v odpadní vodě na ČOV a v čistírenském kalu. Průměrná koncentrace v influentu byla pro 
HHCB 1941 ng.l-1 a pro AHTN 583 ng.l-1. V kalu byla stanovená koncentrace pro HHCB 
3 068 ng.g-1 a pro AHTN 1 525 ng.g-1. Bylo zjištěno, že cca 35 % obou sloučenin procházelo 
čistícím procesem nezměněno a bylo vypouštěno do řeky; přibližně 5 – 10 % HHCB bylo 
během čistírenského procesu oxidováno na HHCB-lakton (obsah HHCB-laktonu v influentu 
byl 231 ng.l-1 a obsah v efluentu činil 367 ng.l-1 ~ 62% přírůstek). Průměrná koncentrace 
v efluentu z ČOV byla pro HHCB 695 ng.l-1 a pro AHTN 212 ng.l-1. Dominantním procesem 
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pro odstranění zmíněných musk sloučenin na ČOV byla sorpce na kal (více HHCB se 
nasorbovalo na kal než bylo vypuštěno v efluentu; u AHTN se nasorbovalo dokonce dvakrát 
více než bylo vypuštěno). Samotná biodegradace je na ČOV pouze minoritním procesem [16].  

Ve studii publikované v Kanadě v roce 2006 [38] bylo zjišťováno 11 syntetických musk 
sloučenin v odpadní vodě a kalu pocházejících z ČOV Peterborough (75 000 obyvatel). Ve 
všech vzorcích odpadní vody byly detekovány polycyklické musk sloučeniny – cashmeran, 
celestolid, phantolid, traseolid, galaxolid a tonalid a nitromusk sloučenina musk keton (musk 
xylen byl detekován přibližně v polovině vzorků). Naopak musk ambrette, musk mosken 
a musk tibeten nebyly detekovány v žádném vzorku. Nejvyšší koncentrace v odpadní vodě 
byly prokázány u galaxolidu (35 – 567 ng.l-1) a tonalidu (13 – 137 ng.l-1); poměr jejich 
koncentrací byl v rozmezí 2,7 – 5,6. Účinnost odstranění syntetických musk sloučenin 
z odpadní vody se pohybovala v rozmezí 43,3 – 56,9 %; převážné odstraněné množství se 
však vyskytovalo v čistírenském kalu. Jakmile se daný kal aplikoval na zemědělskou plochu 
(pole), došlo bezprostředně ke zjištění HHCB a AHTN v půdě, a to v koncentraci 1,0 µg.kg-1 
půdy, respektive 1,3 µg.kg-1. Do 6 týdnů od aplikace došlo k rapidnímu snížení koncentrace; 
HHCB byl však detekovatelný ještě 6 měsíců po aplikaci. Rovněž bylo zjištěno, že UV 
desinfekce odpadní vody je neúčinná pro odstranění musk sloučenin z odpadní vody [38]. 
Průměrná hodnota musk sloučenin ve stabilizovaném vysušeném kalu, pocházejícím z 16 
ČOV ve Švýcarsku, byla následující: 20,3 mg.kg-1 pro HHCB; 7,3 mg.kg-1 pro AHTN 
a 1,8 mg.kg-1 pro HHCB-lakton [39].  

Ve studii, prováděné v roce 2007 v Číně, byl posuzován výskyt polycyklických musk 
sloučenin ve vzorcích z ČOV v čínském městě Guangdong, kam přitékaly komunální (30 %) 
i průmyslové odpadní vody (70 %; 2 kosmetické závody). Nejvyšších koncentrací v influentu 
dosahoval galaxolid (1,01 – 3,08 µg.l-1), tonalid (0,12 – 0,16 µg.l-1) a cashmeran (0,19 –
 0,34 µg.l-1). Vzorky odpadní vody byly pro vlastní analýzu upravovány tak, že byly 
zcentrifugovány a přefiltrovány přes filtr ze skleněných vláken s póry 0,7 µm. Také bylo 
zjištěno, že na pevných odfiltrovaných částicích bylo nasorbováno mnohonásobně větší 
množství musk sloučenin (pro HHCB: 36krát více, pro AHTN 17krát více), než bylo 
přítomno přímo v odpadní vodě. Koncentrace ve vyčištěné vodě (na odtoku z ČOV) byly pro 
galaxolid 0,95 – 2,05 µg.l-1 (účinnost odstranění: 86 – 97 %), pro tonalid 0,10 – 0,14 µg.l-1 
(účinnost odstranění: 87 – 96 %) a pro cashmeran 0,06 – 0,10 µg.l-1 (účinnost odstranění: 61 –
 75 %) [40].  

Ve studii pocházející z roku 2010 byla mapována účinnost odstranění musk sloučenin 
(HHCB, AHTN, MK, MX) na deseti ČOV v jihokorejském městě Busan (5 milionů 
obyvatel); bylo prokázáno, že celková koncentrace musk sloučenin se pohybovala v rozmezí 
3,69 – 7,33 µg.l-1 (na přítoku do ČOV), respektive 0,96 – 2,69 µg.l-1 (na odtoku z ČOV). 
Biologický stupeň čištění vykazoval mnohem vyšší účinnost odstranění musk sloučenin než 
chemický proces, filtrace nebo dezinfekce. Galaxolid byl sloučeninou, která se v jednotlivých 
influentech a efluentech vyskytovala jednoznačně v nejvyšších koncentracích, za ní 
následoval AHTN, MK a MX. Na všech přítocích i odtocích z ČOV byly detekovány všechny 
sledované sloučeniny kromě MX, který byl zjištěn pouze ve 4 vzorcích (z 10) influentu, 
v koncentraci 0,1 µg.l-1; MK dosahoval koncentrací až o 1 řád vyšších. Průměrná účinnost 
odstranění musk sloučenin za použití standardního biologického stupně čištění byla 
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následující: 53 % HHCB, 56 % AHTN a 53 % MK. Je zřejmé, že výskyt musk sloučenin v ŽP 
závisí zejména na objemu jejich použití v jednotlivých státech. Ve státě Jižní Korea byla 
spotřeba musk sloučenin za rok 2006 následující: HHCB 88 t.rok-1, AHTN < 0,1 t.rok-1, MK 
20,3 t.rok-1, MX 0,5 t.rok-1. Zjištěné koncentrace byly v dané studii (pro HHCB a AHTN) 
srovnatelné s koncentracemi stanovenými v Německu a Rakousku, nižší než v USA, Velké 
Británii a v Nizozemsku a vyšší než ve Švýcarsku, Španělsku, Kanadě a Číně. Sloučeniny 
HHCB a AHTN byly rovněž sledovány v povrchové vodě (ve státě Jižní Korea), kde byly 
jejich koncentrace v rozmezí 0,26 – 13,92 µg.l-1 (průměr: 4,91 µg.l-1), respektive v rozmezí 
0,05 – 2,80 µg.l-1 (průměr: 0,98 µg.l-1). Obdobné koncentrace byly prokázány také 
v povrchové vodě v okolí Berlína v Německu, kam ústí i voda z tamější ČOV. Prezentovaná 
studie rovněž objasňuje, že poměr koncentrací HHCB/AHTN (na odtoku z ČOV 
i v povrchové vodě) je přibližně konstantní, takže je možné při znalosti o výši koncentrace 
jedné látky v dané lokalitě úspěšně předpovědět koncentraci i druhé látky. Tento způsob 
predikce nelze doporučit pro poměr HHCB/MK, a to z důvodu rozdílných struktur těchto 
látek, z nichž vyplývají i rozdílné fyzikálně-chemické parametry (Kow) ovlivňující chování 
látek v ŽP [37]. 
 
 

 
 
Obrázek 7: Zjednodušené schéma průniku MUSK sloučenin do životního prostředí [1] 
 
 
 
2.6 Musk sloučeniny v lidském organismu 
 

Je nutno konstatovat, že dosud máme minimum znalostí o akumulaci musk sloučenin 
v lidském organismu, zejména u starších osob. V rakouské studii z roku 2010 [21] bylo 
s využitím metody GC/MS analyzováno 11 musk sloučenin v krevní plazmě 53 žen, jejichž 
věk přesahoval 50 let. Poměrně častěji a ve vyšších koncentracích byly identifikovány 
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polycyklické musk sloučeniny než nitromusk sloučeniny. Pouze u 3 žen nebyla identifikována 
v krevní plazmě žádná musk sloučenina. Ze skupiny nitromusk sloučenin byly nejčastěji 
detekovány musk xylen (62 % žen, max. koncentrace 190 ng.l-1) a musk keton (43 % žen, 
max. koncentrace 280 ng.l-1). Byla konstatována spojitost mezi koncentrací musk xylenu 
a mírou používání mýdel a aviváží. Nejčastěji prokazovanou polycyklickou musk sloučeninou 
byl galaxolid (89 % žen, max. koncentrace 6 900 ng.l-1), tonalid byl identifikován u 23 % žen. 
V rámci této studie byla potvrzena spojitost mezi koncentrací galaxolidu a frekvencí 
používání parfémů, deodorantů a šampónů. Stravovací návyky, typ pokožky, index tělesné 
hmotnosti (BMI) a povrch těla neměly významný vliv na koncentraci zjištěných musk 
sloučenin v krevní plazmě. Starší osoby obecně vykazovaly vyšší koncentrace musk sloučenin 
v krevní plazmě, protože fyziologické změny kůže způsobují vyšší absorpci musk sloučenin 
přes kůži. Podobné studie byly provedeny i v jiných státech [21].  

V americké studii (2005; 49 vzorků, New York) byla prokázána korelace mezi obsahem 
HHCB a AHTN v lidské tukové tkáni. Zjištěné koncentrace se pohybovaly pro galaxolid 
v rozmezí <12 – 798 ng.g-1 tuku (100 % pozitivních vzorků) a pro tonalid <5 – 134 ng.g-1 
tuku (86 % pozitivních vzorků). Koncentrace analyzovaných musk sloučenin v tukové tkáni 
se s věkem nezvyšuje, což potvrzuje metabolizaci a exkreci těchto látek z organismu. 
Nejvyšší koncentrace galaxolidu v tukové tkáni byly stanoveny u osob ve věku 25 – 35 let, 
kdy lidé zřejmě nejvíce používají produkty osobní péče. Závislost na pohlaví není zcela 
jednoznačná, avšak nepatrně vyšší koncentrace HHCB i AHTN byly zjišťovány u žen [11]. 
Prokázané koncentrace polycyklických musk sloučenin v mateřském mléku se pohybovaly 
pro HHCB v rozmezí 16 – 360 µg.g-1 tuku a pro AHTN v rozmezí 11 – 72 µg.g-1 tuku [41]. 
V mateřském mléku byly identifikovány i nitromusk sloučeniny (Německo, 1993), přičemž 
musk xylen dosahoval 2 – 3krát vyšší koncentrace (průměrně 100 µg.kg-1 tuku) než musk 
keton nebo musk ambrette [42].  

V dánské studii z roku 2005, ve které bylo analyzováno 10 vzorků mateřského mléka, byly 
stanoveny následující průměrné koncentrace musk sloučenin: HHCB 179 µg.kg-1 tuku (max. 
hodnota: 422 µg.kg-1), AHTN 19,5 µg.kg-1 tuku, celestolid 7,78 µg.kg-1 tuku, phantolid 
8,03 µg.kg-1 tuku, musk mosken 15,1 µg.kg-1 tuku, MK 17,0 µg.kg-1 tuku a MX 23,6 µg.kg-1 
tuku [23].  

Rozsáhlejší studie prováděná v Rakousku (2009) byla zaměřena na sledování 5 nitromusk 
a 6 polycyklických musk sloučenin v krevní plazmě studentů a pracovníků z Lékařské fakulty 
ve Vídni (55 žen + 45 mužů), kteří byli ve věku 19 – 43 let (medián: 23 let). Bylo zjištěno, že 
více jak polovina lidí z této skupiny používala nejméně jednou denně parfém, 70 % studentů 
si aplikovalo nejméně jedenkrát denně deodorant a kosmetický krém na tělo téměř polovina 
lidí ze skupiny. Kromě toho bylo prokázáno, že polovina studentů konzumovala ryby, možný 
zdroj kontaminace těmito polutanty, alespoň jednou týdně. Nejčastěji byly ve vzorcích 
detekovány sloučeniny galaxolid a musk xylen. Nitromusk sloučenina MX byla 
identifikována v 79 % vzorků (45 %>LOQ; max. koncentrace: 60 ng.l-1, medián: 11 ng.l-1), 
MK pouze v 17 % vzorků (4 %>LOQ, max. koncentrace: 67 ng.l-1). Musk ambrette, musk 
mosken a musk tibeten nebyly ve vzorcích vesměs identifikovány. I přes tyto uvedené údaje 
je nutné konstatovat, že značná část populace je dosud exponována nitromusk sloučeninami. 
Mezi koncentrací nitromusk sloučenin v krvi a používáním kosmetiky nebyla zjištěna žádná 
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signifikantní korelace; bylo však zjištěno, že prokázané koncentrace korelují s povrchem těla. 
Galaxolid byl opět nejčastěji detekovanou sloučeninou, byl identifikován v 91 % vzorků 
(83 %>LOQ, max. koncentrace: 4 100 ng.l-1, medián: 420 ng.l-1). Z dalších polycyklických 
musk sloučenin byl významný především tonalid, který byl identifikován v 17 případech 
(max. koncentrace: 800 ng.l-1). Rovněž bylo prokázáno, že pouze v 7 vzorcích nebyla 
detekována žádná musk sloučenina. Z dosažených výsledků vyplývá statisticky významné 
zjištění, že používání tělových mlék a parfémů v mladém věku zvyšuje koncentraci 
polycyklických musk sloučenin v krvi. Mezi koncentrací musk sloučenin a konzumací ryb 
nebyla odhalena žádná korelace [43, 44]. 
 
 
2.7 Toxicita a metabolizace musk sloučenin 
 

Riziko určité sloučeniny pro biotické matrice závisí nejen na její toxicitě a způsobu 
expozice, ale především na fyzikálně-chemických a environmentálních vlastnostech, které 
podmiňují chování této sloučeniny v živém organismu (biodostupnost, biodegradace, rychlost 
vyloučení, atd.). Akutní toxicita musk sloučenin je nízká (hodnoty LD50 u hlodavců se řádově 
pohybují v jednotkách g.kg-1), mnohem závažnější roli mohou hrát potencionální chronické 
účinky, které přicházejí v  úvahu při dlouhodobém zatížením organismů nízkými 
koncentracemi těchto látek. Přesto je v některých odborných studiích uvedeno, že běžné 
používání nejčastěji studovaných musk sloučenin (MX, MK, HHCB, AHTN) nepředstavuje 
pro lidské zdraví žádné riziko [45]. Syntetické musk sloučeniny se běžně nacházejí nejen 
v ŽP a biotě, ale dokonce i v lidské tukové tkáni, mateřském mléku a v krvi. Dokonce byly 
identifikovány i v tukové tkáni novorozenců. I v tomto případě je však nutné konstatovat, že 
stále ještě máme minimum detailních informací o distribuci těchto látek v těle člověka (savců) 
a především o kinetice eliminace. Dostupné materiály stanovují poločas života těchto látek 
v ŽP na několik měsíců (např. 70 – 100 dní pro musk xylen) [21].  

Musk xylen a musk keton jsou silné induktory jaterních enzymů (prokázáno na potkanech; 
zvětšení hmotnosti jater) a působí jako kogenotoxikanty. Přestože jsou obě sloučeniny 
strukturně velmi podobné a mají i podobné fyzikálně-chemické vlastnosti, tak jejich 
biologická aktivita, např. inhibice enzymů, může být značně rozdílná [4, 46]. Přímá 
genotoxická aktivita musk ketonu byla vyloučena pokusy prováděnými na myších [47]. Musk 
xylen aplikovaný na kůži způsobuje pouze slabý senzitivní efekt; avšak při pokusech na 
myších byly u této sloučeniny prokázány karcinogenní účinky [48]. Studie prováděné na 
potkanech ukázaly, že musk xylen je schopný procházet přes placentu a ohrožovat 
novorozená mláďata, která jsou následně těmito látkami kontaminována prostřednictvím 
mateřského mléka (koncentrace v mléku je srovnatelná s koncentracemi v tukové tkáni 
u dospělých samic). Vysoké koncentrace MX v krevní plazmě žen jsou převážně spojovány 
s gynekologickými abnormalitami. Musk ambrette, který byl od roku 1985 v některých 
státech  zakazován nebo omezován, je neurotoxický, mutagenní, fotosenzitivní, fotoalergický 
a může způsobovat hyperpigmentaci [21, 49, 50].  

Pomocí testu akutní toxicity musk ambrette, prováděném na druhu Daphnia magna 
(48 hod), byla stanovena hodnota efektivní koncentrace (EC50) 0,62 mg.l-1 (rozpustnost ve 
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vodě byla 0,79 mg.l-1). Ostatní posuzované nitromusk sloučeniny nevykazovaly při své 
maximální rozpustnosti ve vodě (MX 0,15 mg.l-1, MK 0,46 mg.l-1, musk mosken 0,046 mg.l-1, 
musk tibeten 0,052 mg.l-1) akutní toxické efekty na druhu Daphnia magna. Další 
ekotoxikologické testy prokázaly, že všechny sledované nitromusk sloučeniny nepůsobily 
toxicky na fotoluminiscenční bakterie Vibrio fischeri ani na řasu Scenedesmus subspicatus. 
Z výsledků vyplývá, že díky své nízké rozpustnosti ve vodě nevyvolávají zkoumané 
nitromusk látky akutní toxické účinky na vodní organismy. Problém může nastat, pokud jsou 
ve vodě přítomny koloidní substance, které zvyšují rozpustnost přítomných lipofilních látek 
ve vodě, čímž se zvyšuje jejich expoziční koncentrace [51].  

Při in vivo studiu absorpce nitromusk sloučenin (přes kůži potkanů) bylo stanoveno, že 
dermální expozicí se vstřebalo 40 % musk ambrette, 31 % MK a 19 % MX, avšak již po 
5 dnech v těle zbylo pouze 1 – 2 % z naneseného množství jednotlivých látek. Maximální 
koncentrace byla zaznamenána v čase 6 – 8 hodin. Nejvyšší koncentrace sledovaných 
syntetických vonných látek byly zjištěny v tuku a játrech. Většina absorbovaného množství 
byla pomocí žluče převedena na vyloučitelné polární konjugované metabolity [52]. Jiná studie 
[53] stanovila, že po orálním podání nitromusk sloučenin potkanům jsou tyto látky 
vylučovány močí zejména ve formě aminoderivátů. Opakovanou 14-denní dermální expozicí 
(u potkanů) musk xylenem a musk ketonem bylo stanoveno, že bioakumulace těchto látek je 
relativně nízká (bioakumulace u MX nebyla zaznamenána; musk ketonu se nakumulovalo 
přibližně 3krát více, v porovnání s 1 samostatnou expozicí). Ustálený stav ve vylučování 
nastal mezi 9. a 13. dnem [52].     

Studie prováděná ve Švédsku (1999) na rybě druhu Brachydanio rerio potvrdila redukci 
hmotnosti, délky, jaterního i gonádového somatického indexu po 8týdenní expozici musk 
ketonem. Zároveň bylo potvrzeno snížení plodnosti a snížení schopnosti přežití ranných stadií 
daného druhu [54]. Negativní ovlivnění reprodukce a raných vývojových stádií musk ketonem 
bylo rovněž potvrzeno pomocí rybího druhu Danio rerio [54]. 

Dlouhotrvající studie se pstruhem duhovým (Oncorhynchus mykiss) potvrdila vysokou 
biokoncentraci nitromusk sloučenin (konkrétně musk xylenu) v rybí tkáni. Průtočný testovací 
systém obsahoval (v akumulační fázi; viz obr. 8) relativně nízké hodnoty musk xylenu 
(průměrně 22,5 ng.l-1). Přesto byla následně zaznamenána rychlá a vysoká biokoncentrace 
v rybí tkáni – biokoncentrační faktor BCFW pro musk xylen dosahoval hodnoty 4 400 (BCFL 
stanovený na lipidové bázi dosahoval až hodnoty 122 000) [5]. V další prováděné studii bylo 
zjištěno, že při krmení ryb naspikovanou potravou (1 a 10 µg MX na 1 kg potravy) nedochází 
pravděpodobně k bioakumulaci, protože po 140 dnech nebyl detekován žádný MX. Na 
podkladě tohoto tvrzení můžeme říci, že rezidua nitromusk sloučenin detekovaných v rybách 
pochází převážně z vody [5].    
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Obrázek 8: Akumulace a úbytek MX ve pstruhu duhovém (koncentrace vztažena na 
1 kilogram tuku) [5] 
 

Nitromusk sloučeniny podléhají v živých systémech, ale také v životním prostředí i na 
ČOV [v redukčním (anaerobním) prostředí] částečné biotransformaci  (metabolizaci) na 
aminometabolity; nejběžnější je 4-amino-MX, avšak existuje i 2-amino-MX a 2-amino-MK. 
Tyto metabolity i jejich mateřské sloučeniny jsou potom detekovány v efluentu z ČOV, 
povrchové vodě, sedimentu, rybách i v půdě. Jejich toxicita sice není ještě zcela 
prostudována, avšak předpokládá se, že jsou mnohem více toxičtější jak mateřské sloučeniny, 
tzn. že mají schopnost atakovat DNA a zasahovat do biochemických reakcí v buňkách. Je to 
důsledkem často zcela odlišných fyzikálně-chemických a environmentálních vlastností, např. 
vyšší hydrofility [55]. Je již známo, že například metabolit 4-amino-MX je vysoce toxický 
pro Daphnia magna (EC50 = 0,25 µg.l-1), zatímco ostatní aminometabolity jsou výrazně méně 
toxické. Metabolizace je spolu s adsorpcí na kal nejvíce zodpovědná za odstranění mateřských 
nitromusk sloučenin na ČOV. Aminoskupina ve struktuře metabolitu omezuje lipofilní 
charakter látky (např. log Kow pro MX je 4,9 a pro 4-amino-MX je 3,8), přesto však mají tyto 
látky schopnost se rovněž bioakumulovat ve vodní biotě [56].  Hlavním metabolitem ve vodní 
biotě je 4-amino-MX, jehož koncentrace je často vyšší než koncentrace mateřské sloučeniny. 
Sloučenina 2-amino-MX se vyskytuje v mnohem menší míře; důvodem je stérický efekt tert-
butyl skupiny. Rovněž v povrchové vodě, sedimentu a ve vzorcích odebraných z ČOV se 
často aminometabolity vyskytují ve vyšších, případně srovnatelných koncentracích jako 
mateřské sloučeniny; na odtoku z ČOV je běžný dokonce několikanásobný nárůst [56]. 
V roce 1998 byla analyzována povrchová voda odebraná z řeky Labe; stanovená koncentrace 
4-amino-MX se pohybovala v rozmezí 0,002 – 0,009 µg.l-1 [57].  
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Obrázek 9: Schéma vzniku metabolitu 4-amino-MX z mateřské sloučeniny MX 
 
 

Metabolizace nitromusk sloučenin v živém organismu (za účelem vyloučení) probíhá 
v několika krocích; nejprve jsou nitromusk látky redukovány na nitrosoderiváty, které se 
vážou na hemoglobin (Hb). Následně proběhne hydrolýza Hb-aduktu a nakonec vzniká 
aminometabolit, který již může být z organismu vyloučen močí. Již bylo prokázáno, že 
aromatické aminy tvořící adukty s hemoglobinem atakují rovněž DNA a mají karcinogenní 
účinky [4, 58]. Rovněž je známo, že toxicita nitroaromatických sloučenin závisí na aktivitě 
nitroredukujících bakterií ve střevě, případně možnosti následné reabsorpce do jater [47]. 

Ve  studii prováděné v Německu [59] byla zkoumána metabolizace a exkrece musk xylenu 
(15N-MX) na lidských dobrovolnících rozdělených na dvě skupiny: 5 osob (1 orální expozice 
před snídaní; 0,3 mg.kg-1) a 6 osob (dermální expozice; 0,3 mg.kg-1 po dobu 12 hodin). 
Aplikované dávky 1000krát překračovaly odhadovaný denní příjem MX. Nejvyšší 
koncentrace MX v plazmě bylo dosaženo 6 hodin po expozici (orální i dermální). Zjištěné 
koncentrace v plazmě se pohybovaly v rozmezí 36 – 262 ng.ml-1, respektive 1,6 – 5,5 ng.ml-1. 
Z výsledků vyplývá, že orální a dermální expozicí se do krve vstřebalo 0,6 – 3,8 %, respektive 
0,03 – 0,06 % výchozího množství musk xylenu. Výsledky dále ukazují, že MX se rychle 
vstřebává v gastrointestinálním traktu, zatímco penetrace přes pokožku probíhá pomaleji 
(koncentrace MX v plazmě po dermální expozici byly 40krát nižší ve srovnání s orální 
expozicí; důvodem je pravděpodobně podkožní tuk tvořící bariéru těla před xenobiotiky). Byl 
rovněž zaznamenán fakt, že snídaně s obsahem tuku před orální aplikací výrazně zvýšila 
množství absorbovaného MX. Z grafického vyjádření kinetiky exkrece MX je zřejmé, že 
nejprve množství absorbovaného MX v krvi rychle klesá v důsledku rychlé distribuce z krve 
do dalších částí těla (pravděpodobně lidského tuku); potom již následuje terminální 
eliminační fáze s průměrným poločasem eliminace 70 dní (hlodavci mají tento poločas řádově 
v jednotkách dní). Poločas eliminace během první „rychlé“ fáze činí řádově 10 hodin. Způsob 
eliminace nebyl závislý ani na pohlaví, věku nebo hmotnosti dobrovolníků, ani na typu 
expozice. Byla však zaznamenána lineární závislost mezi obsahem tuku dobrovolníků 
a poločasem eliminace, a to při obou typech expozice. Musk xylen se v těle metabolizoval 
výhradně na 4-amino-MX, který byl následně identifikován v moči dobrovolníků. Maximální 
koncentrace bylo dosaženo v čase 18 – 24 hodin při obou typech expozice. Po 96 hodinách již 
byly koncentrace pod mezí detekce použité GC-MS metody (poločas eliminace činil 
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průměrně 12 hodin). Absolutní vyloučené množství daného aminometabolitu se pohybovalo 
v rozmezí 4,9 – 101,2 µg. Předpokládá se, že MX je převážně redukován pomocí jaterní 
nitroreduktázy, avšak nelze vyloučit ani minoritní nitroredukci ve střevě (účinkem bakterií) 
[59].  

   

 
 

Obrázek 10: Grafické znázornění průměrného úbytku koncentrace MX z krevní plazmy 
lidských dobrovolníků po orální a dermální expozici [59] 
 
 

Polycyklické musk sloučeniny nevykazovaly v řadě provedených testů mutagenní 
(genotoxický) potenciál. Patří však, podobně jako nitromusk sloučeniny, mezi endokrinní 
disruptory (hormonálně aktivní látky), což jsou obecně látky narušující fyziologické funkce 
endogenních hormonů. I v tomto případě bohužel máme relativně málo informací o toxicitě 
polycyklických musk sloučenin [21, 60, 61, 62]. Akutní orální toxicita polycyklických musk 
sloučenin je relativně nízká; například LD50 pro tonalid (potkan) se pohybuje v rozmezí 
0,57 – 1,37 g.kg-1 [25, 63]. Studie HHCB a AHTN na lidských ledvinových buňkách odhalila 
velmi slabý estrogenní potenciál těchto látek, který však při běžném používání PCPs 
nepředstavuje riziko pro člověka ani pro ŽP [64].  

Vyšší dávky tonalidu podávané pravidelně v potravě potkanům (89 mg.kg-1.den-1) vedly po 
2 týdnech ke snížení přírůstku tělesné hmotnosti, v porovnání s kontrolou, a ke zvětšení 
hmotnosti jater u sledovaných pokusných zvířat. Již použití dávky 50 mg.kg-1.den-1 vedlo 
k redukci hmotnosti, pigmentaci jater a lymfatických uzlin a hematotoxicitě. Již jedna 
intraperitoneální dávka tonalidu (100 mg.kg-1) působila na potkany silně hepatotoxicky. 
Po 7 dnech bylo identifikováno rozšíření jaterních buněk s případnými nekrózami buněk 
a zánět jater. Akutní toxicita tonalidu je velmi závislá na způsobu expozice [25, 65].   
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Při studiu toxických účinků HHCB na potkany bylo zjištěno, že ani pravidelná dávka 
150 mg.kg-1.den-1, podávaná v potravě po dobu 90 dní, nezpůsobila žádné prokazatelné 
zdravotní komplikace; avšak střední dávka HHCB (600 mg.kg-1.den-1) již po 2 týdnech vedla 
k prokazatelnému snížení přírůstku tělesné hmotnosti a zvětšení hmotnosti jater, vzhledem ke 
kontrole [26]. Také byla vyloučena neurotoxicita galaxolidu [66].  

Nedávné studie prováděné na buňkách žaber mořských mlžů druhu Mytilus 
galloprovincialis prokázaly, že nitromusk a polycyklické musk sloučeniny způsobují 
dlouhotrvající inhibici „molekulárního“ čerpadla, které je odpovědné za multixenobiotickou 
rezistenci (MXR), což je obranný mechanismus buněk proti toxickým látkám přítomným 
v okolním prostředí. Inhibicí dochází k  hromadění toxických chemických sloučenin přímo 
v buňce, kde mohou způsobovat další rozsáhlejší poškození. Sloučeniny, které inhibují 
mechanismus MXR, jsou nazývány chemosenzibilizéry; z této skupiny musk sloučenin to je 
galaxolid. Jejich účinek se vesměs projevuje až 1 – 2 dny po expozici. Tento inhibiční 
mechanismus může být příkladem velmi komplexního a obtížně zjistitelného působení 
environmentálních látek na živý systém. Obdobné transportní mechanismy se nachází 
i v buněčné stěně buněk lidské tkáně [67].  

Rovněž polycyklické musk sloučeniny mohou v ŽP, živých systémech i na ČOV podléhat 
do určité míry metabolizaci za vzniku polárnějších, snadněji vyloučitelných nebo 
rozložitelných produktů. Bylo zjištěno, že HHCB degraduje za vzniku několika metabolitů 
s vyšší polaritou (např. HHCB-lakton). Předpokládá se, že degradace HHCB v ŽP probíhá ve 
2 fázích. Nejprve houby přemění HHCB na polární metabolity, které jsou potom rychle 
degradovány dalšími běžnými půdními organismy (např. bakteriemi) [17]. 

 
 

 
 
Obrázek 11: Struktura galaxolidu a jeho metabolitu HHCB-laktonu [16] 
 
 

Působení UV-záření (254 nm) na AHTN vyvolalo jeho fotooxidaci na celkem 7 sloučenin, 
z nichž 3 byly chromogenní. Po reakci s glycinem nebo albuminem vykazovaly tyto 
sloučeniny modré zbarvení, které se přechodem přes růžovou barvu měnilo na tmavě zelenou 
s obdobným absorpčním spektrem, které bylo získáno při proměření zeleného extraktu z  jater 
(případně z lymfatických uzlin) hlodavců, kteří byli dlouhodobě krmeni dávkami AHTN. 
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Tato spojitost může poukazovat na rizikový potenciál tonalidu, protože některé jeho 
metabolity již byly klasifikovány jako neurotoxické látky. Mezi ně lze zařadit sloučeninu 
keto-AETT i o-diacetylbenzen, který má rovněž chromogenní potenciál a hypoteticky vzniká 
po reakci keto-AETT s aminokyselinami nebo proteiny. Přesto, a to z dosud ne zcela jasných 
příčin, tonalid nevyvolává v organismu neurotoxický účinek [68, 69].  

 
 

 
Obrázek 12: Strukturní vzorec tonalidu a jeho metabolitů s chromogenním potenciálem 
(AETT = 6-acetyl-7-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetralin) [68] 
 
 

Skupina lineárních musk sloučenin tvoří kompromis mezi potencionálně nebezpečnými 
nitromusk a polycyklickými musk sloučeninami, případně makrocyklickými musk 
sloučeninami, které jsou pro ŽP méně nebezpečné, avšak jejich výroba je nákladnější. 
V současné době je relativně velmi málo toxikologických studií věnujících se problematice 
lineárních musk sloučenin; dále jsou uvedeny pouze výsledky studií s isoamyl salicylátem 
(celosvětová roční produkce: 100 – 1000 tun) a s látkou linalool (celosvětová roční produkce 
>1000 tun), se kterými bylo pracováno v rámci experimentální části [70, 71].  

Při studiu orální expozice isoamyl salicylátu na potkanech bylo zjištěno, že akutní toxicita 
je nízká (LD50 byla vyšší než 5 g.kg-1). Tato dávka nevyvolala žádné abnormality ani po 
14 dnech od expozice. Rovněž aplikace na lidskou kůži nevyvolávala žádnou negativní reakci 
[70]. Při testu subchronické toxicity (test byl prováděný na potkanech po dobu 13 týdnů, kdy 
se jednalo o orální pravidelný příjem v potravě) byla vypočtena hodnota NOEL, jejíž číselné 
vyjádření bylo 4,7 mg.kg-1 tělesné hmotnosti⋅den-1. V rámci studie bylo rovněž zjištěno, že od 
dávky 46 mg.kg-1 tělesné hmotnosti⋅den-1 [= NOAEL] a výše se již začaly vyskytovat 
abnormality; v porovnání s kontrolou byl zaznamenán nižší počet erythrocytů, nižší velikost 
a hmotnost (z důvodu snížení příjmu potravy), mělké dýchání, letargie, hypotermie a zvětšení 
hmotnosti některých orgánů, např. jater a ledvin [72].  

Linalool je přírodní monoterpen, který běžně tvoří hlavní těkavou složku esenciálních olejů 
u různých rostlinných druhů. V pokuse prováděném na myších bylo zjištěno, že linalool 
snižuje agresivní chování a zvyšuje sociální interakci [73]. Také v další studii prováděné na 
myších byla prokázána hypnotická aktivita linaloolu, která byla srovnatelná s diazepamem. 
Akutní toxicita byla opět nízká [LD50 = 2,8 g.kg-1 (potkan, orálně)], projevy subchronické 
toxicity byly obdobné jako při testu s  isoamyl salicylátem. Vyšší pravidelné dávky 
způsobovaly indukci jaterních enzymů, nebyly však prokázány žádné mutagenní efekty ani 
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iritace kůže [71]. Při studii in vivo (analýza krve) na lidech byl do kůže vmasírováván linalool 
v oleji a následně bylo zjištěno, že linalool se vstřebává rychle a byl detekovatelný již 5 minut 
po masáži. Maximální koncentrace bylo dosaženo v čase 19 minut. V 90. minutě již byla 
většina linaloolu z krve odstraněna a biologický poločas rozpadu činil 13,76 minuty [74]. 

Makrocyklické musk sloučeniny jsou považovány za bezpečnější polutanty, protože jejich 
struktury jsou odvozeny od přírodních musk sloučenin. Přesto jsou hodnoty log Kow 
srovnatelné s hodnotami musk sloučenin z ostatních skupin. U nově vyvinutých látek se běžně 
zkoumá genotoxický potenciál, který je jedním z nejdůležitějších kritérií při predikci 
nepříznivých efektů na zdraví organismů, zejména na karcinogenitu. Testy genotoxicity 
makrocyklických musk sloučenin (ethylenbrassylat, cyklopentadekanolid, dodekanedioat) 
jednoznačně vyloučily genotoxicitu studovaných sloučenin [12].    

Konkrétní publikovaná toxikologická data k  jednotlivým syntetickým vonným látkám ze 
všech 4 skupin jsou buď nedostatečná, nebo naopak velmi různorodá. Pro porovnání jsou  
dále uvedeny některé vybrané hodnoty [51, 75, 76, 77, 78]: 
 
� Musk keton:  EC50 (řasa Pseudokirchneriella subcapitata; 72 hodin) = 0,24 mg.l-1 
� Galaxolid:  EC50 (řasa Pseudokirchneriella subcapitata; 72 hodin) ≥ 0,85 mg.l-1 
� Tonalid:  EC50 (řasa Pseudokirchneriella subcapitata; 72 hodin) ≥ 0,80 mg.l-1 

 
� Musk xylen:  LC50 (bezobratlovec Daphnia magna; 21 dní) = 0,68 mg.l-1 
� Galaxolid:  LC50 (bezobratlovec Daphnia magna; 21 dní) = 0,29 mg.l-1 
 
� Galaxolid:  LC50 (bezobratlovec Nitocra spinipes; 96 hod) = 1,90 mg.l-1 
� Tonalid:  LC50 (bezobratlovec Nitocra spinipes; 96 hod) = 0,61 mg.l-1 
 
� Galaxolid:  LC50 (ryba Oryzias latipes; 96 hod) = 0,95 mg.l-1  
� Tonalid:  LC50 (ryba Oryzias latipes; 96 hod) = 1,00 mg.l-1 
� Traseolid:  LC50 (ryba Oryzias latipes; 96 hod) = 0,95 mg.l-1 
� Phantolid:  LC50 (ryba Oryzias latipes; 96 hod) = 1,22 mg.l-1 
� Cashmeran:  LC50 (ryba Oryzias latipes; 96 hod) = 11,6 mg.l-1 
� Celestolid:  LC50 (ryba Oryzias latipes; 96 hod) = 1,97 mg.l-1 
 
 
Testy fytotoxicity musk sloučenin na vyšší rostlině Lemna minor dosahovaly následujících 

hodnot [79]: 
 
� Galaxolid:  IC50 (Lemna minor; 168 hod) = 4,62 mg.l-1 
� Tonalid:  IC50 (Lemna minor; 168 hod) = 4,90 mg.l-1 
� Musk xylen:  IC50 (Lemna minor; 168 hod) = 5,36 mg.l-1 
� Musk keton:  IC50 (Lemna minor; 168 hod) = 5,36 mg.l-1 
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V tabulce č. 2 jsou shrnuty výsledky ze 2 prací [79, 80], ve kterých byla hodnocena 
toxicita jednotlivých skupin musk sloučenin za použití alternativních testů toxicity – testu 
Thamnotoxkit FTM s organismem Thamnocephalus platyurus a testu Daphtoxkit FTM 
s korýšem Daphnia magna. Z uvedených toxikologických dat vyplynulo, že výrazně nejmenší 
toxické účinky na vodní organismy vykazovaly lineární musk sloučeniny, z nichž byl nejvíce 
toxický lilial. Naopak nejvyšší toxický účinek vykazovaly především polycyklické musk 
sloučeniny [79, 80]. 

 
Tabulka 2: Toxicita vybraných musk sloučenin určená pomocí alternativních testů toxicity   
                    [79, 80] 
 

 
 
  

 
2.8 Analytické stanovení musk sloučenin 
 

Musk sloučeniny jsou semivolatilní organické látky, které se v posuzovaných složkách 
životního prostředí vyskytují ve stopových koncentracích. Této skutečnosti musí být podřízen 
celý analytický proces jejich stanovení. Pro získání věrohodných výsledků je nutné používat 
ověřené metody, které je nutné optimalizovat pro vlastní laboratorní podmínky a pro 
konkrétní vybrané analyty, které se pro účely optimalizace používají nejčastěji ve formě 
certifikovaného standardu. Cílem optimalizace je rovněž zkrácení doby analýzy,  
minimalizace chyb, respektive nejistot stanovení. Pomocí optimalizované metody je potom 
vhodné stanovit validační parametry metody, mezi které patří zejména mez detekce a mez 
stanovitelnosti pro dané analyty, opakovatelnost a návratnost, robustnost, případně kalibrace 
pro jednotlivé analyty v rámci použitelného koncentračního rozsahu. 

Během provádění analýz by mělo být důsledně dbáno na účinná opatření zabraňující 
sekundární kontaminaci vzorků a pomůcek pocházející z prostředí laboratoře nebo přímo od 
analytika; důvodem je ta skutečnost, že musk sloučeniny se vyskytují všude okolo nás 
(detergenty a čistící prostředky, kosmetika, vyprané prádlo). Laboratorní sklo používané pro 
analýzu syntetických vonných látek by se proto nemělo umývat v myčce, kde se myje ostatní 
laboratorní sklo, ale ručně za použití speciálního ověřeného čistícího postupu, který zahrnuje 
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dostatečné proplachování čistou vodou (případně i vhodným rozpouštědlem), naložení do 
chromsírové kyseliny (pro odstranění případných zbytkových organických látek) a vysušení 
při vyšší teplotě. Čistotu analytického postupu a laboratorního skla je nutné ověřovat pomocí 
slepých pokusů (blanků) náhodně zařazených mezi reálné analýzy. 

 
  

 
Obrázek 13: Obecný analytický postup pro stanovení organických sloučenin obsažených ve 
                      vzorcích ze ŽP [81] 
 
 
Analytické stanovení musk sloučenin lze rozdělit do následujících navazujících kroků: 
 

• Odběr vzorku 
• Transport do laboratoře, případně uchování vzorku 
• Izolace analytů z matrice 
• Přečištění a zkoncentrování vzorku s analyty 
• Analýza (identifikace a stanovení). 

 
Volba jednotlivých použitých metod závisí zejména na typu konkrétního analytu, 

skupenství vzorku, složitosti matrice, cílech stanovení a na vybavení laboratoře. V další části 
této kapitoly budou rozebírány zejména ty metody, které byly použity pro vypracování 
experimentální části dizertační práce. 
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2.8.1 Odběr vzorku 
 

Odběr vzorku je klíčovým bodem celého analytického postupu. Při odběru vzorku se vždy 
oddělí menší část vzorkované matrice, aby se umožnilo její další zpracování při analýze, 
zejména z hlediska zajištění homogenity vzorku. Tímto postupem, při němž zmenšujeme 
původní množství odebírané matrice výběrem určitého podílu, se nesmí změnit poměr matrice 
a stopové složky v ní obsažené. Hodnota podílu by měla být stejná jak v odebraném vzorku, 
tak ve výchozím materiálu. Cílem takto prováděného odběru je získat reprezentativní vzorky, 
které budou správně reprezentovat sledovanou lokalitu. Nesprávný odběr vzorku může být 
zdrojem významných chyb, které již dalším postupem nelze napravit. Způsob vzorkování 
závisí na povaze analytů a skupenství (typu) vzorku. Vzhledem k výskytu musk sloučenin se 
nejčastěji odebírají vzorky (odpadní) vody, kalů, sedimentu, případně bioty (např. ryb). Vždy 
je nutné pečlivě zaznamenat podmínky odběru, potom odebraný vzorek neprodleně dopravit 
do laboratoře a ihned zpracovat, případně ho uložit do chladu (biotické vzorky zmrazit) [82].  

Při vzorkování vody z  povrchového toku musíme zvýšeně dbát na získání 
reprezentativního vzorku, protože sledovaný analyt nemusí být rovnoměrně rozdělen v celém 
vzorkovaném objemu. Většinou je nutné vzorkovat na více místech a potom smícháním získat 
průměrný vzorek nebo analýzou většího počtu vzorků získat informace o distribuci analytu 
v celém vzorkovaném objemu. Při vzorkování dobře promíchaného toku je dostačující 
odebrání 1 vzorku. Vzorkování vody se provádí nejčastěji do skleněných, vzduchotěsných 
vzorkovnic z tmavého skla, aby bylo zabráněno fotodegradaci. Vzorkovnice z plastu se 
používají omezeně z důvodu velmi rychlé sorpce nepolárních sloučenin na stěny nádob. Pro 
běžnou analýzu je plně dostačující objem vzorku vody v rozmezí od 0,5 do 1 l. Vzorkovnice 
by měly být vždy naplněny až po okraj, aby se minimalizovalo množství přítomného vzduchu 
(kyslíku), který může urychlovat rozklad analytů (oxidací) nebo způsobovat rozvoj 
mikroorganismů. Vzorek je nutné co nejdříve zpracovat, případně do doby analýzy umístit do 
temna v lednici (4 °C) [82, 83].  

Kromě bodových odběrů lze s výhodou využívat déletrvající pasivní vzorkování z vodního 
prostředí, např. pomocí SPMD (semipermeabilní membrány). Zařízení SPMD se skládá 
z polopropustné membrány a uzavřeného syntetického lipidu (trioleinu), který slouží 
ke kumulaci lipofilních kontaminantů. SPMD dobře simuluje difuzi přes biomembrány, která 
je považována za rozhodující proces při biokoncentraci polutantů v živých organismech. 
Tento způsob vzorkování odráží i nepravidelnou přítomnost analytů v daném prostředí 
v různém časovém horizontu a zjišťované koncentrace nás přímo informují o biotické 
expozici v konkrétní lokalitě. Navíc daná metoda vzorkování poskytuje přesné výsledky i při 
velmi nízké úrovni zatížení [84]. Tato metoda byla s úspěchem použita pro stanovení musk 
sloučenin v říčních profilech Labe a Vltavy [28].      
 
 
2.8.2 Izolace analytů z matrice, předúprava vzorku a úprava extraktu 
 

K izolaci analytů z matrice se používají různé extrakční techniky. Vhodná extrakční 
metoda musí splňovat několik parametrů, tj. musí být efektivní, rychlá, levná a při vlastním 
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provedení by mělo být používáno minimální množství rozpouštědel. Extrakce je separační 
metoda založená na rovnovážné distribuci látky mezi 2 nemísitelné fáze. Volba rozpouštědla 
se řídí charakterem látek, které mají být extrahovány. Pro extrakci nepolárních látek se 
používá nepolární nebo málo polární rozpouštědlo a naopak. Pro charakterizaci extrakce látky 
A v systému voda – organické rozpouštědlo se používá rozdělovací konstanta KD (pro danou 
teplotu a tlak): 
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cA .......... rovnovážná látková koncentrace složky A. 
 

 
K posouzení snadné, případně obtížné extrahovatelnosti určitého kontaminantu z vody do 

organické fáze může rovněž posloužit informace o rozpustnosti této látky ve vodě nebo s ní 
úzce spjatý distribuční koeficient oktanol-voda (Kow) (oktan-1-ol slouží jako vhodný model 
pro posouzení distribučních vlastností lipofilní matrice ve vodném prostředí). Často se pro 
extrakci používají těkavá organická rozpouštědla, které mají výhodu brzké eluce a nestínění 
stanovovaných složek při koncové plynově-chromatografické analýze. Ideálně zvolené 
rozpouštědlo by mělo být vysoce selektivní pro daný analyt a zároveň by se spolu s analytem 
mělo extrahovat  jen minimum ostatních látek a nečistot přítomných v matrici. Termostabilní 
látky se rychleji a účinněji extrahují za zvýšené teploty [83, 85]. 

Před extrakcí analytů z tuhých matric je většinou nutné provést homogenizaci větších kusů 
vzorku za účelem zvětšení aktivního povrchu, případně i narušení biologických tkání pro 
efektivnější extrakci. Homogenizace vytváří z takto upraveného tuhého vzorku homogenní 
směs s rovnoměrným zastoupením analytů, ze které se pro další postup často odebírá jen malý 
zlomek původního množství. Homogenizace se provádí buď ručně (např. v třecí misce), nebo 
pomocí různých zařízení (např. mlýnků a mixérů). V některých případech může být analyt 
i po homogenizaci vázán nebo naadsorbován na matrici tak, že extrakce může být neúčinná. 
V tomto případě lze výtěžek zvýšit rozkladem vzorku během extrakce (hydrolytická reakce; 
např. použitím alkoholického roztoku KOH) nebo změnou pH (zalkalizováním, případně 
okyselením extrakčního činidla nebo celého vzorku).  

Mezi běžné úkony předúpravy pevného vzorku patří i sušení, jehož cílem je snížení 
množství vody ve vzorku. Snížení množství vody omezuje i biologickou degradaci 
a hydrolytické reakce a navíc umožňuje lepší separaci nebo homogenizaci vzorku. Sušení lze 
provést volně na vzduchu nebo v sušárně; při stanovení volatilních a semivolatilních látek se 
však sušení provádí výhradně pomocí vhodných sorpčních materiálů (např. silikagel, Na2SO4 

bezvodý) [83].  
Vzorky odpadních nebo přírodních vod obsahující nečistoty a drobné částice, které by 

mohly narušovat extrakci (mikroextrakci), lze ve fázi předúpravy vzorku zfiltrovat (např. 
pomocí filtrů ze skleněných mikrovláken).  

Po extrakci je většinou nutné kapalné extrakty zahustit, aby došlo k zakoncentrování 
přítomných analytů. K tomuto účelu se běžně využívá rotační vakuová odparka, která 
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umožňuje provádět odpařování za sníženého tlaku (tj. při nižší teplotě než je bod varu 
rozpouštědla), takže ji lze využít i pro termolabilní látky. Při odpařování si lze přesně navolit 
teplotu vodní nebo olejové lázně, tlak a rychlost otáček odpařovací baňky.   

Mezi běžné typy extrakce analytů z pevných matric patří Soxhletova extrakce, extrakce 
ultrazvukem, mikrovlnná extrakce a metoda zrychlené extrakce rozpouštědlem (PSE). Pro 
izolaci analytů z vody lze použít klasickou extrakci kapalina-kapalina, metodu extrakce tuhou 
fází (SPE), případně techniku mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) [83, 85].   
 
 
2.8.2.1 Metoda zrychlené extrakce rozpouštědlem (PSE) 

 
Metoda zrychlené extrakce rozpouštědlem (PSE) byla vyvinuta a validována podle 

agentury EPA na komerčně dostupný automatický extrakční systém. Tato metoda byla 
konkrétně validována pro pevné matrice obsahující 250 – 12 500 µg.kg-1 semivolatilních 
organických sloučenin, 250 – 2 500 µg.kg-1 organofosfátových pesticidů, 5 – 250 µg.kg-1 
organochlorovaných pesticidů, 50 – 5 000 µg.kg-1 chlorovaných herbicidů, 1 – 1 400 µg.kg-1 
polychlorovaných bifenylů (PCBs) a 1 – 2 500 ng.kg-1 polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů 
(PCDDs) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDFs). V současné době se metoda běžně 
používá pro extrakci řady organických látek z tuhých matric, zejména z půdy, sedimentů nebo 
z biotické tkáně [86].  

Při aplikaci metody PSE se využívá vyšších teplot (do 200 °C) a vyšších tlaků (4 –
20 MPa), čímž dochází k velké úspoře času i rozpouštědel. Nastavené pracovní podmínky 
umožňují velmi efektivní extrakci, protože dochází k těsnému kontaktu rozpouštědla a pórů 
pevné matrice. Důvodem je vyšší teplota, která zvyšuje difuzní rychlost, rozpustnost analytu 
a propustnost hmoty; klesá povrchové napětí a viskozita rozpouštědla. Vysoký tlak udržuje 
rozpouštědlo v kapalném stavu, což je pro extrakci naprosto zásadní, a rovněž jej zatlačuje do 
pórů matrice. Zvolené rozpouštědlo (extrakční činidlo) musí být schopné extrahovat cílové 
analyty, avšak bez zbytečných příměsí a znečišťujících látek, které by dále rušily analytické 
stanovení. Během optimalizace jsou posuzovány následující hlavní parametry: typ 
rozpouštědla, teplota během extrakce, doba zádrže, počet cyklů, případně objem patrony 
(množství vzorku). Rozpouštědlo se volí obvykle směsné; pro semivolatilní látky typu musk 
sloučenin lze použít například směs CH3COCH3 / CH2Cl2 (1:1, v/v) nebo aceton / hexan (1:1, 
v/v). Také je možné použít i čistý n-hexan nebo dichlormethan  [1, 7, 86, 87].  

Výsledné extrakty je nakonec nutné zahustit (zakoncentrovat) například na rotační vakuové 
odparce a následně převést do rozpouštědla vhodného pro navazující analytickou koncovku. 
V řadě případů je zapotřebí extrakt ještě přečistit z důvodu odstranění znečišťujících nebo 
interferujících látek (např. lipidy), které by následně rušily, případně úplně znemožňovaly 
koncové analytické stanovení. K tomu se využívá zejména metoda adsorpční kolonové 
chromatografie (sorbenty florisil, silikagel, alumina nebo směsné kolony), případně gelová 
permeační chromatografie (GPC). Rovněž krok přečištění je nutné optimalizovat, aby 
nastavené parametry umožňovaly co nejvyšší efektivitu a přitom docházelo k co nejnižším 
ztrátám analytů. Krok přečištění a zakoncentrování významně ovlivňuje úspěch koncové 
analytické metody [88].  



 39 

2.8.2.2 Mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) 

 
Technika mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) patří k nejpoužívanějším a nejjednodušším 

metodám izolace analytů z  kapalných vzorků; je však použitelná i pro vzorkování 
z plynných, případně pevných vzorků (z prostoru head-space). Jedná se o jednoduchou, 
rychlou, levnou a účinnou metodu, použitelnou i pro stopovou analýzu. Další výhodou 
metody SPME je i možnost jejího použití přímo v terénu. Tato sorpčně-desorpční technika 
izolace a zakoncentrování analytu nevyžaduje rozpouštědla. K extrakci se používá vysouvací 
křemenné vlákno, které je pokryté vrstvičkou sorbentu (např. polydimethylsiloxan, 
polyakrylát). Celé SPME zařízení se skládá ještě z držáku a ochranné duté ocelové jehly pro 
sorpční vlákno. Tloušťka stacionární fáze sorpčního vlákna se pohybuje v  rozmezí 
10 až 100 µm. Vlákno je exponováno nadbytkem vzorku (metoda přímého ponoření do 
rovnovážné kapalné fáze vzorku nebo metoda head-space v prostoru rovnovážné plynné fáze 
nad hladinou vzorku – závisí na volatilitě analytů). Po určité době sorpce dojde k vytvoření 
rovnováhy (mezi sorpčním vláknem a fází vzorku), na které je tato metoda založena; následně 
může být vlákno přeneseno do injektoru plynového chromatografu, kde dochází k tepelné 
desorpci (250 – 300 °C); v důsledku toho dojde k uvolnění nasorbovaných analytů na kolonu 
plynového chromatografu. U techniky SPME není při praktickém provedení nutné dosažení 
úplné rovnováhy, důležité však je, aby byly dodržovány shodné parametry metody pro 
jednotlivé dílčí experimenty, tj. délka doby mikroextrakce, teplota vzorku a hloubka ponoru 
vlákna [1, 85, 90, 92, 93].  

U vzorků s větším objemem (>5 ml) a vysokou koncentrací analytu bylo zaznamenáno, že 
množství analytu extrahovaného ze vzorku neodpovídá lineárně změně koncentrace, a proto 
se doporučuje pracovat spíše s nižšími objemy a koncentracemi [93].  

Z hlediska fyzikálně-chemického je rovnovážný stav SPME techniky závislý na 
koncentraci analytu ve vzorku a na typu a tloušťce polymeru, který pokrývá křemenné vlákno. 
Množství sorbovaného analytu závisí také na jeho distribuční konstantě (polymer – vzorek). 
Doba extrakce je určována analytem s nejvyšší distribuční konstantou. Distribuční konstanta 
obecně vzrůstá s rostoucí molární hmotností a bodem varu analytu. V případě kapalných 
vzorků je množství analytu sorbovaného na vlákně při dosažení rovnováhy přímo úměrné 
množství analytu ve vzorku, což popisuje následující rovnice (pro přímé ponoření) [93]: 
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n ................ množství analytu sorbovaného na vlákně 
c0 ............... počáteční koncentrace analytu ve vzorku 
Kfs .............. rozdělovací koeficient pro analyt (polymer – vzorek) 
Vf ............... objem pokrytí vlákna 
Vs ............... objem vzorku 
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Jednotlivé typy vláken jsou vybírány s ohledem na co nejvyšší hodnoty Kfs, což zajišťuje 
vysokou sorpční schopnost vlákna se selektivním efektem. Z uvedené rovnice zároveň 
vyplývá, že pokud je objem vzorku Vs dostatečně velký, tak množství analytu extrahovaného 
na vlákně prakticky nezávisí na objemu vzorku. Proto je SPME vlákno ideální i pro odběr 
vzorků v terénu. Extrakční proces u metody SPME ovlivňuje zejména molární hmotnost 
a tvar molekuly analytu, bod varu a tenze par analytu, polarita analytu (funkční skupiny 
v molekule) a stacionární fáze sorpčního vlákna [93].  

Metodu SPME lze rovněž využít ve spojení s kapalinovou chromatografií (HPLC). Metoda 
poskytuje lineární odezvu v širokém koncentračním rozsahu. Pro nepolární a těkavé analyty 
jsou použitelná polydimethylsiloxanová vlákna (PDMS), pro polární látky potom vlákna 
polyakrylátová (PA) nebo vlákna z divinylbenzenu (DVB). Volba stacionární fáze vlákna 
ovlivňuje selektivitu extrakčního procesu. Pro stanovení musk sloučenin se nejčastěji 
doporučuje směsné vlákno PDMS/DVB [89, 90, 91].  

Volba vlákna vychází především z jeho polarity a očekávaného extrakčního mechanismu. 
Pro přípravu vláken jsou používány stacionární fáze, které lze rozdělit na homogenní čisté 
polymery (sorpční mechanismus: absorbce) a porézní částice suspendované v polymeru 
(sorpční mechanismus: adsorbce) [93].  

Na vláknech, která se chovají jako absorbenty (PDMS, PA), závisí množství zachyceného 
analytu na tloušťce vrstvy. Tato vlákna mají obecně větší extrakční kapacitu. Schopnost 
vlákna zadržovat a uvolňovat analyt závisí v první řadě na tloušťce pokrytí (až potom na 
polaritě) a na velikosti molekuly analytu. Při použití těchto vláken nedochází ke kompetitivní 
sorpci mezi analyty. Obecně platí, že těkavé látky vyžadují silnější vrstvu polymeru, zatímco 
pro sorpci středně těkavých analytů je účinnější vrstva slabší, která naopak zajišťuje rychlou 
difuzi a rychlé uvolnění výševroucích látek během tepelné desorpce. Silnější vrstva je 
schopna extrahovat větší množství analytu než vrstva tenká; hrozí však nebezpečí přenosu 
analytu do další extrakce (z důvodu dlouhotrvající tepelné desorpce) [93].  

Druhý typ vláken tvoří suspendované porézní částice v částečně zesíťované polymerní fázi. 
Tato vlákna mají vyšší selektivitu a chovají se jako adsorbenty, které analyty zachycují do 
svých pórů na základě fyzikálních interakcí (výtěžnost závisí na velikosti povrchu). Vlákna 
s tímto typem stacionární fáze mají omezenou kapacitu a dochází na nich k nežádoucí 
kompetitivní sorpci. Experimentálně bylo zjištěno, že s rostoucí porozitou částic roste celková 
kapacita vlákna i schopnost vrstvy zadržovat analyty. Selektivita vlákna roste se zvětšováním 
velikosti pórů. Příkladem tohoto typu vlákna může být DVB suspendovaný v PDMS. 
Přítomnost DVB významně zlepšuje sorpci malých analytů. DVB obsahuje hlavně velké 
a střední póry, což je vhodné pro stopovou analýzu analytů s uhlíkovým řetězcem C6 – C15. 
Kombinace PDMS/DVB vykazuje zlepšení afinity pro polární analyty [93].  

Při aplikaci této metody se optimalizují zejména tyto parametry: typ a tloušťka stacionární 
fáze vlákna, typ provedení (přímá sorpce / analýza rovnovážné plynné fáze z prostoru head-
space), teplota při extrakci, doba extrakce a vliv vysolování, případně vliv pH a míchání. 
Konkrétní typ vlákna se volí zejména podle typu zjišťované sloučeniny (stacionární fáze by 
měla mít obdobnou polaritu jako extrahované analyty); cílem optimalizace je proto zvolit pro 
analýzu vlákno co nejvíce selektivní pro stanovované analyty (skupinu analytů).  
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Provedení SPME (head-space / přímé ponoření) závisí na těkavosti analytů; těkavé analyty 
je vhodné extrahovat metodou head-space, naopak netěkavé analyty je nutné extrahovat 
metodou přímého ponoření. Přímé ponoření vlákna do vzorku může snižovat životnost vlákna 
(zejména u vzorků odpadní vody), a proto je snaha pro izolaci volatilních a semivolatilních 
látek, např. musk sloučenin, použít především metodu head-space. Extrakce z prostoru parní 
fáze je většinou kratší než v případě, kdy se používá extrakce přímým ponořením SPME 
vlákna do vzorku. Důvodem je rychlejší ustavení rovnováhy v prostoru head-space než 
v kapalném vzorku. Příčinou je mnohem vyšší rychlost molekul v plynné fázi v porovnání 
s pohybem v kapalině; na druhou stranu je však nutné brát v úvahu i dobu ustavení rovnováhy 
mezi kapalnou a plynnou fází vzorku. Při přímé sorpci z roztoku se proto doporučuje 
minimalizovat objem prostoru head-space. Extrakční čas může být obecně kratší při analýze 
molekul s malou molární hmotností, a to při použití vlákna s tenkou vrstvou polymeru a při 
vyšší koncentraci analytů [93].  

Vyšší teplota zvyšuje kinetickou energii molekul vzorku, a proto příznivě zefektivňuje 
(zvyšuje účinnost) extrakci (urychluje ustavení rovnováhy). Zvýšení iontové síly kapalného 
vzorku, např. přídavkem 25 – 30 % hm. NaCl, snižuje rozpustnost zejména polárních 
a těkavých analytů, což má za následek zvýšení účinnosti extrakce. Extrakci některých 
analytů lze příznivě ovlivnit i změnou pH vzorku. Difuzní procesy během extrakce lze kromě 
teploty urychlit i mícháním. Míchání vzorku extrakci zlepšuje a zkracuje, obzvláště u molekul 
s vyšší molární hmotností a s vysokým difuzním koeficientem [1, 85, 90, 92, 93].   

 
 

2.8.3 Přečištění vzorku, předseparace a zkoncentrování analytů  
 

V extraktu izolovaném ze vzorku se mohou kromě analytů nacházet i další koextrahované 
složky, které mohou rušit nebo zcela znemožnit vlastní analýzu. K odstranění nežádoucích 
látek se používají extrakční nebo chromatografické postupy. Tento krok předseparace 
a zakoncentrování analytu významně ovlivňuje úspěch navazující analytické koncovky. Pro 
přečištění vzorku lze použít klasickou extrakci (např. vytřepávání s roztoky minerálních 
kyselin a hydroxidů pro odstranění bazických a kyselých podílů), dialýzu (pro oddělení 
analytů od koextrahujících se tuků nebo olejů), extrakci tuhou fází (SPE), gelovou permeační 
chromatografii (GPC; separace molekul podle velikosti) a adsorpční sloupcovou (kolonovou) 
chromatografii, která byla použita v rámci experimentální části této práce [1, 83]. 
 
 
2.8.3.1 Adsorpční sloupcová (kolonová) chromatografie 

 
Principem je různá schopnost molekul látky se zachycovat (adsorbovat) na tuhém sorbentu, 

přes který protéká kapalný vzorek. Správná separace je proto závislá na mezimolekulových 
interakcích mezi analytem (vzorkem) a sorbentem. Jako sorbenty lze použít polární látky 
(silikagel, florisil, aluminu, celulózu) i nepolární látky (aktivní uhlí), elučním činidlem bývá 
nejčastěji rozpouštědlo (směs rozpouštědel), ve kterém je dělená směs rozpustná (např. 
chloroform, cyklohexan, octan ethylnatý, methanol). Obecně platí, že nepolární analyty jsou 
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eluovány nepolárními rozpouštědly a polární polárními. Mobilní fáze protéká kolonou pouhou 
gravitací; průtok kolonou lze regulovat kohoutovým uzávěrem kolony. Jednotlivé složky 
vzorku eluují při správné volbě sorbentu a elučního činidla z kolony odděleně, přičemž eluční 
časy závisí na míře adsorpce složky na daný sorbent. Výhodou metody je možnost kombinace 
sorbentů, jednoduchost provedení, dostupnost a nízká cena aparatury (kolony). Metoda je 
však pracná a náročná na čas, protože kolony si plníme sami [1, 83]. Při analýze musk 
sloučenin lze pro přečištění použít jako sorbent silikagel a jako eluční činidlo octan ethylnatý 
s acetonem, případně dichlormethan s pentanem nebo n-hexanem (běžný poměr 1:1) [7, 38].  

 
 

2.8.4  Vlastní analýza musk sloučenin 
 

Musk sloučeniny se ve složkách ŽP nachází často ve stopových koncentracích, a proto je 
pro jejich správné stanovení nutné použít vysoce citlivý detektor. Zároveň je nezbytné použít 
optimální analytickou separaci, protože analyzované extrakty mohou ještě, a to kromě 
sledovaných analytů, obsahovat i koextrakty, které by rušily vlastní stanovení. S ohledem na 
semivolatilitu a termostabilitu musk sloučenin a jejich nepolární charakter je nejvhodnější 
metodou plynová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Toto uspořádání 
(GC-MS) bylo téměř výhradně využíváno v řadě studií týkajících se musk sloučenin, přičemž  
u hmotnostní spektrometrie bylo využíváno elektronové ionizace a kvadrupólového 
analyzátoru (měřeno v režimu SIM); v některých případech byla využívána i iontová past 
nebo tandemové uspořádání GC-MS2 [1, 2, 7, 9, 11, 23, 33, 37, 38, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 
108]. 

 
 

2.8.4.1 Chromatografie – princip a rozdělení 

 
Chromatografie je analytická separační metoda, která využívá k  separaci složek směsi 

mnohonásobného opakovaného dělení složek mezi dvěmi fyzikálně odlišnými 
(nemísitelnými) fázemi. Jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá je pohyblivá 
(mobilní). Na počátku analýzy se vzorek umísťuje na začátek stacionární fáze. Pohybem 
mobilní fáze přes stacionární fázi dochází k unášení vzorku touto soustavou. Složky vzorku 
jsou v ideálním případě (při správné volbě fáze) stacionární fází zachycovány (fyzikálně-
chemické interakce; nejčastějším mechanismem je rozpouštění a adsorpce), a proto se při 
pohybu zdržují. Více jsou proto zpomalovány složky, které jsou stacionární fází poutány 
silněji. Tím dochází k postupné separaci složek a na konec kolony se spolu s mobilní fází 
dostávají jako první nejméně zadržované složky. Popsané uspořádání se nazývá eluční 
chromatografie (u GC nejčastěji); dalšími typy jsou vytěsňovací chromatografie (mobilní fáze 
jako vytěsňující činidlo tlačí celý vzorek před sebou) a frontální chromatografie (vzorek 
slouží současně jako mobilní fáze) [95, 96].  
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Obrázek 14: Schématické znázornění eluční chromatografie [95] 
 
 
Mechanismy interakce analytu a stacionární fáze lze shrnout do následujících bodů: 
 
• fyzikální rozpouštění ve fázi 
• fyzikální adsorpce na povrchu fáze 
• chemická reakce v objemu nebo na povrchu fáze (tvorba chelátů, výměna iontů, srážení) 
• sterická exkluze (molekulově sítový efekt, gelová permeace) 
• bioafinitní asociace. 

 
V chromatografickém systému se analyt rovnovážně distribuuje mezi stacionární a mobilní 

fázi; celý proces dělení složek je proto kontinuální a dynamický. Celková koncentrace analytu 
v daném řezu chromatografickou kolonou s migrující zónou analytu je spojitou funkcí 
podélné odlehlosti z. V přední nebo zadní polovině migrující eluční chromatografické zóny je  
v každém řezu kolonou jiná koncentrace analytu a s výjimkou velmi úzkého segmentu kolem 
středu zóny je celá zóna více nebo méně mimo rovnováhu. Chromatografické separace 
umožňují vedle separace komponent také jejich současnou identifikaci a kvantifikaci. 
U kolonových technik jsou rozdělené zóny analytů unášeny do detektoru, který poskytuje 
výsledný signál v závislosti na analytické (fyzikálně-chemické) vlastnosti daného analytu. 
Souhrn všech signálů tvoří soubor píků a celkový záznam se nazývá chromatogram. Poloha 
píků na časové ose chromatogramu (retenční čas tR) poskytuje kvalitativní informaci o daném 
analytu, plocha píku (příp. výška) vypovídá o kvantitě analytu.  

Šířka píku w závisí na účinnosti chromatografického systému. Separační účinnost 
chromatografické kolony se vyjadřuje výškovým ekvivalentem teoretického patra H (HETP) 
a počtem teoretických pater N. Teoretické patro je fiktivní pojem; jedná se o 1 segment 
separačního systému (o délce L), kde na každém patře dojde k ustavení rovnováhy mezi 
analytem, stacionární fází a mobilní fází. Chromatografická zóna je proto fiktivně rozdělena 
na řadu segmentů o šířce H, z nichž v každém existuje rovnováha, a celková koncentrace 
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analytu se mění segment od segmentu skokem. I když je tento model teoretického patra 
nereálný (byla již zavedena řada závažných zjednodušení), veličina H představuje velmi 
užitečné kritérium separační účinnosti kolony [95, 96]. 
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Obrázek 15: Schéma patrového modelu chromatografie; ci – celková koncentrace analytu 
v daném teoretickém patře kolony, z – koordináta podélné odlehlosti ve směru toku mobilní 
fáze, u – postupná rychlost mobilní fáze, H – výškový ekvivalent teoret. patra kolony [95]  
 
 

Pohyb analytu v separačním systému je převážně určen migrací vyvolanou mobilní fází. 
Vedle migrace se však analyt pohybuje i pomocí difuze, a to jak v mobilní, tak také ve 
stacionární fázi. Zatímco migrační pohyb odpovídá směru tlakového spádu, je difuzní pohyb 
na tlakovém spádu nezávislý a existuje ve všech směrech. Tento neorganizovaný pohyb vede 
k rozšíření zóny analytu v separačním systému. Analyty opouštějící separační systém mají 
v důsledku toho konečnou šířku píků w, která vzrůstá s retenčním časem. Existují 3 základní 
děje, které se podílí na rozšiřování elučních zón analytů, tj. turbulentní difuze, molekulární 
difuze a odpor proti převodu hmoty ve stacionární a mobilní fázi [96, 97]: 

Turbulentní (vířivá) difuze analytu pramení z toho, že v průřezu kolony jsou statisticky 
rozptýleny různě velké kapilární kanálky, na nichž dochází k turbulenci mobilní fáze. To má 
za následek, že se některé molekuly pohybují rychleji, jiné pomaleji, a tak dochází k rozšíření 
zóny látky, které je úměrné době pobytu látky v koloně. Turbulentní příspěvek k hodnotě H se 
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proto zmenšuje se zmenšujícím se rozměrem částic stacionární fáze dp a jejich rovnoměrným 
naplněním do kolony.  
 
 pturb dH λ2=  (5) 

 
dp ............ průměrná velikost částic stacionární fáze 
λ .............. empirický faktor charakterizující stupeň uniformity částic stacionární fáze 
 
 

Molekulární (podélná) difuze analytu v koloně probíhá vždy z míst o vyšší koncentraci 
látky do míst o koncentraci nižší (čistá mobilní fáze). Zóna analytu se proto rozšíří tím více, 
čím je difuzní koeficient větší a čím déle setrvává analyt v koloně, neboli čím je průtok 
mobilní fáze menší.  
 

 
u

D
H m

dif

2γ
=  (6) 

 
Dm ........... difuzní koeficient daného analytu v mobilní fázi 
γ ............... labyrintový faktor (empirický korekční faktor) 
 
 

Odpor proti převodu hmoty zahrnuje transportní děje analytu v mobilní i stacionární 
fázi, které jsou potřebné pro dopravu analytu k aktivnímu místu ve stacionární fázi, na kterém 
proběhne příslušná interakce, jenž je základem retence, a také pro zpětnou dopravu analytu do 
mobilní fáze. Předpokládáme-li, že stacionární fáze je reprezentována tenkým filmem 
kapaliny o efektivní tloušťce df, ve kterém je difuzní koeficient analytu roven hodnotě Dl 
a mobilní fáze je plyn (Dl << Dg), tak dostaneme vztah, ze kterého vyplývá, že hodnota Hres 
vzrůstá s rostoucím průtokem mobilní fáze: 

 

 u
D

d

Y

qY

Y

qY

H ⋅⋅









+

⋅=
l

2
f

2

m

s

m

s

2res

1

8

π
 (7) 

 
q ................. rozdělovací poměr analytu 
Ys, Ym ......... objem stacionární a mobilní fáze vyplňující teoretické patro 
 
 

Výsledkem kombinace uvedených rovnic je van Deemterova rovnice, která shrnuje popis 
rozšiřování zón v koloně plynového chromatografu a je obecným řešením závislosti HETP na 
průměrné lineární rychlosti nosného plynu u [96, 97]: 
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 resdifturb HHHH ++=  (8) 
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Obrázek 16: Závislost H na lineární průtokové rychlosti mobilní fáze podle van Deemterovy    
                     rovnice [96] 
 
 

Van Deemterova rovnice dokumentuje fakt, že lineární rychlost mobilní fáze významně 
ovlivňuje účinnost separačního systému, a proto existuje optimální rychlost vedoucí k vysoké 
účinnosti a rychlé separaci (až 4násobné zvýšení). Van Deemterova závislost je hyperbolou, 
kde cílem našeho optimalizačního snažení by mělo být dosažení minimální hodnoty H, a to 
jak volbou průtoku mobilní fáze, tak manipulací členů A, B a C. Jde především o zmenšení 
částic stacionární fáze, zvýšení pravidelnosti jejich tvaru a uniformity jejich velikosti 
a zlepšení homogenity stacionární fáze jako celku. Vhodnou volbou chemických podmínek 
separace pak lze optimalizovat i další faktory, jako jsou difuzní koeficienty analytů a jejich 
rozdělovací poměry. Pokud zderivujeme van Deemterovu rovnici, lze odvodit konkrétní 
vztahy pro určení uopt a Hmin [96, 97]: 
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Během chromatografického procesu proto dochází k rozšiřování zón jednotlivých analytů. 
Čím je větší šířka eluční zóny, tím menší je počet teoretických pater, což znamená nižší 
účinnost separace. Účinnost separace závisí především na homogenitě náplně stacionární fáze, 
lineární rychlosti mobilní fáze a na vlastnostech daného analytu. Účinnost separace je 
u kvalitních kolon až v řádech stovek tisíc teoretických pater. Mírou relativní separace dvou 
sousedních píků je veličina rozlišení R, která se vyjadřuje jako vzdálenost vrcholů dvou 
sousedních píků, dělená průměrnou šířkou píků na úrovni jejich základny. Čím vyšší je 
hodnota R, tím lepší separace bylo dosaženo (úplné oddělení píků nastává při R = 1,5). Za 
ideální hodnotu rozlišení považujeme již hodnotu kolem 1,0, protože potom jsou eluční 
křivky rozděleny prakticky již od základní linie (překryv je pouze asi 3 %). Cílem vývoje 
a optimalizace podmínek chromatografické separace je proto dosažení co nejvyšší účinnosti, 
což nám umožní rozdělit analyty i při velmi malých hodnotách selektivity [96].  
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Matematickou úpravou rovnice (12) lze dostat základní chromatografický vztah, který 

sumarizuje termodynamické (odpovídají za těžiště elučních křivek) a kinetické faktory (určují 
tvary elučních křivek; pro jejich popis se používají kritéria separační účinnost a rozlišení) 
[96]: 
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N .............. počet teoretických pater 
r1,2 ........... relativní retence 
k .............. retenční faktor 
 
 
Retenční faktor k je nejobecnější vyjádření retence analytu: 
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t´R ................. korigovaný retenční čas 
tR .................. retenční čas 
tM .................. mrtvý retenční čas 
ms, mm ........... množství analytu ve stacionární a mobilní fázi 
cs, cm ............. koncentrace analytu ve stacionární a mobilní fázi 
Vs, Vm ........... objem stacionární a mobilní fáze v koloně 
q .................... rozdělovací poměr 
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Relativní retence r1,2 (α1,2) [retenční poměr] vyjadřuje selektivitu chromatografického 
systému pro látky 1 a 2. Čím větší je hodnota r, tím jsou těžiště elučních křivek od sebe více 
vzdálena a v důsledku toho je systém selektivnější. 
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Z rovnice (13) vyplývá, že separaci lze zlepšit prostým zvýšením počtu teoretických pater, 

např. prodloužením kolony. Tento způsob má však omezení v tom, že prodlužuje dobu 
analýzy a také platí, že rozlišení je úměrné pouze druhé odmocnině z počtu pater. Je známo, 
že počet teoretických pater se nemění s poměrem délky kolony a jejího vnitřního průměru, 
takže zlepšení separace lze dosáhnout i používáním kolon s menším vnitřním průměrem. 
Zlepšení separace zmenšením hodnoty HETP lze rovněž provést vhodnou změnou rychlosti 
mobilní fáze nebo hlubšími zásahy do chromatografického systému, tj. změna velikosti částic 
stacionární fáze. Separaci velmi výrazně ovlivňuje změna relativní retence; ta však vyžaduje 
zejména zásahy do výběru stacionární i mobilní fáze, případně vhodnou změnu rychlosti toku 
mobilní fáze. Zlepšení separace zvýšením retenčního faktoru lze ovlivnit množstvím 
stacionární fáze, změnou teploty (zejména u GC), případně změnou stacionární nebo mobilní 
fáze [96, 97].  
 

Podle skupenství mobilní fáze lze chromatografii rozdělit na plynovou chromatografii 
(GC), kapalinovou chromatografii (LC) a superkritickou fluidní chromatografii (SFC). Podle 
převažujícího mechanismu separace lze plynovou chromatografii dále rozdělit na plynovou 
rozdělovací chromatografii (GLC) a plynovou adsorpční chromatografii (GSC) a kapalinovou 
chromatografii na kapalinovou rozdělovací chromatografii (LLC) a kapalinovou adsorpční 
chromatografii (LSC). U adsorpční chromatografie je řídícím procesem adsorpce složky 
z plynné / kapalné mobilní fáze na povrch tuhého adsorbentu (např. alumina, aktivní uhlí); 
u rozdělovací chromatografie probíhá distribuce složky mezi plynnou / kapalnou mobilní fází 
a netěkavou kapalnou stacionární fází zakotvenou na pevném nosiči. Mezi další 
chromatografické techniky využívající kapalnou mobilní fázi patří iontově výměnná 
chromatografie (IEC), afinitní chromatografie a gelová permeační chromatografie (GPC), 
která je založena na molekulově sítovém efektu, kdy dochází k separaci složek podle velikosti 
na pórovité stacionární fázi (gelu). Zvláštním typem plynové chromatografie je 
chromatografie na molekulových sítech, která jako separační mechanismus využívá sítový 
efekt. Tato metoda se používá zejména pro dělení plynů (při použití zeolitů jako 
molekulárních sít) [95, 97, 98, 99].  
 
 
2.8.4.2 Plynová chromatografie (GC) 

 
Plynová chromatografie využívá k separaci směsi látek plynné mobilní fáze. Složky 

vzorku je proto nezbytné pro samotnou separaci převést do plynné fáze. Pro nutnost separace 
v plynné fázi je možno separovat pouze takové látky, které mají dostatečný tlak syté páry 
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(bod varu do 800 °C), jsou termostabilní, mají relativní molekulovou hmotnost menší než 
1 600 a mají počet uhlíkových atomů méně jak 100. Nejčastější aplikační rozsah se však 
pohybuje ve spodní polovině maximálních rozsahů. Metoda plynové chromatografie má řadu 
výhod: je relativně jednoduchá, procesy v plynné fázi jsou rychlé, systém není příliš vzdálen 
ideálnímu chování, a proto je relativně snadné dospět k teoretickým modelům a interpretovat 
výsledky měření. Nevýhodou může být nemožnost ovlivňovat separaci pomocí mobilní fáze 
(nosný plyn je inertní) a možnost vedlejších reakcí těkavějších složek při vyšších teplotách. 
Plynová chromatografie může být použita zejména k separaci organických látek, ale také 
plynů, většiny nedisociovatelných kapalin a řady organokovových látek. Nelze ji však použít 
pro separaci makromolekul, organických a anorganických solí.  

Plynová chromatografie využívá především slabých interakcí analytu se stacionární fází, 
která obecně vykazuje největší podíl disperzních interakcí, méně polárních/dipolárních a jen 
výjimečně interakce přenosu náboje. Tomuto zastoupení interakčních sil odpovídá i menší 
vhodnost použití plynové chromatografie pro skupiny organických látek s donor-
akceptorovými vazbami. Častým postupem je chemická změna analytů (derivatizace) 
nevyhovujících vlastností (např. netěkavých látek) na deriváty, které již mohou být plynovou 
chromatografií separovány (stanovovány). Nejčastěji je využívána plynová rozdělovací 
chromatografie (GLC); použití plynové adsorpční chromatografie (GSC) je omezeno pouze 
na separaci plynů a některých kapalin s nízkou molekulovou hmotností [96, 98, 99]. 
 

Hlavní části zařízení pro plynovou chromatografii jsou tyto: zdroj nosného plynu, zařízení 
pro regulaci a měření průtoku nosného plynu, nástřikový blok (injektor), chromatografická 
kolona umístěná v termostatu, detektor a vyhodnocovací zařízení.  
 

 
 

Obrázek 17: Schéma systému GC [100] 
 
 

Zdrojem nosného plynu je tlaková láhev s obsahem helia, dusíku, vodíku nebo argonu. 
Hlavní požadovanou vlastností nosného plynu je inertnost vůči stacionární fázi i vůči 
stanovovaným analytům. Jeho funkcí je obstarávat transport dělených složek kolonou. Volba 
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nosného plynu má vliv na separační účinnosti v důsledku rozdílných difuzních koeficientů 
složek v různých plynech. Při volbě se rovněž zohledňuje vliv na citlivost měření, cena 
a bezpečnost práce (toxicita, hořlavost). Případné čistící zařízení odstraňuje vlhkost 
a nečistoty z nosného plynu, které by mohly nevratně poškozovat stacionární fázi. V současné 
době však mají dodávané nosné plyny již tak vysokou čistotu, že čistící zařízení není většinou 
zapotřebí [98, 99]. 
   

Regulační systém zajišťuje stálý nebo programově se měnící průtok nosného plynu. 
Elektronickou regulací lze docílit stanoveného průtoku i při změnách teploty během separace. 
Analýzy se obvykle provádí za konstantního průtoku mobilní fáze kolonou, méně často za 
konstantního tlaku. Průtok nosného plynu je funkcí tlakového spádu ∆(pi - p0) mezi tlakem na 
vstupu pi a na výstupu p0, viskozity plynu η (s teplotou vzrůstá: η = f(T3/2)) 
a pneodynamického odporu separačního systému, převážně určeného konstrukčními 
parametry injektoru a kolony [97].  
 

Injektory slouží k dávkování analyzovaného vzorku na začátek kolony, převedení vzorku 
do plynného stavu a jeho vnesení do proudu nosného plynu. Teplota injektoru je obvykle 
volena tak, aby při dávkování došlo k okamžitému vypaření vzorku a na žádných místech 
(např. povrchu septa, povrchu lineru a jeho případné náplně) nedošlo k následné kondenzaci. 
Vnitřní vyměnitelná, zpravidla křemenná část injektoru se nazývá liner. Tato část má vytvořit 
chemicky inaktivní prostředí pro zplyněný vzorek, protože konstrukční část injektoru je 
obvykle z nerez oceli. Dalším úkolem lineru je homogenizace vytvořeného plynného vzorku 
a úprava profilu proudění. Homogenizaci podporují různé tvary labyrintů nebo náplně, např. 
křemenná vata. Na injektor navazuje počátek chromatografické kolony. Roztoky se přes 
pryžové septum nejčastěji dávkují automatickým dávkovačem (autosampler), případně ručně 
pomocí mikrodávkovače. Nastřikované množství vzorku k analýze je obvykle 1 µl. Pro 
plynné vzorky se používají plynotěsné injekční stříkačky nebo obtokové dávkovací kohouty 
různých konstrukcí. Existuje několik způsobů nástřiku. Nástřik do kolony (on column) je 
základní metodou u náplňových kolon, kde se dávkuje objem vzorku v rozmezí 1 – 10 µl. Lze 
ho však použít i pro kapilární kolony větší světlosti (od průměru 0,25 mm), kde se dávkuje 
0,2 – 2 µl vzorku pomocí mikrodávkovače. Při nástřiku on-column se vzorek dávkuje přímo 
na kolonu v kapalném skupenství (počátek kolony má deaktivovaný povrch). Následně 
dochází vlivem teploty kolony k zahájení separace. Tento způsob dávkování se používá při 
analýzách vzorků, jejichž složky se těsně nad bodem varu rozkládají. Nástřik pomocí děliče 
toku (split injection) se používá u vzorků obsahujících velké koncentrace analytů, které by 
zahltily kapilární kolonu, vyznačující se relativně malou kapacitou. Vzorek (0,1 – 2 µl) se po 
vypaření a smíchání s nosným plynem rozdělí na dvě části, přičemž na kolonu se pro vlastní 
analýzu dostává jen definovaný zlomek nastřikovaného množství (0,1 – 10 %); zbytek je 
oddělen do odpadu. Nástřik bez děliče toku (splitless injection) se používá při ultrastopové 
analýze roztoků. Metoda je vhodná pro objemy vzorku 0,5 – 5 µl; pro vyšší objemy lze využít 
techniku nástřiku velkého objemu vzorku – LVI. Používá se shodné zařízení jako s dělením 
toku, avšak odvod děliče je uzavřen, takže je analyzováno celé nastříknuté množství. Při této 
metodě nástřiku dochází k mžikovému odpaření nastříknutého vzorku (díky relativně vysoké 
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teplotě injektoru) a vzniklé páry pak po dobu 60 s vstupují do kolony. Během této doby dojde 
ke kondenzaci rozpouštědla (vyšší teplota varu než je počáteční teplota kolony; obvyklý 
rozdíl teplot je 10 – 30 °C) a vytvoření kapalného filmu na počátku kolony, kde dojde 
k zachycení všech analytů. Následně se začne zvyšovat teplota kolony a začne probíhat 
separace. Účelem této Grobovy metody je zamezení rozšíření zón na výsledném 
chromatogramu. Dávkování s programově zvyšovanou teplotou vypařování vzorku (PTV) se 
používá pro minimalizaci diskriminace složek podle bodů varu. Výhodou je rovněž možnost 
použití relativně vyšších nastřikovaných objemů [97, 98, 99]. 
 

Termostaty zajišťují dostatečně vysokou teplotu injektoru, kolony a detektoru za účelem 
udržení vzorku ve stavu vhodném k samotné analýze. Injektor, kolona i detektor jsou proto 
termostatovány zcela samostatně a v různých teplotních režimech. Zvýšení teploty kolony 
vede ke zvýšení kinetické energie molekul jednotlivých složek a redukci sil, které zadržují 
molekulu v určité fázi. Důsledkem je zvýšení tlaku par jednotlivých složek a snížení jejich 
retenčních časů. Konstantní teplota pro izotermický proces je využitelná pro směs analytů, 
které mají podobné body varu. Liší-li se směs analyzovaných složek o více než 100 °C, pak 
při teplotě kolony, která je ve středu tohoto teplotního rozsahu, eluují méně těkavé 
komponenty ve tvaru širokých píků s dlouhými retenčními časy a těkavé komponenty se 
nerozdělí. Tento problém lze řešit programovanou teplotou termostatu (= gradientová eluce); 
zde se teplota termostatu (a v důsledku toho i teplota kolony) během analýzy mění podle 
nastaveného a předem optimalizovaného teplotního programu. Tímto způsobem lze dosáhnout 
dobrého rovnoměrného dělení a zároveň zkrácení celého dělicího procesu. Do teplotního 
programu se běžně zařazují i izotermní prodlevy, a to za účelem maximálního rozlišení píků. 
Běžně se pracuje v teplotním rozsahu 50 – 300 °C [98, 99]. 

 Kolona je část chromatografu, ve které je umístěna stacionární fáze, díky níž nastává 
v koloně separace složek. V GC lze využít 2 základní typy kolon – náplňové a kapilární. 
Náplňové kolony jsou obvykle kovové trubice (vnitřní průměr: 2 – 4 mm, délka: 1 – 6 m) 
naplněné sorbenty (např. grafitizované saze, alumina) nebo nosiči (křemelina), pokrytými 
(v koncentraci 5 – 25 hm. %) netěkavou zakotvenou kapalnou fází, např. na bázi siloxanů, 
polyethylenglykolů a ftalátů. Částice adsorbentů mají průměr v rozmezí 0,13 – 0,40 mm. 
Náplňové kolony mají relativně nízké rozlišení, a proto se v současné době používají 
převážně pro preparativní účely, kde je požadován větší objem stacionární fáze, nebo 
k separaci nízkovroucích, málo zadržovaných plynů. K nejpoužívanějším kolonám v plynové 
chromatografii patří v současnosti kapilární kolony, které poskytují mnohem vyšší účinnost 
separace. Jedná se o křemenné kapiláry potažené ochrannou vrstvou polyimidu o vnitřním 
průměru 0,10 – 0,53 mm a délce nejčastěji do 60 m (běžná minimální délka je 10 m). 
Tloušťka filmu stacionární fáze se většinou pohybuje v rozmezí 0,1 – 2 µm (vzácněji až do 
hodnoty 5 µm) a účinnost v rozmezí 1 000 – 4 000 teoretických pater na 1 m délky kolony 
(statisíce teoretických pater na délku kolony). Větší průměr kolony dává sice možnost 
pojmout více vzorku, avšak snižuje účinnost kolony. Vnitřní stěna kapiláry je potažena 
stacionární fází. Z hlediska uložení a charakteru stacionární fáze rozlišujeme kapilární kolony 
WCOT s kapalným tenkým filmem na vnitřní stěně kapiláry, kapilární kolony SCOT se 
zakotvenou kapalnou stacionární fází na povrchu pevného nosiče na vnitřní stěně kapiláry 
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(v analytické praxi se nevyužívají) a kapilární kolony PLOT s tenkou vrstvou pevného 
aktivního sorbentu na vnitřním povrchu kapiláry. Sorbenty jsou vesměs silikagel, aktivní uhlí, 
molekulová síta nebo porézní polymery; kapalné stacionární fáze jsou většinou na bázi 
polysiloxanů, kde navázané substituenty ovlivňují výslednou polaritu stacionární fáze [98, 
99].  

Pro organické analyty nepolární povahy lze použít nepolární stacionární fázi 
poly(dimethylsiloxan) nebo poly(5%-difenyl-95%-dimethylsiloxan) jako stacionární fázi 
mírně polární, kterou lze běžně využít i pro analýzu musk sloučenin; tato fáze má komerční 
označení DB-5, případně HP-5MS. Pro analýzu musk sloučenin se rovněž často využívá 
kolona DB-5MS (viz obr. 18), jejíž stacionární fáze je prakticky ekvivalentní předchozímu 
typu a která byla používána i v experimentální části této práce [7, 23, 33, 37, 90].  
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Obrázek 18: Struktura fenylarylen polymeru, který tvoří stacionární fázi v kapilární koloně   
                     s označením DB-5MS 

 
 
Naopak pro polární analyty by byla vhodná stacionární fáze polyethylenglykol, případně 

poly(50%-kyanopropylfenyl-50%-dimethylsiloxan). Kolony mající středně polární stacionární 
fáze vykazují separační účinnost v závislosti na teplotě (při vysoké teplotě se tyto stacionární 
fáze chovají jako polární); příkladem takové fáze je poly(50%-fenyl-50%-dimethylsiloxan). 
Stacionární kapaliny by měly dobře rozpouštět separované látky a samy by měly být teplotně 
stálé a málo těkavé. Vzhledem k riziku odnášení vrstvy stacionární fáze z povrchu kolony 
nebo nosiče se mohou stacionární fáze, které jsou běžně poutané disperzními silami, vázat 
k povrchu chemicky (chemické zesíťování stacionární kapaliny a případné navázání 
kovalentní vazbou na nosič); takto dostáváme kapilární kolonu s imobilizovanou stacionární 
fází [98, 99].   
  

Nosný plyn z kolony spolu s přítomnými rozdělenými složkami protéká detektorem, který 
reaguje na analytickou vlastnost přítomných analytů. Výsledný signál je na vyhodnocovacím 
zařízení zobrazen ve formě chromatogramu. Hlavním předpokladem úspěšné detekce je 
vhodná odezva detektoru na detekované sloučeniny. Vhodný detektor musí poskytovat 
dobrou stabilitu signálu, nízký šum, musí mít dostatečnou citlivost (nízký detekční limit), 
dostatečně rychlou reakci na změnu složení procházejícího eluentu a měl by vykazovat široký 
lineární dynamický rozsah odezvy [96, 97].  

Okamžitý signál měřícího zařízení S je tvořen příspěvky analytu, matrice vzorku 
a instrumentace podle rovnice: 
 
 instrmatrice SSSS i ++=  (16) 
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Signál analytu Si je úměrný množství analytu mi (umocněného koeficientem linearity l) 
a citlivosti měřícího zařízení, vyjádřené jako součin konstrukčních vlastností k a fyzikálně-
chemických vlastností analytu ai využitelných k měření: 
 
 l

iii mkaS ⋅= )(  (17) 

 
Integrovaný signál od počátku píku analytu i až k jeho ukončení se označuje jako odezva Ri: 
 

 ∫=
end

start

t

t

tSiRi d  (18) 

 
Uvedené rovnice ukazují variabilitu měřících zařízení z hlediska využívaného principu 

(různé fyzikálně-chemické vlastnosti analytu, např. tepelná vodivost, ionizační účinnost), 
různých typů konstrukcí (konstrukční vlastnosti k jsou rozdílné u různých výrobců), 
selektivity měření (podíl signálu analytu na celkovém signálu), linearity měření, meze detekce 
a meze stanovitelnosti [96, 97]. 

Linearita výstupu měřícího zařízení je vyjádřena 3 parametry: koeficientem linearity l, 
lineárním dynamickým rozsahem a chybou linearity. Koeficient linearity l je definován jako 
směrnice funkční závislosti log S = f (log mi): 

 

 
i
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l

log

)log(log −
=  (19) 

 
Z rovnice (17) vyplývá, že citlivost měřícího zařízení bude konstantní a nezávislá na 

množství analytu mi pouze při l = 1. Není-li tato podmínka splněna, je měření v širším 
rozsahu množství analytu zatíženo velkou chybou. Koeficient linearity nejvýznamněji 
ovlivňuje signál detektoru (ovlivňuje i tvar elučního píku), a měl by být proto znám pro 
použité měřící zařízení a rozsah množství daného analytu. Jelikož koeficient linearity je 
mocninou, mění významně zejména velké hodnoty signálu. Chyba linearity představuje 
předem dohodnutou akceptovanou míru odchylek (obvykle ne více než ± 5 %) od konstantní 
hodnoty citlivosti při zachování konstantní hodnoty koeficientu linearity. Lineární dynamický 
rozsah je rozsah množství analytu, v němž platí hodnota zjištěného koeficientu linearity 
v rámci zvolené chyby linearity. Pro měřící zařízení tedy může existovat několik lineárních 
dynamických rozsahů, lišících se koeficientem linearity. V lineárním dynamickém rozsahu je 
citlivost detektoru konstantní [96, 97].  
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Obrázek 19: Základní parametry linearity měřícího zařízení [96] 
 
 

V důsledku statistických fluktuací mechanismu detekce, parametrů okolí a konstrukčních 
materiálů je měřený signál zatížen šumem, což se projevuje náhodným zvýšením nebo 
snížením měřeného signálu. Šum oscilující kolem základní linie je charakterizován frekvencí 
a amplitudou a jak vyplývá ze statistického pojetí, je součet pozitivních a negativních 
výchylek šumu v dostatečně dlouhém časovém intervalu roven nule. Šum, jehož suma je 
nulová v časovém intervalu našeho pozorování, se označuje jako tzv. bílý šum (white noise). 
Šum, jehož suma je nenulová, je tzv. náhodný šum měření a šum, jehož suma vykazuje 
časovou závislost v následných intervalech pozorování, se označuje jako drift. Šum je 
významný jen z hlediska intervalu pozorování (např. šířky elučního píku). Je proto zřejmé, že 
se změnou intervalu pozorování se posune význam jednotlivých druhů šumu [96, 97]. 
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Obrázek 20: Bílý šum na chromatogramu z analýzy GC/MS 
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Detektory v GC jsou převážně univerzální, použitelné k detekci širokého spektra 
sloučenin, případně selektivní, umožňující detekci sloučenin specifických vlastností. 
Analytická metoda plynové chromatografie se vyznačuje nejen největší variabilitou 
detekčních možností, ale také detektory s největší citlivostí a největší selektivitou mezi všemi 
separačními metodami. Mezi nejpoužívanější detektory v plynové chromatografii patří 
především tyto detektory: plamenový ionizační detektor (FID; univerzální), tepelně-
vodivostní detektor (TCD; univerzální), detektor elektronového záchytu (ECD; 
pro sloučeniny s elektronegativními atomy) a hmotnostní spektrometr (MS). Dalšími 
používanými typy detektorů jsou plamenový ionizační detektor s alkalickým kovem (AFID; 
organické látky s  dusíkem a fosforem), atomový emisní detektor (AED; univerzální) 
a fotoionizační detektor (PID; aromatické sloučeniny). Pro stanovení množství analytu se 
používají všechny kalibrační metody, tj. zejména metoda standardního přídavku, metoda 
vnitřního standardu a metoda vnějšího standardu [96, 98, 99].  
 
 
2.8.4.3 Hmotnostní spektrometrie (MS) 

 
Hmotnostní spektrometrie je analytická, velmi účinná spektrometrická metoda, která je 

založena na interakci iontů s elektrickým a magnetickým polem. Tato metoda poskytuje 
strukturní informace, a proto se používá k řešení analytických problémů zejména v organické 
chemii, biochemii, při environmentálních analýzách i při analýze anorganických materiálů 
a povrchů tuhých látek. Výhodou této metody je použitelnost pro prakticky všechny prvky 
(sloučeniny); kromě toho umožňuje dosahovat nízkých detekčních limitů a má velmi širokou 
oblast lineární odezvy (až 12 řádů). Dalšími  výhodami jsou nízký požadavek na množství 
vzorku k analýze (stačí i několik molekul) a schopnost stanovovat látky i o velmi vysokých 
hodnotách relativní molekulové hmotnosti, což se v současnosti hojně využívá při studiu 
složitých přírodních látek, zejména v biochemii. Principem metody je ionizace neutrálních 
molekul nebo prvků v iontovém zdroji za vzniku iontů (většinou kladně nabitých), které se při 
přebytku vnitřní energie, získané při ionizaci, mohou dále štěpit na fragmentové ionty, 
radikály nebo neutrální částice. Rozsah fragmentace je závislý především na typu ionizace 
(množství dodané energie); některé iontové zdroje fragmentaci nezpůsobují nebo ji způsobují 
jen v omezené míře. Úspěšná ionizace je hlavním předpokladem pro vlastní analýzu 
v hmotnostní spektrometrii, protože další části zařízení reagují pouze na ionty. Nabité částice 
(molekulární a fragmentové ionty) jsou následně separovány v analyzátoru podle poměru 
hmotnosti k náboji (m/z) a nakonec jsou detektorem zaznamenány. Výsledným záznamem, 
který poskytuje tato metoda, je hmotnostní spektrum, což je dvourozměrný graf závislosti 
intenzity naměřeného signálu na poměru hmoty a náboje (m/z). Molekulární ion vzniklý 
ionizací celé molekuly poskytuje informaci o relativní molekulové hmotnosti analyzované 
sloučeniny; fragmentové ionty poskytují informaci o struktuře analyzované látky. Metoda MS 
je v současnosti běžně využívána ke kvalitativní i kvantitativní chemické analýze. Představuje 
klasickou identifikační metodu, která díky množství poskytovaných informací o vzorku a jeho 
složení napomáhá určení struktury analyzované sloučeniny (např. relativní molekulová 
hmotnost, přítomnost určitých skupin nebo atomů). Hmotnostní spektrometr lze používat 
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rovněž jako samostatnou metodu, při které na vstup přístroje aplikujeme přímo čistý vzorek. 
Protože však vzorek často představuje směs látek (extrakt), je někdy žádoucí předřadit 
vhodnou separační metodu, např. GC, HPLC, která před samotnou MS analýzou zajistí 
separaci složek. Hmotnostní spektrometr se skládá z těchto hlavních částí: iontového zdroje, 
hmotnostního analyzátoru, detektoru a vyhodnocovacího zařízení [98, 99, 101]. 

 

 
Obrázek 21: Schéma hmotnostního spektrometru 
 
 

Iontový zdroj je místo, kde dochází k ionizaci analyzovaných látek (atomů, sloučenin, 
molekul). Nejčastějším typem ionizace při spojení GC/MS a zároveň také nejvyužívanější 
způsob ionizace vůbec je elektronová ionizace (EI). Elektronová ionizace, patřící mezi 
nejstarší způsoby ionizace používané v MS, je vhodná pro těkavé organické, organokovové 
a anorganické sloučeniny; nelze ji použít pro látky netěkavé a termolabilní. Páry vzorku 
(neutrálních molekul), např. z GC, vstupují do iontového zdroje (teplota 100 – 300 °C) 
a dostávají se do proudu elektronů o vysoké energii (70 eV), který se vyskytuje mezi anodou 
(trap) a žhavenou katodou (filamentem z  W nebo Re), čímž dochází k interakci. Při interakci 
dochází k „vyražení“ jednoho, případně více elektronů za vzniku jednou nebo vícenásobně 
kladně nabitých molekulových iontů (účinnost EI je pouze 1/105). Při interakci však dochází 
k přenosu větší energie ionizujících elektronů na molekulový ion, než je ionizační energie 
dané látky (tato energie rozhoduje o míře fragmentace), což následně způsobí fragmentaci 
molekulového iontu na kladně nabité fragmenty a neutrální částice. Při rozsáhlé fragmentaci 
může molekulární ion zcela chybět [98, 99].  
 
 M + e-  →  M+• + 2 e-  (20) 
 
 M+•  →  F1

+ + N1
•  (21) 

 
Vzniklé kladné ionty jsou vytlačovány kladně nabitou elektrodou (repeller) a po fokusaci 

a urychlení vysokým kladným potenciálem přecházejí do analyzátoru. Celý proces probíhá za 
vakua (10-3 Pa), které zamezuje srážkám částic a molekul, takže je zajištěno, že ionty vznikají 
pouze monomolekulárními rozpady. Tento jediný typ ionizace poskytuje reprodukovatelná 
hmotnostní spektra (existují rozsáhlé knihovny EI spekter), a proto patří EI ionizace mezi 
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základní techniku v MS, vesměs použitelnou při identifikaci neznámého analytu. Ionizační 
potenciál většiny organických látek je v rozmezí 7 – 16 eV. Standardní urychlující energie 
elektronů pro měření knihovních EI spekter je však 70 eV (v rozmezí 50 – 100 eV je výsledné 
hmotnostní spektrum relativně nezávislé na zvolené energii ionizace), a to z důvodu vyšší 
citlivosti měření a získání spekter bohatých na fragmentové ionty; většina látek poskytuje také 
molekulární ion. Nevýhodou této tvrdé ionizační techniky je však v řadě případů slabý signál 
molekulárního iontu, což někdy nedovoluje určit relativní molekulovou hmotnost 
analyzované látky. Některé typy analytů však touto cestou nelze ionizovat vůbec, nebo jen 
velmi obtížně s malým výtěžkem, a proto byly vyvinuty další techniky ionizace, tj. chemická 
ionizace (CI), chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI), elektrosprej (ESI), 
thermosprej (TSI), ionizace polem (FI), ionizace laserem za účasti matrice (MALDI) 
a ionizace urychlenými atomy (FAB). Volba vhodného typu ionizace je závislá především na 
cílech stanovení, typu předřazené separační metody a typu analyzovaných sloučenin [98, 
101]. 

 
Obrázek 22: Schéma iontového zdroje pro elektronovou ionizaci (2 různé pohledy) [101] 
 
 

Analyzátor slouží k rozdělení iontů (vystupujících z iontového zdroje) podle poměru m/z. 
Při této separaci jsou využívány nejrůznější fyzikální principy (např. odchýlení trajektorie 
v magnetickém a elektrickém poli, měření doby letu, absorpce energie). Mezi nejčastěji 
využívané hmotnostní analyzátory patří kvadrupólový hmotnostní filtr.  

Kvadrupólový analyzátor (Q) sestává ze 4 rovnoběžných tyčových elektrod (kruhového 
průřezu), které fungují jako laditelný filtr. Tyče jsou propojeny tak, že vždy protilehlé dvojice 
jsou na společném potenciálu. Ionty vystupující z iontového zdroje se v důsledku toho 
pohybují v elektrickém poli (20 – 30 cm), které má stejnosměrnou a radiofrekvenční složku. 
Nastavené parametry (amplituda, napětí, frekvence radiofrekvenčního pole) přímo předurčují 
trajektorie drah, po kterých se mezi tyčemi budou pohybovat ionty s určitou hodnotou m/z. 
Pro konkrétní nastavení kvadrupólu mají stabilní trajektorii vedoucí k detektoru ionty právě 
jen určité hodnoty m/z (ostatní ionty jsou zachyceny na tyčích). Nastavení analyzátoru se 
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pravidelně mění, takže kvadrupól postupně propouští ionty o různých hodnotách m/z (podle 
nastaveného rozsahu). V současné době se již tyče kruhového průřezu používají minimálně; 
mnohem častěji se využívá konstrukce, kdy kvadrupól je tvořen čtyřmi hyperbolickými 
plochami, které rovněž tvoří obdobný komplex elektrických polí. Důvodem je dosažení 
podstatně vyšší rozlišovací schopnosti (RP) analyzátoru [98, 99, 101]. 

Hlavní výhodou kvadrupólového analyzátoru je možnost rychlé změny hodnot napětí 
vkládaných na tyče (bez nežádoucích efektů), což umožňuje zvolit rychlý sken 
a mnohonásobně zaznamenat hmotnostní spektra během eluce velmi úzkých 
chromatografických píků. Další výhodou je jednoduchá konstrukce, což zaručuje relativně 
nízkou cenu ve srovnání s jinými typy analyzátorů. Nevýhodou může být omezený 
hmotnostní rozsah, který závisí na kvalitě konstrukce detektoru a je ohraničen hodnotou m/z 
3 000 [96].  

 

 
 

Obrázek 23: Schéma kvadrupólového hmotnostního analyzátoru [102] 
 
 

 
Obrázek 24: Konstrukce kvadrupólu s hyperbolickým průřezem [101] 
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Hmotnostní analyzátory mohou obecně pracovat ve dvojím módu. Prvním je tzv. full scan 
(SCAN) mód, který snímá hmotnostní spektra periodicky v čase (v nastaveném rozsahu m/z; 
snížením hmotnostního rozsahu zvyšujeme citlivost detekce), což je využitelné zejména pro 
identifikaci analytů; naměřené spektrum lze srovnat s knihovnou spekter. Druhým módem je 
SIM (Selected Ion Monitoring), při kterém  se sleduje intenzita jednoho nebo několika vhodně 
zvolených iontů v čase. Režimy SCAN a SIM se vztahují specificky ke spojení separační 
techniky a hmotnostně spektrometrické detekce. Využití módu SIM přináší o 2 řády nižší mez 
detekce, takže tohoto módu se převážně využívá při ultrastopové analýze, kdy již známe 
strukturu analytů (do módu SIM se nastavuje 1 kvantifikační ion a 1 – 2 konfirmační ionty). 
V tomto módu tedy již neměříme hmotnostní spektrum, ale pouze záznam intenzity iontu, 
případně více iontů na čase.  

Kromě kvadrupólového analyzátoru lze využít také analyzátor elektrostatický, magnetický, 
průletový (TOF), analyzátor s dvojitou fokusací, 3D-iontovou past a lineární iontovou past 
(IT), iontovou cyklotronovou rezonanci (ICR) a orbitrap. Volba konkrétního typu analyzátoru 
závisí na cílech analýzy a na požadovaném rozlišení. Rozlišení je relativní rozdíl 2 iontů, 
které lze ještě rozlišit; je to převrácená hodnota rozlišovací schopnosti (RP) analyzátoru, což 
je největší hodnota m/∆m, při které jsou odpovídající píky ve spektru ještě z 90 % rozlišeny. 
Hodnoty rozlišovacích schopností se pohybují v řádech 103 – 106 (např. kvadrupól má RP do 
5 000, iontová cyklotronová rezonance [FT-ICR] může mít RP více jak 1 000 000). 
Nízkorozlišovací analyzátory jsou schopny stanovit molekulovou hmotnost analyzovaných 
látek s přesností na jednotky nebo desetiny, vysokorozlišovací systémy umožňují přesnost 
stanovení až na 3 – 4 desetinná místa [98, 99, 101]. 
 

Detektor registruje ionty po průletu analyzátorem a převádí (zesiluje) proud dopadajících 
iontů na proud elektronů. Mezi základní typy detektorů patří elektronový násobič a fotonový 
násobič. Vakuový systém zajišťuje udržení vysokého vakua v celém přístroji (10-3 – 10-8 Pa), 
které zabraňuje kolizi iontu s  jinou částicí během hmotnostně-spektrometrické analýzy. 
Konkrétní míra požadovaného vakua závisí zejména na typu zvoleného analyzátoru. Běžný 
vakuový systém hmotnostních spektrometrů bývá složen ze dvou stupňů – ze standardní 
rotační olejové vývěvy a z difuzního nebo turbomolekulárního čerpadla [98, 99]. 

Hmotnostní spektrometry mohou být spojeny do tandemu. Při tandemové hmotnostní 
spektrometrii (MS/MS) první MS generuje ionty, z nichž se v prvním analyzátoru vybere 
(odseparuje) požadovaný ion (prekurzor, rodičovský ion), který po dodání energie v reakční 
cele dále fragmentuje a poskytuje dceřinné ionty, které po propuštění druhým analyzátorem 
poskytují výsledné spektrum. Výhodou tandemové MS je minimalizace chemického šumu. 
Tuto techniku lze tedy s výhodou použít například při ultrastopové analýze environmentálních 
vzorků [101].  
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2.8.4.4 Spojení GC-MS 

 
Hmotnostní spektrometr použitý jako strukturně selektivní detektor plynového 

chromatografu poskytuje informaci o výsledku separace komponent vzorku ve formě 
chromatogramu. Na rozdíl od běžných detektorů v plynové chromatografii jde o záznam 
nespojitý; hustota bodů je dána rychlostí skenování hmotnostního analyzátoru. Každému bodu 
na chromatogramu přísluší hmotnostní spektrum charakterizující složení plynné směsi 
vstupující v daném čase do iontového zdroje. Pro strukturní charakterizaci úzkých zón látek 
eluovaných z kapilární kolony je nutno zvolit dostatečnou rychlost skenování, poskytující 
několik spekter během eluce zóny.  

Spojení plynové chromatografu s hmotnostním spektrometrem přispělo podstatnou měrou 
k rozvoji hmotnostní spektrometrie. Předností techniky GC-MS je spojení vysoké separační 
schopnosti plynové chromatografie s identifikačními možnostmi (a nízkou mezí detekce) 
hmotnostní spektrometrie. V zásadě je aplikovatelnost GC-MS omezena pouze požadavkem 
dostatečné těkavosti analyzované látky, jež musí projít separační kolonou. Časté jsou 
i aplikace na látky netěkavé, jež je ovšem nutno před vlastní analýzou derivatizovat. 
S výhodou je tedy metoda GC-MS používána pro analýzu komplikovaných směsí látek, 
u nichž je identifikace komponent na základě porovnání retenčních časů nemožná, a pro 
komplexní vzorky obsahující neznámé složky. Díky vysoké citlivosti detekce hmotnostním 
spektrometrem sahá aplikovatelnost GC-MS do oblasti stopové a ultrastopové analýzy. 
Technika GC-MS je tedy nyní široce používána např. ke stanovení ropného znečištění ve 
vodách, k určení obsahu chlorovaných pesticidů a dalších environmentálních kontaminantů ve 
tkáních zvířat i v životním prostředí, v toxikologii (př. odhalování dopingu) 
a farmaceutickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu [96, 98, 99].  

Samotné spojení GC a MS je bezproblémové, protože průtok mobilní fáze kapilární 
kolonou je relativně nízký, takže konec kapilární kolony lze umístit přímo do iontového 
zdroje, aniž by bylo porušeno vakuum. Dostatečně nízký tlak v EI zdroji je možno s běžnými 
čerpacími systémy udržet při průtocích nosného plynu do 3 ml.min-1. Porušení vakua by jinak 
mělo za následek výrazný pokles citlivosti detekce, zhoršení charakteru spekter (př. změna 
poměrného zastoupení jednotlivých iontů) a zkrácení životnosti součástí iontového zdroje. 
Kapilární kolona je do iontového zdroje vedena vyhřívaným prostorem, kde se udržuje vyšší 
teplota, než je maximální teplota ohřevu separační kolony v plynovém chromatografu. Tím se 
zabraňuje kondenzaci separovaných látek před vstupem do hmotnostního spektrometru [96]. 
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2.9 Charakteristika míst odběru vzorků  
 
2.9.1 Čistírna odpadních vod Brno – Modřice 
 

Znečištění vody lze definovat jako takovou změnu fyzikálních, chemických a biologických 
vlastností vody, která omezuje nebo i znemožňuje její použití k danému účelu. Pojem 
znečištění je proto pojmem relativním. Vzhledem k pestré škále znečišťujících látek 
neexistuje jediný ekonomicky přijatelný univerzální proces, pomocí kterého by bylo možné 
odstranit všechny formy znečištění. Chceme-li odpadní vodu zbavit alespoň převážné většiny 
znečišťujících látek, musíme obvykle zařadit za sebou několik zcela rozdílných procesů. 

Přítok odpadní vody do čistírny a jeho složení kolísají během dne, týdne i roka. Obvykle je 
kolísání u menších měst větší než u měst velikých. Maxima a minima závisí na způsobu 
života obyvatelstva, na počtu průmyslových závodů, na počtu pracovních směn apod. Ve 
středoevropských poměrech se hlavního maxima dosahuje obvykle v odpoledních hodinách 
[103]. 
 
Čistírna odpadních vod v Modřicích (viz Příloha 1) slouží k čistění odpadních vod 

přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a ve stále větší míře prostřednictvím 
soustavy čerpacích stanic i z širokého okolí Brna (př. Kuřim, Želešice, Šlapanice, 
Ostopovice). Základ stokové sítě města tedy tvoří šest kmenových stok. Původní ČOV 
Modřice byla do provozu uvedena v roce 1961 jako klasická dvoustupňová čistírna 
s anaerobní stabilizací kalu. S rozvojem města a následujícím hydraulickým i látkovým 
přetížením bylo postupně v průběhu 80. let prováděno rozšíření a v letech 2001 – 2004 
celková rekonstrukce týkající se celé ČOV. Čistírna je navržena pro 630 000 ekvivalentních 
obyvatel (EO). V současné době je tedy zajištěna dostatečná kapacita ČOV i pro očekávaný 
rozvoj Brna a blízkého okolí a čistírna odpadních vod splňuje podmínky české i evropské 
legislativy [104]. 
 
Přípustné množství vypouštěných odpadních vod:  
 

Qmax = 15 199 m3.hod-1 = 4 222 l.s-1 
 

Qprům = 61 520 000 m3.rok-1 = 7 023 m3.hod-1 = 1 951 l.s-1 
 

Surová odpadní voda přitékající na čistírnu odpadních vod je zbavována hrubého štěrku 
v lapáku štěrku a poté protéká jemnými, strojně stíranými česlemi. Z česlovny voda 
gravitačně odtéká do provzdušňovaného lapáku písku vybaveného separací tuku. Voda je 
následně čerpána do usazovacích nádrží, odkud je po mechanickém vyčištění přečerpávána 
k biologickému čištění. Biologický stupeň je řešen jako aktivace s předřazenou denitrifikací 
a anaerobní defosfatací. Konkrétně je voda přiváděna nejprve do anaerobní nádrže s funkcí 
defosfatace, následně do oběhové anoxické nádrže s funkcí předřazené denitrifikace. 
Posledním stupněm aktivace je oxická část s jemnobublinnou aerací rozdělená na 
provzdušňovanou a neprovzdušňovanou zónu. Odbourávání fosforu je zajištěno buď 
biologickým procesem, nebo dávkováním síranu železitého pro dosažení předepsaných 
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výsledků. Z aktivačních nádrží postupuje aktivační směs do šesti dosazovacích nádrží, kde 
dochází k usazení a oddělení aktivovaného kalu. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do 
vodního toku Svratka. Zádrž čistírny je 24 hodin. Čistírna rovněž disponuje kalovým 
a plynovým hospodářstvím, jehož produktem je bioplyn, který slouží ke kogenerační produkci 
elektrické a tepelné energie (pro potřeby ČOV) [104]. 
 

 
 

Obrázek 25: Mapa s vyznačením ČOV Brno – Modřice a toků řek Svratky a Svitavy 
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Množství vypouštěných musk sloučenin z ČOV do recipientu není českou legislativou 
jakkoliv omezeno. Rovněž pro množství musk sloučenin v čistírenském kalu aplikovaném 
v zemědělství nejsou stanoveny žádné limity, protože vyhláška MŽP 382/2001 Sb. (a její 
změny č. 504/2004 Sb.) „O podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě“ 
stanovuje limity pouze pro těžké kovy, PCBs, halogenované organické sloučeniny a některé 
patogenní mikroorganismy [105].  
 

Recipientem pro danou ČOV je moravská řeka Svratka, která je 168,49 km dlouhá 
(Qprům = 27,24 m3.s-1). Pramení ve Žďárských vrších a protéká postupně okresy Žďár nad 
Sázavou (v kraji Vysočina) a Brno-venkov, Brno-město a Břeclav v Jihomoravském kraji. 
Tvoří levý přítok Dyje, jejíž vody následně ústí do řeky Moravy → Dunaje → Černého moře 
a nakonec Atlantského oceánu. Na území města Brna se do Svratky vlévá řeka Svitava (délka 
98,39 km, Qprům = 5,22 m3.s-1), která pramení severozápadně od Svitav u obce Javorník [106]. 
 
 
2.9.2 Dermacol, a.s. a proces ultrafiltrace 
 

Historie české firmy Dermacol, a.s. sahá do 60. let 20. století, kdy začali spolupracovat 
odborníci z Filmových studií Barrandov Praha s dermatology z Ústavu lékařské kosmetiky 
v Praze. Jejich spoluprací vznikl krycí make-up Dermacol (první na světě), jehož licenci se 
podařilo prodat až do Hollywoodu. Od 70. let začíná firma vyvíjet celou řadu dalších 
kosmetických prostředků. V roce 2004 se samostatný výrobní závod přesouvá z Prahy do 
Brna (ulice Dusíkova ve čtvrti Lesná), kde byla po rekonstrukci v roce 2005 započata výroba 
kosmetických výrobků. 

Areál se skládá ze „staré“ varny, nové varny (v provozu od roku 2009) a místa, kde 
dochází k adjustaci výrobků. Veškeré analyzované odpadní vody mají původ pouze v nové 
varně. Veškeré vody, které pochází z výplachů reaktorů a varných kotlů, se sbíhají ve 
speciální místnosti se zásobními tanky. Tyto vody poté procházejí přes ultrafiltrační zařízení 
a následně pokračují do městské kanalizace.  

 
Ultrafiltrace je čistící technologie, jejímž základem jsou polopropustné membrány, které 

propouští molekuly vody a podle typu membrány i další částice o určité velikosti a o daném 
elektrickém náboji. Pokud je v uspořádání s polopropustnou membránou roztok s vyšší 
koncentrací vystaven vyššímu tlaku než je tlak hydrostatický, začnou molekuly vody 
přecházet do roztoku s koncentrací nižší. Koncentrovaný roztok se potom stává ještě 
koncentrovanější. Hlavním parametrem membrán je velikost pórů, které určují velikost částic, 
které membránou projdou. Velikost pórů se pohybuje v rozmezí 1 – 100 nm; ultrafiltrace je 
tedy vhodná pro práci s částicemi o velikosti 0,1 – 5,0 µm. Tato velikost odpovídá částicím 
o relativní molekulové hmotnosti 104 – 105. Při běžném průmyslovém uspořádání je voda 
určená k přečištění pod tlakem vedena modulem (s polopropustnou membránou), kde čistá 
voda s částicemi menšími než jsou póry membrány prochází membránou a tvoří permeát. 
Suspenze (příp. emulze) je postupně zakoncentrována a podle potřeby odváděna. Ultrafiltrace 
se používá k přečištění odpadních vod v celé řadě provozů zejména od olejových emulzí, 
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koloidů a makromolekul (např. elektrochemické lakování, textilní a kosmetický průmysl, 
mycí zařízení aut), příp. od virů a bakterií [107].  

Složení i vlastnosti průmyslových odpadních vod jsou značně proměnlivé. Jejich znečištění 
je ovlivněno charakterem a uspořádáním výrobních procesů v průmyslovém podniku. 
Významnou charakteristikou je kolísání koncentrace znečišťujících látek i množství 
odpadních vod v krátkých časových intervalech. Optimální postup čištění průmyslových 
odpadních vod vychází z hmotnostní a koncentrační analýzy znečištění. Hlavní snahou by 
měla být minimalizace produkce vznikajícího a vypouštěného znečištění, čímž lze významně 
snížit investiční a provozní náklady čistírny průmyslových odpadních vod i poplatky za jejich 
vypouštění do recipientu nebo do veřejné kanalizace. Běžnou ekonomicky výhodnou strategií 
je opětovné využívání některých proudů po úpravě kvality a jejich vyčištění [103].  
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
3.1 Používané přístroje, zařízení a software 
 
Přístroje a zařízení 
� Ultrazvuková lázeň Sonorex RK52H (Bandelin, Německo) 
� Přístroj pro zrychlenou extrakci rozpouštědlem onePSE (Applied Separations, USA) 
� Míchačka RCT basic (Kika Werke, Německo) 
� Analytické váhy PM 400 (Mettler, Švýcarsko) 
� Analytické váhy AB265-S (Mettler Toledo, Švýcarsko) 
� Rotační vakuová odparka BŰCHI Rotavapor R-200 s vodní lázní B-490 a vakuovým 

systémem (BŰCHI, Švýcarsko) 
 
Mikroextrakce tuhou fází 
� držák pro SPME 
� SPME vlákno (modré): 65 µm PDMS-DVB (Supelco, USA) 
� SPME vlákno (červené): 100 µm PDMS (Supelco, USA) 
� SPME vlákno (bílé): 85 µm PA (Supelco, USA) 
� SPME vlákno (šedé): 50/30 µm DVB/CarboxenTM/PDMS Stable FlexTM (Supelco, 

USA) 
 
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem 
� Plynový chromatograf GC Agilent 6890N (výrobce Agilent Technologies, SRN) 
� Kolona: kapilární, stacionární fáze: DB-5MS; rozměry: 20 m × 0,180 mm × 0,18 µm; 

limit teplot: -60 °C – 325 °C  (Agilent Technologies, USA, katalogové číslo: 121-5522) 
� Hmotnostní detektor MSD 5973N (Agilent, USA) [elektronová ionizace, kvadrupól] 
� Automatický dávkovač vzorků HP 7683 (Agilent, USA) 
 
Software 
� Enhanced ChemStation G1701DA Version D.00.00.38 (19. 11. 2001) [MSD 5973N + 

Offline-MSD Data Analysis] (Agilent Technologies, USA) 
 
 
3.2 Používané standardy, chemikálie a technické plyny 
 
Standardy 
Galaxolid [1 mg.ml-1 v isooktanu] (Chiron AS, Norsko) 
Phantolid [1 mg.ml-1 v isooktanu] (Chiron AS, Norsko) 
Traseolid [1 mg.ml-1 v isooktanu] (Chiron AS, Norsko) 
Tonalid [10 ng. µl-1 v cyklohexanu] (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Německo) 
Tonalid (D3) [100 ng.µl-1v isooktanu] (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Německo) 
Musk xylen [100 ng.µl-1 v cyklohexanu] (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Německo) 
Musk xylen (D15) [100 ng.µl-1 v acetonu] (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Německo) 
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Musk keton [10 ng.µl-1 v cyklohexanu] (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Německo) 
Musk ambrette [10 ng.µl-1 v cyklohexanu] (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Německo) 
Musk tibeten [10 ng.µl-1 v cyklohexanu] (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Německo) 
Musk mosken [10 ng.µl-1 v cyklohexanu] (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Německo) 
Arocet [100 %] (AROMA Praha, a.s., Česká republika) 
Aroflorone [100 %] (AROMA Praha, a.s., Česká republika) 
Isoamyl salicylate [100 %] (AROMA Praha, a.s., Česká republika) 
Lilial [100 %] (AROMA Praha, a.s., Česká republika) 
Linalool 925 [100 %] (AROMA Praha, a.s., Česká republika) 
 
Chemikálie 
cyklohexan p.a. (Merck, Německo) 
ethylacetát p.a. (Merck, Německo) 
aceton p.a. (Sigma-Aldrich, Německo) 
Spe-ed PSE matrix (Applied Separations, USA) 
undekan (Merck, Německo) 
florisil (Fluca Analytical, USA) 
Na2SO4 (bezv.) (Lachner s.r.o., Česká republika) 
NaCl p.a. (Lachner s.r.o., Česká republika) 
H2SO4 (Merck, Německo) 
K2Cr2O7 (Lachner s.r.o., Česká republika) 

 
Technické plyny 
� Helium 6.0 (Messer, ČR) [pro GC] 
� Dusík 5.0 (Messer, ČR) [pro PSE] 

 
 

3.3 Sledované analyty a jejich charakteristika 
 

Pro experimentální část dizertační práce bylo zvoleno celkem 14 analytů ze skupiny 
nitromusk (5 látek: musk ambrette, musk xylen, musk mosken, musk tibeten, musk keton), 
polycyklických musk (4 látky: phantolid, traseolid, galaxolid, tonalid) a lineárních musk 
(5 látek: linalool 925, arocet, aroflorone, lilial, isoamyl salicylate) sloučenin. Dané sloučeniny 
ze skupiny nitromusk a polycyklických musk sloučenin byly zvoleny na základě řady 
dostupných studií, ze kterých vyplývá jejich rozsáhlé použití v minulosti, které u některých 
látek pokračuje do současnosti. Zvolené látky ze skupiny lineárních musk sloučenin jsou 
v současné době široce používány; dané standardy pochází z produkce společnosti AROMA 
Praha, a.s., která se specializuje na vývoj a výrobu řady syntetických vonných látek, 
parfémových kompozic a potravinářských aromat.  

Dále jsou uvedeny jednotlivé chemické názvy (mezinárodní) a vybrané fyzikálně-
chemické a environmentální charakteristiky zvolených analytů. 
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Tabulka 3: Vybrané vlastnosti látky phantolid (PH) [9, 92] 

Chemický název 
1-(2,3-dihydro-1,1,2,3,3,6-
hexamethyl-1H-inden-5-yl)-
ethanone 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 15323-35-0 

Oficiální zkratka AHMI 
Typ musk sloučeniny polycyklická 

Sumární vzorec C17H24O 

Vzhled šedé krystalky 
Molární hmotnost 244,4 g.mol-1 

Rozpustnost ve vodě 1,75 mg.l-1 (při 25 °C) 

Tlak nasycených par 0,019 6 Pa (při 25 °C) 
Log Kow 5,9 

O

 

 
Tabulka 4: Vybrané vlastnosti látky traseolid (TR) [9, 92] 

Chemický název 
1-[2,3-dihydro-1,1,2,6-
tetramethyl-3-(1-methylethyl)-
1H-inden-5-yl]-ethanone 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 68140-48-7 

Oficiální zkratka ATII 

Typ musk sloučeniny polycyklická 
Sumární vzorec C18H26O 

Vzhled žlutá čirá viskózní kapalina 

Molární hmotnost 258,4 g.mol-1 
Rozpustnost ve vodě ----- 

Tlak nasycených par 0,009 1 Pa (při 25 °C) 

Log Kow 6,3 

O

 

 
Tabulka 5: Vybrané vlastnosti látky galaxolid (HHCB) [3, 9, 17, 92] 

Chemický název 
1,3,4,6,7,8-hexahydro-
4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 
cyclopenta-[γ]-2-benzopyrane 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 1222-05-5 
Oficiální zkratka HHCB 

Typ musk sloučeniny polycyklická 

Sumární vzorec C18H26O 
Vzhled bezbarvá viskózní kapalina  

Molární hmotnost 258,4 g.mol-1 

Rozpustnost ve vodě 1,75 mg.l-1 (při 25 °C) 
Tlak nasycených par 0,073 0 Pa (při 25 °C) 

Log Kow 5,9 

O
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Tabulka 6: Vybrané vlastnosti látky tonalid (AHTN) [3, 9, 17, 92] 

Chemický název 
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-
hexamethyl-2-naphthalenyl-
ethanone 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 1506-02-1 

Oficiální zkratka AHTN 
Typ musk sloučeniny polycyklická 

Sumární vzorec C18H26O 

Vzhled bílé krystalky 
Molární hmotnost 258,4 g.mol-1 

Rozpustnost ve vodě 1,25 mg.l-1 (při 25 °C) 

Tlak nasycených par 0,060 8 Pa (při 25 °C) 
Log Kow 5,7 

O

 

 
 
Tabulka 7: Vybrané vlastnosti látky musk ambrette (AMB) [51, 92] 

Chemický název 
1-tert-butyl-3,5-dinitro-2-
methoxy-4-methylbenzene 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 83-66-9 

Typ musk sloučeniny nitromusk 

Sumární vzorec C12H16N2O5 
Vzhled světle žluté krystalky 

Molární hmotnost 268,2 g.mol-1 

Rozpustnost ve vodě 0,790 mg.l-1 (při 25 °C) 
Tlak nasycených par 0,001 7 Pa (při 25 °C) 

Log Kow 4,0 

NO
2

O
2
N

O

 

 
 
Tabulka 8: Vybrané vlastnosti látky musk xylen (MX) [3, 9, 51, 92] 

Chemický název 
1-tert-butyl-3,5-dimethyl-2,4,6-
trinitrobenzene 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 81-15-2 

Oficiální zkratka MX 
Typ musk sloučeniny nitromusk 

Sumární vzorec C12H15N3O6 

Vzhled světle žluté krystalky 
Molární hmotnost 297,3 g.mol-1 

Rozpustnost ve vodě 0,150 mg.l-1 (při 25 °C) 

Tlak nasycených par 0,000 03 Pa (při 25 °C) 
Log Kow 4,8 

NO
2O

2
N

NO
2  
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Tabulka 9: Vybrané vlastnosti látky musk mosken (MOS) [3, 51, 92] 

Chemický název 
4,6-dinitro-1,1,3,3,5-
pentamethylindane 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 116-66-5 

Typ musk sloučeniny nitromusk 
Sumární vzorec C14H18N2O4 

Vzhled žluté krystalky 

Molární hmotnost 278,3 g.mol-1 
Rozpustnost ve vodě 0,046 mg.l-1 (při 25 °C) 

Tlak nasycených par 0,000 2 Pa (při 25 °C) 

Log Kow 4,4 

NO
2

O
2
N

 

 
 
 
Tabulka 10: Vybrané vlastnosti látky musk tibeten (TIB) [3, 51, 92] 

Chemický název 
1-tert-butyl-2,6-dinitro-3,4,5-
trimethylbenzene 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 145-39-1 
Typ musk sloučeniny nitromusk 

Sumární vzorec C13H18N2O4 

Vzhled světle žluté krystalky 
Molární hmotnost 266,3 g.mol-1 

Rozpustnost ve vodě 0,052 mg.l-1 (při 25 °C) 

Tlak nasycených par 0,000 7 Pa (při 25 °C) 
Log Kow 4,3 

NO
2O

2
N

 

 
 
 
Tabulka 11: Vybrané vlastnosti látky musk keton (MK) [3, 9, 51, 92] 

Chemický název 
4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3,5-
dinitroacetophenone 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 81-14-1 

Oficiální zkratka MK 

Typ musk sloučeniny nitromusk 
Sumární vzorec C14H18N2O5 

Vzhled světle žluté krystalky 

Molární hmotnost 294,3 g.mol-1 
Rozpustnost ve vodě 0,46 mg.l-1 (při 25 °C) 

Tlak nasycených par 0,000 04 Pa (při 25 °C) 

Log Kow 4,3 

NO
2O

2
N

O  
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Tabulka 12: Vybrané vlastnosti látky linalool [925] (LIN) [20, 71] 

Chemický název 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol Strukturní vzorec 
Číslo CAS 126-91-0 

Typ musk sloučeniny lineární 

Sumární vzorec C10H18O 
Vzhled bezbarvá kapalina 

Hustota 0,858 g.cm-3 

Molární hmotnost 154,3 g.mol-1 
Tlak nasycených par 12,07 Pa (při 25 °C) 

Log Kow 3,4 

OH  

 
 
 
Tabulka 13: Vybrané vlastnosti látky arocet (AR) [20] 

Chemický název 2-tert-butylcyklohexylacetate Strukturní vzorec 

Číslo CAS 88-41-5 
Typ musk sloučeniny lineární 

Sumární vzorec C12H22O2 

Vzhled bezbarvá kapalina 
Hustota 0,930 g.cm-3 

Molární hmotnost 198,3 g.mol-1 

Tlak nasycených par 13,73 Pa (při 25 °C) 
Log Kow 4,4 

O

O
 

 
 
 
Tabulka 14: Vybrané vlastnosti látky aroflorone (AF) [20] 

Chemický název 4-tert-amylcyklohexanone Strukturní vzorec 

Číslo CAS 16587-71-6 
Typ musk sloučeniny lineární 

Sumární vzorec C11H20O 

Vzhled bezbarvá kapalina 
Hustota 0,906 g.cm-3 

Molární hmotnost 168,3 g.mol-1 

Tlak nasycených par 8,653 Pa (při 25 °C) 
Log Kow 3,4 

O  
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Tabulka 15: Vybrané vlastnosti látky lilial (LIL) [20] 

Chemický název 
3-(4-tert-butylphenyl)-2-
methylpropanale 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 80-54-6 

Typ musk sloučeniny lineární 
Sumární vzorec C14H20O 

Vzhled bezbarvá kapalina 

Hustota 0,930 g.cm-3 
Molární hmotnost 204,3 g.mol-1 

Tlak nasycených par 0,592 0 Pa (při 25 °C) 

Log Kow 4,4 
O  

 
 
Tabulka 16: Vybrané vlastnosti látky isoamyl salicylate (ISO) [20, 70] 

Chemický název 
3-methylbutyl-2-
hydroxybenzoate 

Strukturní vzorec 

Číslo CAS 87-20-7 

Typ musk sloučeniny lineární 
Sumární vzorec C12H16O3 

Vzhled bezbarvá kapalina 

Hustota 1,08 g.cm-3 
Molární hmotnost 208,3 g.mol-1 

Tlak nasycených par 0,390 6 Pa (při 25 °C) 

Log Kow 4,5 

OH

OO

 
 
 
3.4 Čistící postup 
 

K čištění laboratorního skla i dalších pomůcek byl používán ověřený čistící postup, jehož 
cílem bylo řádné vyčištění skla a zároveň zabránění kontaminace z okolního prostředí. Při 
umývání nemohla být využívána myčka ani nesměly být používány žádné detergenty, jinak 
by zřejmě docházelo k závažné vnější kontaminaci. Použité laboratorní sklo a vzorkovnice 
byly důkladně umývány vodou a propláchnuty destilovanou vodou. Po uschnutí bylo 
laboratorní sklo naplněnou chromsírovou kyselinou na dobu min. 24 hodin za účelem 
odstranění případných zbytkových organických látek. Po této době bylo laboratorní sklo opět 
řádně vypláchnuto vodou a destilovanou vodou a následně vysušeno v sušárně při teplotě 
250 °C po dobu 120 minut. Takto vyčištěné laboratorní sklo bylo uschováváno odděleně od 
běžného laboratorního vybavení.     
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3.5 Nastavení přístroje GC-MS 
 

Veškeré stanovení musk sloučenin bylo prováděno na plynovém chromatografu 
GC Agilent 6890N (Agilent Technologies). Pro analýzu byla použita kapilární kolona DB-
5MS (Agilent Technologies) [20 m × 0,180 mm × 0,18 µm], nosným plynem bylo He (6.0). 
Byl používán hmotnostní detektor MSD 5973N (Agilent Technologies), který je vybaven 
elektronovou ionizací a kvadrupólem jako analyzátorem. Získané extrakty, kvantitativně 
převedené do vialek, byly dávkovány (objem 1 µl) na kolonu pomocí automatického 
dávkovače vzorků HP 7683 (Agilent Technologies); ovládání SPME zařízení při nástřiku bylo 
manuální. Analýza musk sloučenin nepatří mezi problémové, takže jejich stanovení lze 
vesměs provést již po nastavení standardních parametrů pro daný typ plynového 
chromatografu s hmotnostním detektorem. V našem případě byly po ověření nastaveny ty 
parametry, které již byly optimalizovány ve vlastní diplomové práci [1], pouze teplotní 
program bylo nutné přizpůsobit konkrétní skladbě analytů. Je známo, že teplotní program má 
významný vliv na separaci a na tvar píků, a proto byl pro jednotlivé typy analýz zvolen 
takový teplotní program, který umožnil optimální separaci, a to v kombinaci s vhodným 
retenčním časem. Dostačující čas pro tepelnou desorpci analytů ze SPME vlákna byl stanoven 
na 3 minuty; v důsledku toho byla po uplynutí této doby již zvyšována teplota v rámci 
nastavených teplotních programů.  

Veškeré analýzy byly prováděny v režimu analyzátoru SIM, kde byly pro každý analyt 
nastaveny 2 hodnoty m/z (pro kvantifikační a konfirmační ion). Tyto dvojice m/z byly 
v nastavení analyzátoru následně rozděleny do jednotlivých skupin (grup), a to za účelem 
zvýšení citlivosti režimu SIM. Jednotlivé odezvy detektoru (velikosti ploch) pro konkrétní 
analyt byly určovány pomocí ruční integrace píku zobrazeného na příslušném 
fragmentogramu (příslušející kvantifikačnímu iontu daného analytu). Režim analyzátoru 
SCAN byl používán vždy pouze na počátku měření pro zjištění retenčních charakteristik 
analytů a jejich hmotnostních spekter (vždy byl používán kapalný nástřik roztoku standardu); 
nastavovaný rozsah m/z se s ohledem na molární hmotnosti analytů pohyboval v rozmezí 
hodnot 30 – 350 (skenovací rychlost: 4,4 spekter.sec-1). Rozhodující pro správnou identifikaci 
konkrétního analytu je identifikace příslušného píku na daném fragmentogramu (příslušející 
kvantifikačnímu iontu), a to v retenčním čase předem určeném pomocí standardu daného 
analytu. Pro ověření správnosti lze využít i konfirmačního iontu, jehož pík na 
fragmentogramu se má rovněž nacházet v daném retenčním čase.      
 
 
PLYNOVÝ CHROMATOGRAF: 
� Typ injektoru: split / splitless 
� Dávkování: bezděličové 
� Splitless time: 3 min (při použití SPME) / 1 min (při kapalném nástřiku) 
� Teplota injektoru: 250 °C 
� Tlak nosného plynu v injektoru: 116 kPa  
� Průtok nosného plynu v injektoru: 28,5 ml.min-1 
� Průtok nosného plynu kolonou: 0,8 ml.min-1; konstantní průtok 
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� Lineární rychlost nosného plynu: 40 cm.sec-1 
� Teplota transferline: 285 °C 
 
Tabulka 17: Teplotní program TP1 – používán při stanovení (SPME-GC/MS) vybraných 
NMS a PMS v OV z ČOV Brno – Modřice (únor 2010) a při stanovení (PSE-GC/MS) 
stejných analytů v rybách   
 

Teplotní 
krok 

Teplota Držení 

[°C.min-1] [°C] [min] 

počátek 50 3 (OV) / 1 (biota) 
15 110 0 
5 165 8 

15 285 2 

Celkový čas analýzy: 36 / 34 minut 

 
 
Tabulka 18: Teplotní program TP2 – používán při stanovení (SPME-GC/MS) vybraných 
NMS a PMS v OV z firmy Dermacol, a.s.  
 

Teplotní 
krok 

Teplota Držení 

[°C.min-1] [°C] [min] 

počátek 50 3 
25 100 0 
10 170 5 
5 180 0 

30 280 2 

Celkový čas analýzy: 24,3 minut 

 
 
Tabulka 19: Teplotní program TP3 – používán při stanovení (SPME-GC/MS) vybraných 
LMS v OV z ČOV Brno – Modřice (duben 2011) 
 

Teplotní 
krok 

Teplota Držení 

[°C.min-1] [°C] [min] 

počátek 50 3 
10 90 0 
5 120 4 

10 160 0 
5 185 0 

20 285 2 

Celkový čas analýzy: 33 minut 
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Obrázek 26: Časový průběh jednotlivých teplotních programů 
 
 

Z průběhů jednotlivých teplotních programů vyplývá, že optimální separace musk 
sloučenin nastává po počátečním rychlejším teplotním nárůstu, který se poté zpomaluje 
a přechází v izotermní fázi, ve které dochází k pozvolné eluci píků jednotlivých analytů. 
Přestože tyto teplotní programy zajišťují vhodné rozdělení jednotlivých analytů (viz příslušné 
chromatogramy), nebyla dokonalá separace bezpodmínečně nutná, a to z důvodu použití MS 
detektoru, který umožňuje kvantifikaci i překrytých píků poskytujících individuální 
fragmentogramy. Problém nastává pouze v případě, pokud mají dva nebo více analytů stejný 
retenční čas a současně se shodují i v hodnotách m/z příslušející charakteristickým iontům 
(kvantifikační / konfirmační). K této situaci docházelo pouze u kombinace látek HHCB 
a AHTN; výbornou separaci však zajistila přítomnost izotermní fáze v teplotních programech 
TP1 a TP2.  
 
 
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR: 
� Ionizační energie: 70 eV 
� Teplota iontového zdroje: 230 °C 
� Teplota kvadrupólu: 150 °C 
� Režim analyzátoru: SIM (Dwell: 200 msec; 2,30 cyklů.sec-1 pro 2 ionty ve skupině) 
� Solvent delay: 17 min (při TP1) / 16 min (při TP2) / 8 min (při TP3)  
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3.6 Stanovení nitromusk a polycyklických musk sloučenin v odpadních vodách 
z ČOV Brno – Modřice 

 
Pro sledování 9 vybraných musk sloučenin v reálných vzorcích odpadní byla používána 

metoda v uspořádání SPME-GC/MS. Vybrané analyty patří do skupiny nitromusk sloučenin 
(musk ambrette, musk xylen, musk mosken, musk tibeten, musk keton) a polycyklických 
musk sloučenin (phantolid, traseolid, galaxolid, tonalid). Cílem této části práce byla 
optimalizace zvolené analytické metody tak, aby byla použitelná pro analýzu všech analytů 
současně, zejména z důvodu úspory času a financí. Optimalizovaná metoda SPME-GC/MS 
byla dále použita pro měření reálných vzorků odpadní vody (přítok + odtok) odebrané z ČOV 
Brno – Modřice. Vzorkování bylo prováděno celý únor 2010, tj. 28 dní. Kvantifikace analytů 
byla prováděna metodou standardního přídavku. Na základě dosažených výsledků má být 
interpretována úroveň kontaminace v surové i přečištěné odpadní vodě a rovněž má být 
stanovena účinnost odstranění musk sloučenin z OV během čistícího procesu na dané ČOV.  
 
 
3.6.1 Určení retenčních časů, MS spekter a charakteristických m/z pro zvolené analyty 
 

Pro určení retenčních charakteristik a hmotnostních spekter byly analyzovány jednotlivé 
standardy analytů (5 NMS + 4 PMS) metodou popsanou v kap. 3.5 (použit teplotní program 
TP1; retenční časy byly určeny pro splitless time 1 i 3 minuty). Stejným způsobem byly 
proměřeny i 2 deuterované musk sloučeniny (MX-D15, AHTN-D3), které byly využívány 
v další části práce, zejména při analýze vzorků ryb, jako vnitřní standard. Koncentrace 
každého standardu ve vialce byla 10 µg.ml-1, jako rozpouštědlo byl použit cyklohexan. 
Jednotlivé roztoky byly pomocí automatického dávkovače nadávkovány na kolonu 
a analyzovány v režimu analyzátoru SCAN. Tyto analýzy nám umožnily získat retenční časy 
i hmotnostní spektra jednotlivých analytů, ze kterých byly určeny charakteristické m/z 
(kvantifikační + konfirmační ion). Výsledky jsou uvedeny v kapitole 4.1.1. 

Musk sloučeniny jsou nepolární látky, což znamená, že nejsou mísitelné s vodou. Při 
přípravě roztoků jednotlivých standardů byl jako rozpouštědlo používán cyklohexan; 
důvodem bylo také to, že v  tomto rozpouštědle byla dodávána i většina komerčně 
připravených standardů. Použití tohoto rozpouštědla bylo vhodné i pro analýzu na přístroji 
GC-MS. Pokud bylo nutné dávkovat musk sloučeniny do vody (vždy při SPME analýzách), 
bylo nutné originální komerční standardy ředit do acetonu. Výsledný acetonový roztok 
jednotlivých analytů byl potom již mísitelný s vodou. 

 
 
3.6.2 Optimalizace metody SPME 
 

Principem optimalizace metody SPME bylo stanovení vhodných parametrů, které by 
následně mohly být použity i při analýzách reálných vzorků odpadní vody. Optimalizace 
metody spočívala v analýze destilované vody se stále stejným přídavkem standardu za 
postupné změny jednotlivých parametrů. Pro stanovení byla použita plynová chromatografie 
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s parametry uvedenými v kapitole 3.5 (teplotní rampa TP1). V rámci optimalizace byly 
vyhodnocovány odezvy pro jednotlivé analyty. Za optimalizované parametry metody SPME 
byly zvoleny ty, které poskytovaly nejvyšší odezvy pro jednotlivé analyty. Zároveň musely 
splňovat podmínku vhodnosti použití pro celé spektrum sledovaných analytů, protože je snaha 
aplikovat pokud možno multireziduální metody. Z těchto důvodů byla volba optimálních 
podmínek často určitým kompromisem.  

S ohledem na metodu SPME uvedenou v literatuře [1] byly použity výchozí parametry 
SPME, které byly dále postupně optimalizovány, a to v pořadí: typ vlákna a provedení sorpce, 
teplota, expoziční čas. 
 
Výchozí parametry SPME: 
� Vlákno: PDMS/DVB; 65 µm (modré) 
� Provedení: head space 
� Objem vialky: 22 ml 
� Objem vzorku: 16 ml 
� Teplota: 80 °C 
� Ustalování rovnováhy: 5 min 
� Expoziční čas: 30 min 
� Rychlost míchání: 900 ot.min-1 
      

Jako přídavek standardu byl používán roztok definovaný v kapitole 3.6.5, a to v objemu 
50 µl. Celkový objem vzorku použitý k analýze byl 16 ml, takže výsledná koncentrace 
jednotlivých analytů ve vzorku byla následující: MX 0,08 ng.ml-1, MK 0,08 ng.ml-1

, PH 
0,05 ng.ml-1, TR 0,16 ng.ml-1, HHCB 0,94 ng.ml-1, AHTN 0,28 ng.ml-1, AMB 0,07 ng.ml-1, 
MOS 0,04 ng.ml-1 a TIB 0,03 ng.ml-1. 

Instrumentace metody SPME je znázorněna v Příloze 7. Pro jednotlivá měření bylo nutné 
zajistit konstantní podmínky provedení, protože výsledky z metody SPME jsou závislé i na 
malých změnách v pracovním postupu. K analýze bylo používáno 16 ml vzorku, který byl 
převeden do skleněné vialky o objemu 22 ml (s teflonovým septem a plastovým uzávěrem). 
Vodní lázeň, do níž byla vialka ponořována, tvořila kádinka umístěná na magnetické 
míchačce; předem byla vždy vytemperována na požadovanou teplotu, jejíž správnost byla 
ověřována teploměrem. Magnetické míchadélko ve vzorku (i vodní lázni) pomáhalo zajistit 
rovnovážné podmínky během měření (nastavovaná rychlost míchání: 900 ot.min-1). Vialka se 
vzorkem byla ponořena do vodní lázně na dobu 5 min, během níž probíhalo ustalování 
rovnováhy. Po této době bylo vysunuto SPME sorpční vlákno do prostoru rovnovážné fáze 
vzorku, kde docházelo po daný čas (např. 30 min) k expozici vlákna přítomnými analyty. Po 
této době bylo SPME vlákno z roztoku vytáhnuto a ihned následovala tepelná desorpce 
(analýza; splitless time: 3 min) na přístroji GC-MS. Jednotlivá měření byla prováděna vždy 
třikrát a získané odezvy, pokud nevykazovaly velkou odchylku, byly zprůměrovány. 
Jednotlivé výsledky ve formě sloupcových grafů jsou uvedeny v kapitole 4.1.2.  
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3.6.2.1 Optimalizace typu vlákna a provedení SPME 

Bylo testováno použití 3 druhů SPME vláken:  
� PDMS (100 µm) [název: polydimethylsiloxan; označení: červené] 
� PDMS/DVB (65 µm) [název: polydimethylsiloxan-divinylbenzen; označení: modré] 
� PA (85 µm) [název: polyakrylát; označení: bílé]. 
 

S každým typem vlákna byla provedena analýza rovnovážné plynné fáze nad vzorkem 
(head space; zkratka: HS) i přímá sorpce (direct immersing; zkratka: DI) z rovnovážné 
kapalné fáze vzorku.  
 
 
3.6.2.2 Optimalizace teploty sorpce 

V rámci optimalizace byly porovnávány následující teploty: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C. 
K sorpci analytů bylo použito vlákno, které na základě výsledků předchozí optimalizace  bylo 
nejvhodnější, tj. vlákno PDMS/DVB (65 µm) v provedení DI.  
 
 
3.6.2.3 Optimalizace času sorpce 

Při optimalizaci byla testována následující časová řada: 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 
40 min, 50 min. K sorpci analytů byly použity optimalizované parametry z předchozího 
postupu, tj. vlákno PDMS/DVB (65 µm) v provedení přímé sorpce (DI) při teplotě 80 °C.  
 
 
3.6.3 Odběr reálných vzorků odpadní vody na ČOV Brno – Modřice 
 

Přitékající odpadní voda na ČOV vykazuje značně proměnlivé složení v průběhu celého 
dne, takže pro charakteristiku průměrného složení odpadních vod se běžně používá analýza 
směsného vzorku. Tento vzorek je složen z dílčích vzorků, které se pomocí automatických 
vzorkovačů odebírají na ČOV v pravidelných intervalech v průběhu celého dne. V rámci 
analýzy environmentálních kontaminantů (např. musk sloučeniny, léčiva) se běžně odebírají 
směsné vzorky přitékající surové odpadní vody a směsné vzorky přečištěné odpadní vody, 
která je vypouštěna do recipientu. Z analýz vzorků odebraných na přítoku a na odtoku lze 
stanovit, jak se snížila koncentrace konkrétního analytu v průběhu čištění. Podmínky 
vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových stanovuje novela nařízení vlády 
č. 229/2007 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které je důležitým prováděcím 
předpisem zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.  

Vzorky OV (přítok P + odtok O) na ČOV Brno – Modřice byly pravidelně odebírány 
každý den v měsíci únoru 2010 (1. 2. – 28. 2. 2010; 28 dní); byly to 24hodinové směsné 
vzorky. Jednotlivé dílčí vzorky byly odebírány ve dvouhodinových intervalech automatickým 
odběrovým zařízením, které je součástí technologie této ČOV, a to proporcionálně podle 
velikosti průtoku OV. Vytvoření směsného vzorku zajišťoval vzorkovací tým pracující na 
ČOV Brno – Modřice. Směsný vzorek odpadní vody odebraný na přítoku a na odtoku byl pro 
účely analýzy musk sloučenin plněn (po okraj) do skleněných vzduchotěsných vzorkovnic 
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(z hnědého skla) o objemu 0,5 litru. Tyto vzorkovnice byly poté transportovány do laboratoře, 
kde byly vzorky co nejdříve podrobeny analýze (do doby analýzy byly vzorky uchovávány 
v lednici při teplotě 4 °C). Zádrž přečišťované vody na dané ČOV je 24 hodin, takže při 
vyhodnocování dat je nutné přítok z jednoho dne srovnávat s odtokem až dne následujícího 
(např. přítok z 5. 2. 2010 je možno porovnat až s odtokem z 6. 2. 2010; z důvodu přehlednosti 
v rámci vyhodnocení je uvedená příkladná dvojice dat zařazena pod datum 5. 2. 2010). 
Recipientem dané ČOV je řeka Svratka.      

 
 

3.6.4 Stanovení analytů v reálných vzorcích odpadní vody 
 
Ke stanovení 9 zvolených musk sloučenin v reálných vzorcích odpadní vody z ČOV 

Brno – Modřice (přítok + odtok) byla používána optimalizovaná metoda SPME-GC/MS, jejíž 
jednotlivé parametry jsou uvedeny v kapitole 4.1.2.4, respektive v kapitole 3.5. Určené údaje 
potřebné pro správnou identifikaci a kvantifikaci analytů jsou prezentovány v kapitole 4.1.1.,  
specifikace reálných vzorků v kap. 3.6.3. Z důvodu nebezpečí znečištění sorpčního vlákna při 
přímé sorpci (SPME) byly reálné vzorky odpadní vody vždy před samotnou analýzou 
zfiltrovány přes hrubší filtrační papír z důvodu odstranění hrubých nečistot; předem však bylo 
ověřeno, že samotná filtrace nesnižuje obsah analytů ve vzorku. S ohledem na metodu 
kvantifikace (metoda standardního přídavku – viz kap. 3.6.5) bylo nutné každý vzorek 
analyzovat bez přídavku a poté s přídavkem standardu. Každé měření bylo prováděno třikrát 
a výsledné hodnoty byly potom zprůměrovány. Objem vzorku k analýze činil 16 ml. 
Používaný objem standardního přídavku byl 50 µl; jeho specifikace, tj. koncentrace 
jednotlivých analytů a popis metody standardního přídavku je prezentován v kapitole 3.6.5. 
V průběhu celého měření, min. jedenkrát denně, byla prováděna analýza slepého vzorku 
z důvodu vyloučení vnější kontaminace, případně závažné kontaminace sorpčního vlákna, 
a určení pozaďových odezev pro jednotlivé analyty. Výsledné hodnoty koncentrací všech 
analytů v jednotlivých vzorcích a statistické zpracování naměřených dat jsou součástí 
Přílohy 5, respektive kapitoly 4.1.4.  

 
 

3.6.5 Kvantifikace analytů – metoda standardního přídavku 
 

Pro kvantifikaci jednotlivých analytů zjišťovaných ve vzorcích odpadní vody byla ve 
všech částech experimentální části používána metoda standardního přídavku. Použití 
kalibrační křivky se ukázalo být nevhodné, protože lze předpokládat nezanedbatelné matriční 
efekty odpadní vody. Jak je vidět z níže uvedeného vzorce, pro kvantifikaci je nutná analýza 
samotného reálného vzorku a dále analýza reálného vzorku s přídavkem standardu. 
Koncentrace jednotlivých analytů ve standardním přídavku byly voleny tak, aby se řádově 
shodovaly s očekávanými koncentracemi daných analytů v reálných vzorcích. Ideální 
navýšení odezvy analytu po přídavku standardu do reálného vzorku se pohybuje v rozmezí 
25 – 50 %. Kvantifikace analytů byla prováděna výpočtem pomocí následujícího vztahu: 
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ci ...................... koncentrace analytu ve vzorku [ng.ml-1] 
Ai ..................... odezva (plocha) analytu určená z analýzy reálného vzorku 
cSP .................... koncentrace daného analytu ve standardním přídavku [ng.ml-1] 
VSP ................... objem přidávaného standardního přídavku [ml] 
AiSP .................. odezva (plocha) analytu určená z analýzy reálného vzorku obsahující přidaný   
                           standardní přídavek 
Vi ..................... objem vzorku k analýze [ml] 
 
 

Objem přidávaného standardního přídavku do reálných vzorků odpadní vody činil 50 µl.  
Koncentrace jednotlivých analytů v acetonovém roztoku byly následující: PH 15 ng.ml-1, TR 
50 ng.ml-1, HHCB 300 ng.ml-1, AHTN 90 ng.ml-1, AMB 22 ng.ml-1, MX 25 ng.ml-1, MOS 
12 ng.ml-1, TIB 9,5 ng.ml-1, MK 24 ng.ml-1. Zásobní roztok standardního přídavku obsahující 
všechny analyty byl uchováván v lahvičce certan. Uvedený roztok byl používán i pro 
optimalizaci metody SPME a pro stanovení opakovatelnosti. 
 

 
3.6.6 Stanovení meze detekce (LOD) a meze stanovitelnosti (LOQ) 

 
Pro stanovení LOD (mez detekce) a LOQ (mez stanovitelnosti) existuje několik metod. 

V separačních metodách se mez detekce běžně vyjadřuje jako trojnásobek šumu základní linie 
a mez stanovitelnosti jako desetinásobek šumu základní linie. Používané vztahy jsou: 
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kde hn je šum na základní linii chromatogramu a m je směrnice kalibrační závislosti pro 

příslušný analyt [= metoda výpočtu A].  
 
 

Z výše uvedených rovnic vyplývá následující přepočet: 
 

 LOD
3
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LOQ ⋅=  (25) 
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Hodnota hn v rovnicích (23) a (24) může být nahrazena hodnotou směrodatné odchylky sa, 
která se určí pomocí kalibrační závislosti [= metoda výpočtu B] [109]: 
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n ....................... počet kalibračních bodů 
Y ...................... změřená odezva analytu pro příslušnou koncentraci z kalibrační závislosti 
Yi ..................... odezva analytu určená výpočtem z příslušné koncentrace a rovnice regrese   
                          dané kalibrační závislosti 
 

Jiný jednoduchý způsob určení hodnoty LOD [= metoda výpočtu C] spočívá v určení 
průměrného blanku zjištěného z dlouhodobého experimentálního měření. Tuto hodnotu 
odezvy lze pomocí příslušně kalibrační závislosti teoreticky převést přímo na hodnotu LOD. 
Tohoto způsobu je vhodné využít, pokud výše uvedené konvenční způsoby neposkytují 
věrohodné výsledky.  
 

Hodnoty výsledků, které jsou nižší jak hodnota LOD (nebo nulové výsledky), se nahrazují 
zkratkou nd (= nedetekováno), výsledky nižší jak LOQ a zároveň vyšší jak LOD se nahrazují 
zkratkou nq (= nekvantifikováno). Pro potřeby statistického vyhodnocení (např. stanovení 
aritmetického průměru a mediánu koncentrace ze sady měření) se mohou zkratky – nd, nq – 
nahradit hypotetickou číselnou hodnotou určenou ze vztahů: 
 

 LOD
2
1

nd ⋅=  (27) 

 

 
2

LOD)-(LOQ
LODnq +=  (28) 

 
V rámci kapitoly 3.6 (zjištění koncentrace 9 analytů ze skupiny NMS a PMS ve vzorcích 

odpadní vody odebrané z ČOV Brno – Modřice) byla pro stanovení hodnot LOD a LOQ 
použita výše uvedená metoda výpočtu C (pro všechny analyty). Pro stanovení bylo nutné 
sestrojit pro každý analyt kalibrační závislost (pomocí stejné metody SPME-GC/MS, s jakou 
byly měřeny reálné vzorky). Rozsah jednotlivých kalibračních závislostí byl volen tak, aby se 
odezvy standardů řádově shodovaly s odezvami získávanými při měření reálných vzorků. 
Číselné charakteristiky jednotlivých kalibračních závislostí a vypočtené hodnoty LOD a LOQ 
jsou uvedeny v kapitole 4.1.3. 

 
 

3.6.7 Stanovení opakovatelnosti 
 

Opakovatelnost je vyjádřením přesnosti, která charakterizuje příspěvky náhodných chyb 
jednotlivých operací dané analytické metody. Opakovatelnost je vypočítávána na základě 
série stanovení provedených stejnou metodou, stejným analytikem, ve stejné laboratoři, na 
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stejném přístroji a za stejných podmínek v krátkém časovém intervalu. Ke kvantitativnímu 
vyjádření opakovatelnosti se používá relativní směrodatná odchylka (RSD) vyjádřená 
v procentech. Opakovatelnost je závislá na koncentraci analytu ve vzorku [110].  

 Opakovatelnost byla stanovena jak ze série 5 měření vzorků destilované vody s přídavkem 
50 µl roztoku standardu s obsahem všech 9 analytů (koncentrace uvedeny v kap. 3.6.5), tak ze 
série 5 měření reálného vzorku odpadní vody z ČOV Brno – Modřice (přítok ze dne 
1. 2. 2010), ke kterému bylo přidáváno 40 µl výše uvedeného standardního roztoku s obsahem 
9 analytů. Jednotlivé analýzy byly prováděny pomocí optimalizované metody SPME-GC/MS 
(viz kap. 3.5 a kap. 4.1.2.4). Stanovené hodnoty opakovatelností jsou uvedeny v kap. 4.1.5.   

 
 

3.7 Stanovení nitromusk a polycyklických musk sloučenin v odpadní vodě 
z kosmetické firmy Dermacol, a.s. 

 
V této studii experimentální části předložené dizertační práce byly pomocí optimalizované 

metody SPME-GC/MS stanovovány vybrané musk sloučeniny v odpadní vodě (před a po 
ultrafiltraci) pocházející z kosmetické firmy Dermacol, a.s. (viz kap. 2.9.2). Jako cílové 
analyty byly vybrány 4 musk sloučeniny, které se podle předběžných zjištění v této firmě 
využívají při výrobě kosmetických přípravků, tj. galaxolid a tonalid ze skupiny PMS a musk 
ambrette a musk keton ze skupiny NMS. Vzorkování bylo prováděno v dubnu 2010 (10 dní). 
Kvantifikace analytů byla prováděna metodou standardního přídavku. Získané výsledky mají 
umožnit stanovit koncentraci sledovaných analytů v průmyslové odpadní vodě a současně 
mají umožnit stanovení účinnosti čistícího procesu (ultrafiltrace) v této kosmetické firmě. 
Pracovní postup, metoda kvantifikace i postup výpočtů byl principielně shodný s kapitolou 
3.6.  
 

 
3.7.1 Určení retenčních časů pro sledované analyty 
 

Retenční charakteristiky, MS spektra i charakteristické m/z pro vybrané analyty již byly 
prezentovány v rámci kapitoly 3.6.1. S ohledem na menší množství analytů bylo možné 
pro analýzy metodou SPME-GC/MS používat kratší teplotní program (viz kap. 3.5; teplotní 
program TP2), čímž však došlo ke změně retenčních časů. Výsledné retenční časy jsou 
uvedeny v kapitole 4.2.1. 

 
 

3.7.2 Optimalizace SPME 
 

Optimalizace metody SPME pro dané analyty již byla provedena v rámci kapitoly 3.6.2; 
výsledné parametry uvedeny v kap. 4.1.2.4. Tyto parametry byly po ověření mírně 
modifikovány. S ohledem na počet náhradních vláken bylo vlákno PDMS/DVB (65 µm) 
nahrazeno vláknem PA (85 µm) poskytujícím rovněž dostačující odezvy. Objem vzorku byl 
snížen na 14 ml z důvodu vysokých koncentrací některých analytů v reálných vzorcích, 
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případně pro umožnění head space provedení. S ohledem na kratší teplotní program (při 
analýze GC-MS) byl zkrácen i čas sorpce na 25 minut. Výsledné parametry SPME jsou 
uvedeny v kapitole 4.2.2. 

 
 

3.7.3 Odběr reálných vzorků ve firmě Dermacol, a.s. 
 
Odpadní průmyslová voda byla odebírána z čistírny odpadních vod v areálu firmy 

Dermacol, a.s. Čistírna odpadních vod se skládá z ultrafiltrační jednotky a 2 zásobních tanků. 
Jednotlivé reálné vzorky lze rozdělit na vzorky před ultrafiltrací a vzorky po ultrafiltraci. 
Odběr vzorků probíhal v ranních hodinách ze zásobních nádrží; lze předpokládat, že 
sledované analyty zde budou rovnoměrně rozptýlené. Měřené koncentrace lze považovat za 
průměr pro konkrétní den a typ vzorku. Vzorky byly odebírány (po okraj) do skleněných lahví 
z hnědého skla o objemu 0,5 litru. Vzorkování probíhalo pouze v pracovní dny v termínu 
19. 4. – 30. 4. 2010 (celkem 10 dní). Odpadní voda odebraná před ultrafiltrací byla na místě 
zfiltrována a následně byly oba typy vzorků transportovány do laboratoře, kde byly co 
nejdříve podrobeny analýze, případně se vzorky až do doby analýzy uchovávaly v lednici při 
teplotě 4 °C.   

 
 

3.7.4 Stanovení analytů v reálných vzorcích průmyslové odpadní vody 
 

Ke stanovení 4 vybraných musk sloučenin v reálných vzorcích průmyslové odpadní vody 
z kosmetické firmy Dermacol, a.s. (před UF a za UF) byla používána optimalizovaná metoda 
SPME-GC/MS, jejíž jednotlivé parametry jsou uvedeny v kapitole 4.2.2, respektive v kapitole 
3.5. Určené údaje potřebné pro správnou identifikaci a kvantifikaci analytů jsou prezentovány 
v kapitole 4.2.1 a kapitole 4.1.1., specifikace reálných vzorků je uvedena v kap. 3.7.3.  

Kvantifikace analytů byla provedena pomocí metody standardního přídavku (viz kap. 
3.6.5). Jako standardní přídavek byl používán acetonový pracovní roztok PR1 (složení: 
HHCB 840 ng.ml-1, AHTN 100 ng.ml-1), respektive acetonový pracovní roztok PR2 (složení: 
AMB 100 ng.ml-1, MK 100 ng.ml-1).  

Vzorky odpadní vody (před UF) byly silně mléčně zakaleny a při měření vykazovaly 
významné matriční efekty; přídavky běžných koncentrací jednotlivých analytů nevyvolávaly 
očekávané zvýšení odezev. Z tohoto důvodu bylo nutné reálné vzorky (před UF) ředit 
destilovanou vodou (při zachování objemu vzorku 14 ml) a pro jednotlivé skupiny analytů 
(PMS / NMS) používat rozdílné provedení SPME. Pro stanovení HHCB a AHTN bylo 
použito naředění 1:10; provedení SPME bylo HS a standardní přídavek roztoku PR1 byl 
200 µl. Pro stanovení AMB a MK bylo použito naředění 1:5; provedení SPME bylo DI 
a standardní přídavek roztoku PR2 činil 200 µl.  

Vzorky odpadní vody (po UF) již nevykazovaly významné matriční efekty, a proto mohly 
být všechny analyty stanovovány najednou, bez ředění. Provedení SPME bylo DI a standardní 
přídavek byl 50 µl roztoku PR1 a 50 µl roztoku PR2.  
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S ohledem na metodu kvantifikace bylo nutné každý vzorek analyzovat bez přídavku 
a poté s přídavkem standardu. Každé měření bylo prováděno třikrát a výsledné hodnoty byly 
následně zprůměrovány. Objem vzorku k analýze činil 14 ml. V průběhu celého měření, 
obvykle jedenkrát denně, byla prováděna analýza slepého vzorku (blanku) z důvodu 
vyloučení vnější kontaminace, případně závažné kontaminace sorpčního vlákna a určení 
pozaďových odezev pro jednotlivé analyty. Výsledné hodnoty koncentrací všech analytů 
v jednotlivých vzorcích a statistické zpracování naměřených dat jsou uvedeny v kapitole 
4.2.4. 

 
 

3.7.5 Stanovení mezí detekce (LOD) a mezí stanovitelnosti (LOQ) 
 
Pro stanovení hodnot LOD a LOQ byla použita metoda výpočtu C prezentovaná v kapitole 

3.6.6. Pro výpočet bylo proto nutné sestrojit pro každý analyt kalibrační závislost, a to pomocí 
stejné metody SPME-GC/MS, s jakou byly měřeny reálné vzorky. Rozsah jednotlivých 
kalibračních závislostí byl zvolen tak, aby se získávané odezvy standardů řádově shodovaly 
s odezvami získávanými při měření reálných vzorků. Číselné charakteristiky jednotlivých 
kalibračních závislostí a vypočtené hodnoty LOD a LOQ jsou uvedeny v kapitole 4.2.3. 
 

 
3.7.6 Stanovení opakovatelnosti 
 

Opakovatelnost byla vypočtena ze série 5 měření reálného vzorku průmyslové odpadní 
vody (vzorek – před UF z 29. 4. 2010; ředění 1:10) z firmy Dermacol, a.s., ke kterému bylo 
přidáno 50 µl roztoku PR1 a 200 µl roztoku PR2 (viz kap. 3.7.4). Jednotlivé analýzy byly 
prováděny pomocí optimalizované metody SPME-GC/MS (viz kap. 4.2.2 a kap. 3.5) 
v provedení DI. Stanovené hodnoty opakovatelností jsou prezentovány v kapitole 4.2.5. 
 

 
3.8 Stanovení lineárních musk sloučenin v odpadní vodě z ČOV Brno – Modřice 
 

Tato část experimentální práce byla zaměřena na stanovení 5 vybraných lineárních musk 
sloučenin (linalool 925, arocet, aroflorone, lilial, isoamyl salicylate, pocházejících z produkce 
společnosti Aroma Praha, a.s.) pomocí optimalizované metody SPME-GC/MS. Tyto analyty 
byly zjišťovány v reálných vzorcích odpadní vody odebraných na přítoku a na odtoku ČOV 
Brno – Modřice. Vzorkování bylo prováděno v dubnu 2011 (10 dní). Pro kvantifikaci analytů 
byla použita metoda standardního přídavku. Získané výsledky mají umožnit interpretovat 
úroveň kontaminace surové i vyčištěné odpadní vody lineárními musk sloučeninami a také má 
být stanovena účinnost odstranění musk sloučenin z odpadní vody během čistícího procesu 
prováděného na této ČOV. Pracovní postup, odběr vzorků, metoda kvantifikace i postup 
výpočtů je principielně shodný s kapitolou 3.6. 
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3.8.1 Určení retenčních časů, MS spekter a charakteristických m/z pro zvolené analyty 
 

Pro stanovení retenčních charakteristik a hmotnostních spekter byly analyzovány 
jednotlivé standardy analytů lineárních musk sloučenin metodou uvedenou v kap. 3.5 (byl 
použit teplotní program TP3; režim analyzátoru: SCAN; retenční časy byly určeny pro 
splitless time 1 i 3 minuty). Koncentrace každého standardu, rozpuštěného v cyklohexanu,  
byla 4 µg.ml-1. Výsledky těchto měření umožnily stanovit retenční časy a také hmotnostní 
spektra jednotlivých analytů, pomocí kterých byly určeny charakteristické m/z 
(1 kvantifikační + 2 konfirmační ionty). Výsledky jsou prezentovány v kapitole 4.3.1. 

Všechny používané standardy lineárních musk sloučenin byly považovány za čisté 
(100 %), a proto se při přípravě roztoků o určité koncentraci vycházelo z hustot těchto látek. 
Byla ověřena mísitelnost jednotlivých standardů s cyklohexanem, který byl potom použit při 
přípravě roztoků. Konečný roztok standardů dávkovaný do vody (při SPME) obsahoval jako 
rozpouštědlo aceton, a to z důvodu zajištění bezproblémového smísení roztoku standardu 
s vodou.   
 

 
3.8.2 Optimalizace metody SPME 
 

Princip provedení optimalizace parametrů SPME, instrumentace a výchozí parametry této 
metody (změněn byl pouze objem vzorku na 14 ml) byly již prezentovány v kapitole 3.6.2. 
Jako rozhodčí metoda byla použita GC-MS s parametry uvedenými v kapitole 3.5 (teplotní 
rampa TP3). Parametry SPME byly optimalizovány v pořadí: typ vlákna a provedení sorpce, 
vliv vysolování, teplota a expoziční čas. Jednotlivé výsledky ve formě sloupcových grafů jsou 
uvedeny v kapitole 4.3.2. 

Optimalizace byla prováděna s použitím 55 µl acetonového roztoku obsahující analyty 
v těchto koncentracích: LIN 204 ng.ml-1, AR 80 ng.ml-1, AF 80 ng.ml-1, LIL 80 ng.ml-1, ISO 
80 ng.ml-1. Tento přídavek umožnil vytvoření roztoku vzorku (14 ml) o koncentraci 
0,8014 ng.ml-1 (pro LIN), respektive 0,3143 ng.ml-1 pro ostatní analyty.   
 
 
3.8.2.1 Optimalizace typu vlákna a provedení SPME 

Při optimalizaci bylo testováno použití 4 druhů SPME vláken:  
� PDMS (100 µm) [název: polydimethylsiloxan; označení: červené] 
� PDMS/DVB (65 µm) [název: polydimethylsiloxan-divinylbenzen; označení: modré] 
� PA (85 µm) [název: polyakrylát; označení: bílé] 
� DVB/CarboxenTM/PDMS Stable FlexTM (50/30 µm) [označení: šedé] 
 

S každým typem vlákna byla provedena analýza rovnovážné plynné fáze nad vzorkem 
(HS) i přímá sorpce (DI) z rovnovážné kapalné fáze vzorku.  
 
 
 



 85 

3.8.2.2 Vliv vysolování 

Při optimalizaci SPME byl zjišťován i vliv vysolování, které obecně zvyšuje účinnost 
mikroextrakce některých analytů. Ke vzorku bylo proto přidáváno 3,75 g NaCl, což 
představovalo 25 – 30 % z celkové hmotnosti vzorku. Mikroextrakce SPME byla prováděna 
s jednotlivými typy vláken v provedení HS s přídavkem i bez přídavku soli a získané 
výsledky byly porovnány.  
 
 
3.8.2.3 Optimalizace teploty sorpce 

V rámci optimalizace byly porovnávány následující teploty: 20 °C, 40 °C, 60 °C, 80 °C, 
90 °C a 100 °C. K sorpci analytů bylo použito vlákno optimálně zvolené z předchozího 
postupu, tj. vlákno PDMS/DVB (65 µm) v provedení HS,  s přídavkem soli (3,75 g NaCl).  

 
 

3.8.2.4 Optimalizace času sorpce 

Optimalizován byl také čas sorpce, kdy byla testována tato časová řada: 10 min, 20 min, 
30 min, 40 min a 60 min. K sorpci analytů byly použity optimalizované parametry 
z předchozího postupu, tj. vlákno PDMS/DVB (65 µm) v provedení HS s přídavkem soli 
(3,75 g NaCl), při teplotě 80 °C.  

 
 

3.8.3 Odběr reálných vzorků odpadní vody na ČOV Brno – Modřice 
 

Charakteristika odběru a popis reálných vzorků na ČOV Brno – Modřice se shoduje 
s informacemi již uvedenými v kapitole 3.6.3. Denně byly odebírány 24hodinové slévané 
vzorky surové a přečištěné odpadní vody (do vzorkovnic z hnědého skla o objemu 0,5 l). 
Odběr vzorků probíhal v dubnu roku 2011 (10 dní; 11. 4. – 20. 4. 2011). 

 
 

3.8.4 Stanovení analytů v reálných vzorcích odpadní vody 
 

Ke stanovení 5 zvolených lineárních musk sloučenin v reálných vzorcích odpadní vody 
odebraných z ČOV Brno – Modřice (přítok + odtok) byla použita optimalizovaná metoda 
SPME-GC/MS, jejíž jednotlivé parametry jsou uvedeny v kapitole 4.3.2.5, respektive 
v kapitole 3.5. Údaje, potřebné pro správnou identifikaci a kvantifikaci analytů, jsou uvedeny 
v kapitole 4.3.1. Specifikace reálných vzorků byla prezentována v předchozí kapitole.  

Kvantifikace analytů byla prováděna pomocí metody standardního přídavku (viz kap. 
3.6.5). Jako standardní přídavek byl používán acetonový roztok s následujícím obsahem 
sledovaných analytů: LIN 9 236 ng.ml-1, AR 168 ng.ml-1, AF 168 ng.ml-1, LIL 168 ng.ml-1, 
ISO 168 ng.ml-1. Objem standardního přídavku přidávaného do reálných vzorků odebraných 
na přítoku byl 120 µl, respektive 30 µl pro vzorky odebrané na odtoku.  

S ohledem na použitou metodu kvantifikace bylo nutné každý vzorek analyzovat bez 
přídavku a poté s přídavkem standardu. Každé měření bylo prováděno třikrát a výsledné 
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hodnoty byly potom zprůměrovány. K analýze bylo používáno 14 ml nefiltrovaného, 
neředěného vzorku. V průběhu celého měření, obvykle jedenkrát denně, byla prováděna 
analýza slepého vzorku (blanku) z důvodu vyloučení vnější kontaminace. Výsledné hodnoty 
koncentrací všech analytů v jednotlivých vzorcích a statistické zpracování naměřených dat 
jsou prezentovány v kapitole 4.3.4. 
 
 
3.8.5 Stanovení mezí detekce (LOD) a mezí stanovitelnosti (LOQ) 

 
Pro výpočet hodnot LOD a LOQ byla použita metoda výpočtu A uvedená v kapitole 3.6.6. 

Pro stanovení bylo proto nutné sestrojit pro každý analyt kalibrační závislost, a to pomocí 
stejné metody SPME-GC/MS, s jakou byly měřeny reálné vzorky. Rozsah jednotlivých 
kalibračních závislostí byl zvolen tak, aby se odezvy standardů  řádově shodovaly s odezvami 
získávanými při měření reálných vzorků. Pro potřebné určení šumu základní linie byl 
používán chromatogram příslušející nejnižší koncentraci daného analytu v příslušné 
kalibrační závislosti. Číselné charakteristiky jednotlivých kalibračních závislostí a vypočtené 
hodnoty LOD a LOQ jsou prezentovány v kapitole 4.3.3. 

 
 

3.8.6 Stanovení opakovatelnosti 
 
Opakovatelnost byla stanovena ze série 5 měření modelových vzorků destilované vody 

s přídavkem 70 µl roztoku standardu (koncentrace jednotlivých analytů jsou uvedeny v kap. 
3.8.4) a rovněž ze série 5 měření reálného vzorku odpadní vody (přítok ze dne 20. 4. 2011). 
Jednotlivé analýzy byly prováděny optimalizovanou metodou SPME-GC/MS (viz kap. 4.3.2.5 
a kap. 3.5). Stanovené hodnoty opakovatelností jsou uvedeny v kapitole 4.3.5. 
 

 
3.9 Stanovení nitromusk a polycyklických musk sloučenin ve vzorcích ryb 
 
Část experimentů prováděných v rámci dizertační práce byla zaměřena na stanovení 

9 musk sloučenin (shodně s kapitolou 3.6) ve vodní biotě řeky Svratky, konkrétně ve 
svalovině rybího druhu jelec tloušť (Squalius cephalus). Svalovina byla vybrána proto, že 
nejlépe informuje o zastoupení studovaných látek v celém organismu. Vybrané analyty patří 
do skupiny nitromusk sloučenin (musk ambrette, musk xylen, musk mosken, musk tibeten, 
musk keton) a polycyklických musk sloučenin (phantolid, traseolid, galaxolid, tonalid). 
Reálnými vzorky vodní bioty bylo 60 ryb, z nichž 30 pocházelo z vodního toku před ČOV 
Brno – Modřice a 30 ryb bylo odloveno za touto ČOV. Vysokokapacitní městskou čistírnu 
odpadních vod Brno – Modřice lze považovat za bodový zdroj kontaminace vodního 
ekosystému sledovanými musk sloučeninami (viz kap. 4.1.4.1). Pro stanovení byla používána 
optimalizovaná metoda, která zahrnovala zrychlenou extrakci rozpouštědlem (PSE), 
adsorpční kolonovou chromatografii pro přečištění extraktu (přečištění na florisilové koloně) 
a rozhodčí metodu GC-MS. Kvantifikace analytů byla prováděna metodou kalibrační křivky. 
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Získané výsledky mají umožnit provést interpretaci výsledků z hlediska zatížení vodní bioty 
(ryb) řeky Svratky musk sloučeninami a posoudit vliv velkokapacitní městské ČOV na vodní 
ekosystém.        
 
 
3.9.1 Použitá rozhodčí metoda 
 

Pro stanovení musk sloučenin v rybí svalovině byla jako optimální separační metoda 
používána plynová chromatografie s  hmotnostně-spektrometrickou detekcí; nastavení 
parametrů přístroje je uvedeno v kapitole 3.5 (používán teplotní program TP1; splitless time: 
1 min; nastřikovaný objem vzorku: 1 µl). Jako rozpouštědlo byl pro přípravu roztoků 
standardů používán cyklohexan. Retenční charakteristiky a charakteristické ionty, které jsou 
nutné pro správnou identifikaci a kvantifikaci, byly již pro dané analyty, včetně 
deuterovaných standardů, stanoveny v rámci kapitoly 3.6.1, respektive kapitoly 4.1.1.  
 
 
3.9.2 Charakteristika odlovu, zpracování a uchování biotických vzorků 
 

Biotický materiál tvořila svalová tkáň rybího druhu jelec tloušť (Squalius cephalus). Jelec 
tloušť je sladkovodní všežravá ryba z čeledi kaprovitých, která se vyskytuje v pásmech 
tekoucích vod téměř v celé Evropě. Je poměrně odolný, protože může žít i ve znečištěných 
povrchových vodách; dorůstá průměrné délky 40 – 70 cm a hmotnosti až 3,5 kg (po více než 
10 letech). Vzorky ryb byly odloveny dne 10. 11. 2009 na řece Svratce pracovníky Povodí 
Moravy, kteří jsou k této činnosti akreditováni. Byla zvolena 2 místa pro odlov, a to  před 
ČOV Brno – Modřice (soutok Svratky a Svitavy) a za ČOV Brno – Modřice (jez mezi 
Rajhradem a Rajhradicemi). Celkem bylo pro analýzu musk sloučenin odloveno 60 kusů ryb 
(30 + 30 vzorků). Přesná místa odlovu a charakteristika jednotlivých vzorků ryb jsou uvedeny 
v Příloze 2.  
 
Tabulka 20: Základní charakteristika odloveného souboru ryb 
 

Medián 

Délka Hmotnost Věk 
Pohlaví 

Místo odlovu 

[mm] [g] [roky] 
samčí 
(M) 

samičí 
(F) 

Před ČOV Brno – Modřice 248 175 4+ 16 14 

Za ČOV Brno – Modřice 239 180 4+ 23 7 
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Obrázek 27: Jelec tloušť (Squalius cephalus) [111] 

 
 

Po odlovu byly ryby transportovány do laboratoře Ústavu veterinární hygieny a ekologie 
FVHE na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, kde byly postupně vyšetřeny 
veterinárním lékařem. Po zaznamenání příslušných charakteristik byly jednotlivé vzorky ryb 
dále zpracovány, tzn., že byla oddělena svalovina, kůže a vnitřnosti. Pro analýzu musk 
sloučenin byla používána pouze svalovina, která byla zhomogenizována (pomocí mixéru) 
a následně zamražená (při -20 °C) uchovávána až do doby analýzy. Průměrná hmotnost 
svaloviny činila 73,0 g (pro vzorky odlovené před ČOV), respektive 76,9 g (pro vzorky 
odlovené za danou ČOV). 

 
 

3.9.3 Optimalizace zrychlené extrakce rozpouštědlem (PSE) 
 
Pro optimalizaci zrychlené extrakce rozpouštědlem (PSE) byl používán rozmražený reálný 

vzorek (vzorek č. 1) rybí svaloviny o hmotnosti 3 g, který byl v třecí misce rozetřen s 6 g PSE 
matrix. Po kvantitativním převedení směsi do extrakční patrony (22 ml) byly ke vzorku 
přidány deuterované (vnitřní) standardy MX-D15 (4 µl; 100 ng.µl-1) a AHTN-D3 (4 µl; 
100 ng.µl-1). Takto připravený vzorek byl podroben extrakci PSE. Výsledný extrakt byl 
zahušťován na rotační vakuové odparce [50 °C, 50 ot.min-1, 340 mbar] na přibližně 2 ml a po 
přečištění na florisilové koloně (viz kap. 4.4.2.3) a opětovném zahuštění (pro koncové 
zahuštění použit keeper undekan v objemu 30 µl) byl převeden do cyklohexanu k finální 
analýze na GC-MS [parametry metody viz kap. 3.5]; výsledný objem ve vialce byl 800 µl. 
Optimalizace metody PSE byla prováděna pomocí vyhodnocování průměrné výtěžnosti [ze 
3 paralelních měření] pro jednotlivé vnitřní standardy a nastavované parametry PSE. 

Pro vyhodnocení výtěžností bylo nutné ze 3 paralelních měření stanovit průměrné 
referenční odezvy (pro 100% výtěžnost), které byly získány GC-MS analýzou 800 µl 
cyklohexanového roztoku, který obsahoval 4 µl MX-D15 (100 ng.µl-1) a 4 µl AHTN-D3 
(100 ng.µl-1); výsledná koncentrace obou standardů byla 500 ng.ml-1.  

Hlavním cílem optimalizace bylo vybrat vhodné rozpouštědlo (extrakční činidlo) pro 
extrakci sledovaných analytů. Rovněž byly optimalizovány jednotlivé parametry metody, a to 
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v  pořadí teplota, doba statické fáze a počet cyklů, které měly zaručit co nejvyšší výtěžnost, 
a zároveň měl být minimalizován potřebný čas a spotřeba rozpouštědel. Na základě předchozí 
práce [1] bylo použito následující výchozí nastavení metody, které bylo dále optimalizováno. 
Výsledky optimalizace PSE jsou prezentovány v kapitole 4.4.1. 

 
Výchozí parametry metody PSE: 
� Extrakční činidlo:  cyklohexan (100 %)   
� Teplota:  110 °C 
� Doba statické fáze:  8 min 
� Počet cyklů:  2 
� Tlak:  140 bar 
� Proplach rozpouštědlem:  15 sec (2krát) 
� Sušení dusíkem:  1 min 
 
 
3.9.3.1 Optimalizace typu extrakčního činidla pro PSE 

V rámci této části optimalizace bylo na základě odborné literatury [86, 87] testováno 
použití 2 extrakčních činidel v různém zastoupení ve směsi, a to cyklohexanu (CH) 
a ethylacetátu (EA). Konkrétní volené poměry byly následující: CH (100 %), CH:EA (75:25, 
v/v), CH:EA (50:50, v/v), CH:EA (25:75, v/v), EA (100 %). 
 
 
3.9.3.2 Optimalizace teploty pro PSE 

Při této optimalizaci byly testovány teploty 100 °C, 110 °C, 120 °C a 140 °C. Jako 
extrakční činidlo bylo na základě předešlého bodu optimalizace použito CH:EA (25:75). 

 
 

3.9.3.3 Optimalizace doby statické fáze a počtu cyklů při PSE 

Pro extrakci bylo nutné optimalizovat také kombinace doby statické fáze a počtu cyklů. 
Byly zvoleny tyto kombinace: 4 min / 1 cyklus, 4 min / 2 cykly, 4 min / 3 cykly, 8 min / 
1 cyklus, 8 min / 2 cykly, 12 min / 1 cyklus a 16 min / 1 cyklus. Na základě již 
optimalizovaných dílčích kroků komplexního analytického postupu byla jako extrakční 
činidlo použita směs CH:EA (25:75) a teplota 120 °C. 

 
 

3.9.4 Optimalizace adsorpční kolonové chromatografie 
 
Pro přečištění extraktu byla použita metoda adsorpční kolonové (sloupcové) 

chromatografie. Tento preanalytický krok se provádí za účelem odstranění balastních látek 
z extraktu (zejména tuku), které by rušily nebo úplně znemožňovaly výsledné analytické 
stanovení. K odstranění balastních látek dochází vlivem jejich adsorpce na povrchu náplně, 
zatímco analyty jsou z kolony postupně eluovány působením vhodného elučního činidla. Jako 
náplň byl z důvodu přítomnosti nezanedbatelného množství tuku v reálných vzorcích zvolen 
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florisil, který je schopen z extraktu odstranit min. 150 mg lipidů (při použití kolony o délce 
30 cm).  

Optimalizace přečištění spočívala ve výběru vhodného elučního činidla a jeho množství 
(objem) pro maximální eluci analytu obsaženého v extraktu. Optimalizace přečištění extraktu 
kolonovou adsorpční chromatografií byla prováděna tak, že byla připravena série shodných 
roztoků obsahující všech 11 standardů musk sloučenin (včetně 2 deuterovaných). Každý 
roztok obsahoval 2 ml cyklohexanu, do kterého bylo v kapalné formě nadávkováno: 200 ng 
PH, 200 ng TR, 200 ng HHCB, 100 ng AHTN, 100 ng AMB, 200 ng MX, 100 ng MOS, 
100 ng TIB, 100 ng MK, 400 ng MX-D15 a 400 ng AHTN-D3. Tyto roztoky byly nanášeny na 
kolony naplněné florisilem; použitím různých elučních činidel byly získány eluáty, které byly 
po zahuštění na definovaný objem analyzovány na GC-MS (parametry metody – viz kap. 3.5).  

Optimalizace typu elučního činidla byla provedena na základě stanovených výtěžností 
(průměr ze 2 paralelních pokusů) pro jednotlivé analyty. Následně mohla být provedena 
optimalizace množství zvoleného elučního činidla; principem této optimalizace bylo jímání 
eluátu po frakcích a po jejich zahuštění, analýze (GC-MS) a stanovení procentického 
zastoupení analytů v jednotlivých frakcích bylo možné rozhodnout, jaký objem elučního 
činidla je dostačující pro přečištění s minimálními ztrátami. Zastoupení bylo vypočteno z dílčí 
odezvy, vzhledem k celkové odezvě ze všech frakcí; výsledné hodnoty byly průměrem ze 
2 paralelních pokusů.  

Pro vyhodnocení výtěžností jednotlivých analytů bylo nutné stanovit referenční odezvy 
(pro 100% výtěžnost) pomocí analýzy (GC-MS) 800 µl cyklohexanového roztoku 
obsahujícího výše uvedené absolutní množství jednotlivých 11 standardů. Výsledky 
k jednotlivým bodům optimalizace jsou uvedeny v kapitole 4.4.2. 
 
 
3.9.4.1 Optimalizace typu elučního činidla pro přečištění 

V rámci tohoto bodu optimalizace bylo testováno použití 3 rozpouštědel – acetonu (AC), 
cyklohexanu (CH) a ethylacetátu (EA), a to v různých kombinacích a s různým zastoupením 
ve směsi. Konkrétně se jednalo o následující eluční činidla: AC:CH (20:80, v/v), AC:CH 
(50:50, v/v), AC:CH (80:20, v/v), EA:CH (50:50, v/v), EA:CH (80:20, v/v) a EA (100 %).  

 
Příprava adsorpční kolony probíhala následujícím způsobem: na dno skleněné kolony 

(30 cm délka, 1 cm vnitřní průměr, teflonový kohout) byla umístěna vata (odtučněná 
v acetonu) a 1 cm vrstva bezv. Na2SO4 pro případné odstranění vlhkosti; dále byla kolona 
naplněna cyklohexanem, do kterého byl postupně navrstven aktivovaný florisil (vypálený při 
350 °C po dobu 12 hodin). Na sloupec florisilu (cca 30 cm) byla ještě vpravena 1 cm vrstva 
bezv. Na2SO4. Následně byla nastavena rychlost průtoku rozpouštědla kolonou, a to na 
6 kapek.min-1. Na takto připravenou kolonu mohl být, po odstranění nadbytečného 
cyklohexanu, nanášen vzorek.  

 
Nanesený modelový vzorek (specifikovaný v předešlé kapitole 3.9.4) byl po vsáknutí 

eluován výše uvedenými elučními činidly o objemu 120 ml. Eluáty byly jímány do baněk 
a nakonec byly zakoncentrovány na rotační vakuové odparce (50 °C, 340 mbar, 50 ot.min-1); 



 91 

pro koncové zahuštění byl použit keeper undekan o objemu 30 µl. Do baňky bylo přidáno 
770 µl cyklohexanu a vzorek (celkový objem: 800 µl) byl převeden do vialky. Následovala 
finální analýza vzorku metodou GC-MS a určení výtěžností pro jednotlivé analyty.  
 
 
3.9.4.2 Optimalizace množství elučního činidla 

Pro optimalizaci potřebného množství elučního činidla byl zvolen postup shodný 
s předchozí kapitolou 3.9.4.1, avšak již bylo použito rozpouštědlo, jehož výběr byl 
optimalizován v předešlém kroku, a to ethylacetát (100 %) o objemu 160 ml. Eluát byl 
v tomto případě po průchodu kolonou jímán po frakcích (40 ml; 4 frakce), které byly po 
zahuštění odděleně analyzovány na GC-MS. Následně bylo stanoveno procentické zastoupení 
daných analytů v jednotlivých frakcích.  
 
 
3.9.5 Stanovení analytů v reálných vzorcích rybí svaloviny 
 

Ke stanovení musk sloučenin v reálných vzorcích rybí svaloviny jelce tlouště (specifikace 
vzorků viz Příloha 2) byla používána optimalizovaná metoda PSE-GC/MS. K analýzám bylo 
navažováno (na analytických vahách s přesností na 4 desetinná místa) 3 g rozmraženého 
vzorku rybí svaloviny. Vzorek byl v třecí misce rozetřen s 5,5 g PSE matrix a byl 
kvantitativně převeden do extrakční patrony (22 ml); navážka vzorku vyšší jak 3 g by již 
s danou matrix neposkytovala suchou sypkou směs nutnou pro extrakci. Ke vzorku byly před 
extrakcí přidány vnitřní deuterované standardy MX-D15 (2 µl, 100 ng.µl-1) a AHTN-D3 (2 µl, 
100 ng.µl-1). Následovala extrakce analytů ze vzorku metodou zrychlené extrakce 
rozpouštědlem (PSE) za optimalizovaných podmínek uvedených v kapitole 4.4.1.4. Výsledný 
extrakt byl zahuštěn na rotační vakuové odparce (50 °C, 340 mbar, 50 ot.min-1) na přibližně 
2 ml. Extrakt byl potom přečišťován pomocí adsorpční kolonové chromatografie (náplň: 
florisil) za optimalizovaných podmínek uvedených v kapitole 4.4.2.3; postup přípravy 
adsorpční kolony je uveden v kapitole 3.9.4.1. Po ukončení sloupcové chromatografie byl 
eluát zakoncentrován na rotační vakuové odparce (50 °C, 340 mbar, 50 ot.min-1); koncové 
zahuštění bylo provedeno pomocí 30 µl undekanu (keeper). Do baňky bylo přidáno 770 µl 
cyklohexanu a vzorek (výsledný objem: 800 µl) byl převeden do vialky. Následovala finální 
analýza metodou GC-MS, jejíž parametry jsou uvedeny v kap. 3.5 (údaje pro správnou 
identifikaci a kvantifikaci analytů jsou prezentovány v kap. 4.1.1). V průběhu celého měření 
byl pravidelně analyzován slepý vzorek (blank), aby mohla být vyloučena vnější kontaminace 
a mohly být stanoveny pozaďové odezvy pro jednotlivé analyty. Kvantifikace analytů byla 
prováděna metodou vnějšího standardu (viz kap. 3.9.6). Výsledné hodnoty koncentrací všech 
analytů v jednotlivých vzorcích a statistické zpracování naměřených dat jsou prezentovány 
v Příloze 6, respektive v kapitole 4.4.5. 
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3.9.5.1 Stanovení obsahu tuku v reálných vzorcích 

Pro stanovení obsahu tuku ve vzorcích rybí svaloviny byl používán extrakční postup 
identický s  předchozí kapitolou 3.9.5. Výsledný extrakt byl přefiltrován přes vrstvu (min. 
2 cm) bezv. Na2SO4 umístěného ve filtrační nálevce (do spodní části nálevky byla dána vata 
odtučněná v acetonu), a to z důvodu odstranění vlhkosti ze vzorku. Filtrát byl jímán do 
předem zvážené baňky a po zahuštění na rotační vakuové odparce (50 °C, 340 mbar, 
50 ot.min-1) byl získán čistý tuk (byl vypočten procentuální obsah tuku v daném vzorku). 
Výsledky umožnily kontrolu, že obsah tuku nepřesahuje 150 mg (cca 5 % hmotnosti vzorku), 
což je limitní hodnota pro odstranění lipidů ze vzorku pomocí používané metody přečištění 
(florisilové kolony). Získané hodnoty obsahu tuku umožní posoudit, zda souvisí obsah tuku 
ve svalové tkáni s obsahem musk sloučenin, které patří mezi lipofilní kontaminanty. Výsledné 
hodnoty procentického zastoupení tuku v jednotlivých vzorcích jsou uvedeny v Příloze 6.   
 
 
3.9.6 Kvantifikace analytů – metoda vnějšího standardu 
 

Kvantifikace analytů v reálných vzorcích rybí svaloviny byla prováděna metodou vnějšího 
standardu (metoda kalibrační křivky). Pro jednotlivé analyty bylo nutné sestrojit kalibrační 
závislosti, jejichž koncentrační rozsah byl zvolen s  ohledem na možné koncentrace 
zjišťované v reálných vzorcích rybí svaloviny. Připravené standardní roztoky byly 
analyzovány stejnou metodou GC-MS, která byla použita pro analýzu extraktů z  rybí 
svaloviny. Číselné charakteristiky jednotlivých kalibračních závislostí jsou uvedeny 
v kapitole 4.4.3.  

Postup kvantifikace zahrnoval ruční integraci píků na chromatogramu, které byly správnou 
identifikací přiřazeny konkrétním analytům. Získané plochy (odezvy) byly korigovány na 
blank a následně byla provedena kvantifikace pomocí metody kalibrační křivky. Hodnoty 
byly přepočteny na konkrétní navážky vzorku a korigovány na zjištěnou výtěžnost, která byla 
určena pomoci interních standardů (MX-D15, AHTN-D3) přidávaných ke každému vzorku 
před extrakcí.  

Výtěžnost byla vyhodnocována pomocí průměrných referenčních odezev (určených ze 
3 paralelních stanovení), které byly získány proměřením standardního roztoku (250 ng.ml-1; 
800 µl cyklohexanového roztoku obsahovalo 2 µl každého deuterovaného standardu 
o koncentraci 100 ng.µl-1) obou deuterovaných standardů. Směrnice lineární rovnice regrese 
byla 32,87 pro MX-D15, respektive 107,9 pro AHTN-D3.  

Celkový výsledek obsahu hodnoceného analytu v konkrétním vzorku rybí svaloviny 
[µg.kg-1 ž.hm.] je aritmetickým průměrem výsledků z jednotlivých 3 paralelních stanovení. 
 
 
3.9.7 Stanovení mezí detekce (LOD) a mezí stanovitelnosti (LOQ) 
 

Pro stanovení hodnot LOD a LOQ byla použita metoda výpočtu B z kapitoly 3.6.6.; 
znamená to, že bylo využito kalibračních závislostí, které již byly sestrojeny v souladu 
s postupem uvedeným v  kapitole 3.9.6. Výsledné hodnoty LOD a LOQ (v µg.ml-1) byly 
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přepočteny na hodnoty v jednotkách µg.kg-1, platných pro danou analytickou metodu 
(navážka: 3 g vzorku; výsledný objem vzorku k analýze GC-MS: 800 µl). Výsledky jsou 
prezentovány v kapitole 4.4.4.  

 
 

3.9.8 Stanovení opakovatelnosti 
 

Opakovatelnost používané analytické metody GC-MS (parametry viz kap. 3.5) byla 
stanovena ze série 5 měření reálného vzorku (č. 60; postup analýzy viz kap. 3.9.5), ke 
kterému bylo před finální analýzou přidáno následující množství standardů: PH 38 ng, TR 
128 ng, HHCB 128 ng, AHTN 128 ng, AMB 38 ng, MX 77 ng, MOS 26 ng, TIB 26 ng a MK 
26 ng. Výsledné hodnoty opakovatelnosti vyjádřené ve formě relativní směrodatné odchylky 
(RSD) jsou pro jednotlivé analyty prezentovány v kapitole 4.4.6. 
 

 
3.9.9 Stanovení průměrné výtěžnosti a nejistot měření 
 

Průměrná výtěžnost celé analytické metody PSE-GC/MS byla stanovena jako průměr 
výtěžností stanovovaných v rámci vyhodnocení jednotlivých reálných vzorků (na základě 
vnitřních deuterovaných standardů MX-D15 a AHTN-D3, které byly pravidelně přidávány ke 
vzorkům před extrakcí). Výsledné průměrné výtěžnosti, uvedené v procentech ve tvaru: 
výtěžnost ± směrodatná odchylka,  jsou uvedeny v  kapitole 4.4.7. 
 

Je známo, že výsledek každého měření může být ovlivněn výskytem náhodných 
a systematických chyb a představuje pouze odhad skutečné hodnoty. Míru spolehlivosti 
výsledků vyjadřuje nejistota měření. Nejistota je definována jako parametr přidružený 
výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které mohou být důvodně 
přisuzovány k měřené veličině. Celý proces odhadu nejistot lze rozdělit do následujících částí: 
specifikace měřené veličiny (např. koncentrace), identifikace zdrojů nejistoty, kvantifikace 
nejistoty a výpočet kombinované nejistoty [110].  

Existují 2 základní postupy odhadu nejistot: „zdola – nahoru“ a „shora – dolů“. Postup 
„zdola – nahoru“ („složka po složce“; „bottom – up“) spočívá v identifikaci a kvantifikaci 
nejistot pocházejících ze všech individuálních zdrojů. Tento postup lze aplikovat zejména při 
řešení jednodušších problémů. Pro složitější analytické postupy je vhodnější použití postupu 
„shora – dolů“ („top – down“). V rámci tohoto postupu se nevyhodnocují nejistoty 
pocházející z každého jednotlivého zdroje, ale využívají se výhradně souhrnné údaje 
vyjadřující celkový vliv jednotlivých zdrojů. Mezi tyto údaje patří opakovatelnost stanovení 
(vyjadřující příspěvky všech náhodných chyb) a výtěžnost (sumarizující příspěvky 
systematických chyb) [110].  

Pro vyhodnocení nejistot v rámci tohoto bodu experimentální části byl použit postup 
„shora – dolů“ („top – down“), při kterém byly využity již stanovené hodnoty opakovatelnosti 
a výtěžnosti pro jednotlivé analyty. Konkrétně byla pro jednotlivé analyty vypočtena nejistota 
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výtěžnosti u(R)t a kombinovaná nejistota celého analytického postupu uct. Nejistota výtěžnosti 
pro daný analyt je definována vztahem [110]: 
 

 [ ]%
3

)100(5,0
)( t

t

R
Ru

−⋅
=  (29) 

 
u(R)t .................. nejistota výtěžnosti 
Rt ...................... výtěžnost daného analytu [%] 
 
 
 

Kombinovaná nejistota celého analytického postupu (pro daný analyt) je vyjádřena 
následujícím vztahem [110]: 
 

 ( ) [ ]%22
ttct Ruru +=  (30) 

 
uct ...................... kombinovaná nejistota celého analytického postupu  
rt ....................... opakovatelnost stanovení vyjádřená jako relativní směrodatná odchylka [%] 
u(R)t .................. nejistota výtěžnosti [%] 

 
 

Výsledné hodnoty nejistot měření (pro jednotlivé analyty) jsou prezentovány v kapitole 4.4.7. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
4.1 Stanovení nitromusk a polycyklických musk sloučenin v odpadní vodě z ČOV 

Brno – Modřice 
 
4.1.1 Retenční časy, MS spektra a charakteristické m/z 
 

Ke stanovení sledovaných analytů v odpadní vodě byla použita metodika prezentovaná 
v kapitole 3.6.1. Získané chromatografické záznamy a záznamy hmotnostních spekter (viz 
Příloha 3)  umožnily odečet retenčních časů a určení kvantifikačních a konfirmačních iontů. 
Jako kvantifikační ion byl obvykle zvolen nejintenzivnější ion (m/z) ve spektru, jako 
konfirmační ion molekulový ion daného analytu. Retenční časy jsou uváděny pro splitless 
time 1 minutu (platné pro kapalný nástřik vzorku) i 3 minuty (platné při použití SPME). 
Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
 
Tabulka 21: Retenční časy a charakteristické ionty pro jednotlivé analyty 

 

Retenční čas [min] m/z 
Analyt Splitless 

time: 1 min 
Splitless 

time: 3 min 
Kvantifikační 

ion 
Konfirmační 

ion 

PH 19,18 20,60 229 244 
AMB 21,91 23,01 253 268 
TR 22,66 23,77 215 258 

HHCB 22,66 23,85 243 258 
MX 23,04 24,03 282 279 

AHTN 23,19 24,62 243 258 
MOS 24,21 25,12 263 278 
TIB 25,61 26,97 251 266 
MK 26,68 28,21 279 294 

  
MX-D15 22,43 ///// 294 312 

AHTN-D3 23,07 ///// 246 261 
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Obrázek 28: Ukázkový chromatogram 9 analyzovaných musk sloučenin (optimalizovaná 
metoda SPME-GC/MS; splitless time: 3 min; 5 ng.ml-1) 
 
 
4.1.2 Optimalizace metody SPME 
 

Cílem optimalizace metody SPME bylo zjištění vhodných parametrů, jejichž použití lze 
následně aplikovat při analýzách sledovaných analytů v reálných vzorcích odpadní vody 
z ČOV Brno – Modřice. Pracovní postup k optimalizaci SPME je uveden v kapitole 3.6.2. 
Z důvodu velkých rozdílů v odezvách nitromusk sloučenin (NMS) a polycyklických musk 
sloučenin (PMS) byly výsledné grafy vytvořeny samostatně pro obě jednotlivé skupiny musk 
sloučenin.  
 
 
4.1.2.1 Optimalizace výběru typu vlákna a provedení SPME 

Byla posuzována vhodnost použití 3 druhů vláken, tj. PDMS (100 µm) [červené], 
PDMS/DVB (65 µm) [modré] a PA (85 µm) [bílé]. Pro každé vlákno bylo testováno 
provedení DI (přímá sorpce) i HS (sorpce z prostoru head space). Z uvedených grafických 
záznamů vyplývá, že polycyklické musk sloučeniny poskytují mnohem vyšší odezvy než 
nitromusk sloučeniny. Rovněž je zřejmé, že PMS poskytují výrazně vyšší odezvy při 
provedení head space, a to z důvodu jejich relativně vysokých hodnot tlaků nasycených par. 
Naopak u analytů ze skupiny NMS jsou výsledky získané z provedení HP a DI relativně 
srovnatelné, pravděpodobně vzhledem k jejich relativně omezené těkavosti. Všechna 
testovaná vlákna poskytovala téměř srovnatelné odezvy pro jednotlivé analyty a typ 
provedení. Protože však bylo také zjištěno, že pro NMS získáme s vláknem PDMS/DVB 
(65 µm) poněkud lepší odezvy, bylo pro další práci zvoleno použití tohoto vlákna. Při výběru 
byly brány v úvahu i poznatky z odborné literatury a vlastní výsledky prezentované 
v diplomové práci [1]. Při volbě provedení bylo nutné udělat kompromis, a to zejména 
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s ohledem na analyty ze skupiny NMS, protože PMS poskytují dostačující odezvy při obou 
typech provedení. Na podkladě poznatků z odborné literatury lze předpokládat, že v reálných 
vzorcích odpadních vod se budou NMS vyskytovat ve velmi nízkých, často  
nedetekovatelných koncentracích, takže i s ohledem na jejich nízký tlak nasycených par 
a složitost matrice (odpadní vody) byla při aplikaci SPME zvolena přímá sorpce (DI).     
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Obrázek 29: Optimalizace typu vlákna a provedení SPME pro NMS 
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Obrázek 30: Optimalizace typu vlákna a provedení SPME pro PMS 
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4.1.2.2 Optimalizace teploty sorpce 

Grafické vyjádření optimalizace teploty sorpce potvrzuje teoretický poznatek, že zvyšování 
teploty má za následek zvyšování účinnosti mikroextrakce sledovaných analytů. Přesto však 
ve zkoušeném teplotním intervalu 60 – 90 °C byl vliv teploty na sorpci analytů relativně 
omezený. Jako dostačující pro další práci byla zvolena teplota 80 °C, protože udržování vodní 
lázně při teplotách blížících se teplotě varu vody je problematické; rychle odpařovanou vodu 
je nutné dolévat, čímž se porušuje teplotní rovnováha. Navíc příliš vysoká teplota vzorku 
může způsobovat ztráty analytů jejich únikem přes septum (okolo místa vpichu jehly SPME).     
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Obrázek 31: Optimalizace teploty sorpce při SPME pro NMS 
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Obrázek 32: Optimalizace teploty sorpce při SPME pro PMS 
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4.1.2.3 Optimalizace času sorpce 

Z grafické závislosti výsledků optimalizace času sorpce při SPME (testovaný časový 
interval: 5 – 50 min) vyplývá, se s rostoucím expozičním časem rostou odezvy jednotlivých 
analytů. Nejintenzivnější nárůst odezev lze pozorovat do dvacáté minuty, poté je již nárůst 
pozvolný.  
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Obrázek 33: Optimalizace času sorpce při SPME pro NMS 
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Obrázek 34: Optimalizace času sorpce při SPME pro PMS 
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Z prezentovaných výsledků dále vyplývá, že k dosažení úplné rovnováhy mezi sorpčním 
vláknem a fází vzorku není dostačujících ani 50 minut. Pro praktické použití metody SPME 
není nutné dosažení absolutní rovnováhy, je však nutné přesné dodržování expozičního času 
při jednotlivých analýzách. Na základě dosažených výsledků a rovněž s ohledem na délku 
GC-MS analýzy (36 min) byl jako optimální zvolen expoziční čas 30 minut.    
 
 
4.1.2.4 Optimalizovaná metoda SPME 

Shrnutím výše uvedených výsledků z  jednotlivých bodů optimalizace byla získána 
optimalizovaná metoda SPME, která je použitelná pro sledování 9 cílových analytů 
v reálných vzorcích (odpadní) vody, která v našem případě pocházela z ČOV Brno – Modřice.   
 
Optimalizované parametry SPME: 
� Vlákno: PDMS/DVB; 65 µm (modré) 
� Provedení: přímá sorpce (DI) 
� Objem vialky: 22 ml 
� Objem vzorku: 16 ml 
� Teplota: 80 °C 
� Ustalování rovnováhy: 5 min 
� Expoziční čas: 30 min 
� Rychlost míchání: 900 ot.min-1 
 
 
4.1.3 Stanovené meze detekce (LOD) a meze stanovitelnosti (LOQ) 
 

Způsob stanovení hodnot LOD a LOQ (i hodnot nd a nq) pro jednotlivé analyty je 
prezentován v kapitole 3.6.6 (metoda výpočtu C). Pro výpočet bylo nutné sestrojit kalibrační 
závislosti [odezva = f(c), kde koncentrace byla vyjadřována v ng.ml-1] pro jednotlivé analyty 
v destilované vodě, s použitím optimalizované metody SPME-GC/MS. Rozsah jednotlivých 
kalibračních závislostí byl zvolen tak, aby se získávané odezvy standardů řádově shodovaly 
s odezvami získávanými při měření reálných vzorků. Jednotlivé kalibrační závislosti byly 
minimálně čtyřbodové; jednotlivé body kalibrace byly rovnoměrně rozvrstveny do měřeného 
koncentračního rozsahu, s koeficientem determinace R2 (lineární regrese) minimálně 0,95. 
Pro určení hodnot LOD a LOQ bylo rovněž potřeba znát hodnotu odezvy průměrného blanku 
(pro každý analyt). Jednotlivé blanky byly pravidelně měřeny v průběhu analýz reálných 
vzorků odpadní vody. Číselné charakteristiky jednotlivých kalibračních závislostí a hodnoty 
LOD a LOQ pro jednotlivé analyty jsou prezentovány v následujících tabulkách.   
 
 
 
 
 



 101 

Tabulka 22: Číselné charakteristiky kalibračních závislostí pro jednotlivé analyty (lineární 
rozsah, parametry rovnice regrese, koeficient determinace R2, počet kalibračních bodů) 
a hodnota průměrné odezvy blanku (k měření použita optimalizovaná metoda SPME-GC/MS) 
 

Lineární rozsah 
Parametry rovnice 

regrese Analyt 
[ng.ml-1] Směrnice 

Úsek na 
ose y 

R2 
Počet 

kalibračních 
bodů 

Průměrná 
odezva 
blanku 

PH 0,0009 – 0,0467 391832 16,5 0,9999 4 58 
TR 0,0031 – 0,1558 174919 -491 0,9945 4 71 

HHCB 0,0187 – 1,8634 276731 -17361 0,9863 5 3958 
AHTN 0,0056 – 0,5590 302164 -5753 0,9788 5 641 
AMB 0,0014 – 0,1366 45732 -53,0 0,9922 5 0 
MX 0,0016 – 0,1553 74507 -6,89 0,9904 5 284 

MOS 0,0007 – 0,0745 123891 -263 0,9899 5 4 
TIB 0,0006 – 0,0590 114667 -230 0,9890 5 0 
MK 0,0015 – 0,1491 62396 -19,9 0,9892 5 220 

 
Tabulka 23: Hodnoty LOD, LOQ, nd a nq (v ng.l-1) pro jednotlivé analyty 
 

LOD LOQ nd nq 
Analyt 

[ng.l-1] [ng.l-1] [ng.l-1] [ng.l-1] 

PH 0,106 0,353 0,053 0,230 
TR 3,21 10,7 1,61 6,96 

HHCB 77,0 257 38,5 167 
AHTN 21,2 70,5 10,6 45,8 
AMB 1,16 3,87 0,580 2,51 
MX 3,91 13,0 1,95 8,47 

MOS 2,16 7,19 1,08 4,68 
TIB 2,00 6,67 1,00 4,34 
MK 3,85 12,8 1,93 8,34 

 
 

4.1.4 Výsledky analýz reálných vzorků odpadní vody  
 

V následující kapitole experimentální části (postup uveden v kap. 3.6.4) bylo pomocí 
optimalizované metody SPME-GC/MS analyzováno 9 vybraných musk sloučenin (ze skupiny 
NMS a PMS) ve vzorcích odpadní vody (přítok + odtok) z ČOV Brno – Modřice. Vzorkování 
odpadní vody probíhalo celý únor 2010 (28 dní). Sledované analyty byly následující: 
phantolid (PH), traseolid (TR), galaxolid (HHCB), tonalid (AHTN), musk ambrette (AMB), 
musk xylen (MX), musk mosken (MOS), musk tibeten (TIB) a musk keton (MK). 
Kvantifikace byla provedena metodou standardního přídavku. Kompletně jsou všechny 
stanovené koncentrace pro jednotlivé analyty přehledně zpracovány do tabulky tvořící Přílohu 
5. Výsledky byly souhrnně graficky zpracovány a jsou prezentovány dále v této kapitole.  
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Tabulka 24: Počet reálných vzorků odpadní vody, v nichž byl obsah analytů na úrovni nd / 
nq / > LOQ 

Počet vzorků na 
PŘÍTOKU 

Počet vzorků na 
ODTOKU Analyt 

nd nq > LOQ nd nq > LOQ 

PH 0 0 28 0 0 28 
TR 0 0 28 0 6 22 

HHCB 0 0 28 0 0 28 
AHTN 0 0 28 0 5 23 
AMB 4 9 15 17 11 0 
MX 2 1 25 12 14 2 

MOS 28 0 0 28 0 0 
TIB 28 0 0 28 0 0 
MK 0 3 25 0 2 26 
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Obrázek 35: Procentický výskyt jednotlivých koncentračních úrovní analytů na přítoku ČOV  
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Obrázek 36: Procentický výskyt jednotlivých koncentračních úrovní analytů na odtoku z ČOV 
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Z uvedených výsledků vyplývá, že v surové odpadní vodě (na přítoku ČOV Brno – 
Modřice) byly ve všech vzorcích zjištěny kvantifikovatelné koncentrace všech analytů ze 
skupiny polycyklických musk sloučenin (phantolid, traseolid, galaxolid, tonalid); tyto 
sloučeniny byly rovněž detekovány a převážně i kvantifikovány ve všech vzorcích na odtoku 
z ČOV. Současně výsledky prokázaly, že koncentrace nitromusk sloučenin byly v některých 
případech i na přítoku pod mezí kvantifikace. Nejčastěji byl na přítoku kvantifikován musk 
keton a musk xylen, naopak musk mosken a musk tibeten nebyly detekovány v žádném 
vzorku na přítoku ani na odtoku. Na základě hodnot zjištěných na odtoku lze konstatovat, že 
byl pozorován razantní úbytek nálezů s koncentracemi nad mezí stanovitelnosti pro musk 
xylen i musk ambrette, zatímco hodnoty MK zůstaly nezměněny.       

V další části této kapitoly jsou prezentovány výsledné sloupcové grafy pro jednotlivé 
analyty, s výjimkou MOS a TIB, které nebyly detekovány v žádném vzorku. V grafech jsou 
zobrazeny výsledné koncentrace, jejichž hodnota byla vyšší než mez stanovitelnosti (LOQ). 
Ve většině případů byla koncentrace analytů na přítoku vyšší než koncentrace na odtoku, 
vyskytly se však také případy, kde tomu bylo naopak, např. 16. 2. 2010 pro všechny PMS. 
Lze se domnívat, že důvodem může být například krátkodobý jednorázový přítok odpadní 
vody s vysoce nadprůměrným obsahem některého analytu. Tato nerovnoměrnost nemusí být 
při vzorkování přítoku zachycena, protože dílčí vzorky se odebírají po 2 hodinách, avšak  
může se projevit až ve směsném vzorku na odtoku. Koncentrace musk sloučenin v odpadní 
vodě o víkendech se většinou nelišily od ostatních dní, případně byly nižší. Existence obecné 
závislosti koncentrace musk sloučenin v odpadní vodě na konkrétním dni v týdnu však 
nebyla, patrně vzhledem k relativně krátké době vzorkování, prokázána.  
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Obrázek 37: Obsah phantolidu v surové a přečištěné odpadní vodě [ng.l-1] 
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Obrázek 38: Obsah traseolidu v surové a přečištěné odpadní vodě [ng.l-1] 
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Obrázek 39: Obsah galaxolidu v surové a přečištěné odpadní vodě [ng.l-1] 
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Obrázek 40: Obsah tonalidu v surové a přečištěné odpadní vodě [ng.l-1] 
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Obrázek 41: Obsah musk ambrette v surové a přečištěné odpadní vodě [ng.l-1] 
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Obrázek 42: Obsah musk xylenu v surové a přečištěné odpadní vodě [ng.l-1] 
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Obrázek 43: Obsah musk ketonu v surové a přečištěné odpadní vodě [ng.l-1] 
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Toto jednoměsíční sledování umožnilo učinit závěr, že celkově nejvyšších koncentrací 
v surové OV (přítok) dosahovaly analyty ze skupiny PMS ve dnech 2./5./22. 2. 2010 a analyty 
ze skupiny NMS ve dnech 1./2./5. 2. 2010. Z jednotlivých průtoků na ČOV Brno – Modřice 
(viz Příloha 1) vyplývá, že od 18. 2. až do konce vzorkování dochází k jejich zvýšení, a to 
pravděpodobně v důsledku oteplení a postupného tání sněhu. Vyšší průtoky zapříčiňovaly 
poněkud snížené koncentrace musk sloučenin, zejména ze skupiny NMS.     

 
 

4.1.4.1 Shrnutí výsledků a stanovení účinnosti čištění  

 
Tabulka 25: Základní statistické parametry stanovené  v surové odpadní vodě z ČOV Brno – 
Modřice (za únor 2010) [ng.l-1] 
 

Koncentrace na PŘÍTOKU [ng.l-1] 
Analyt 

Minimum Maximum Medián Průměr 
Směr. 

odchylka 
PH 1,270 5,432 3,069 3,170 0,9149 
TR 12,79 67,78 29,42 33,48 13,92 

HHCB 707,0 13485 1702 2765 3006 
AHTN 102,4 2523 285,0 422,8 478,8 
AMB nd 10,68 3,978 4,174 2,613 
MX nd 128,6 37,30 40,55 27,54 

MOS nd nd 1,079 (nd) 1,079 (nd) 0 
TIB nd nd 1,001 (nd) 1,001 (nd) 0 
MK nq 308,6 74,98 90,33 70,40 

 
 

Tabulka 26: Základní statistické parametry stanovené  v odpadní vodě na odtoku z ČOV 
Brno – Modřice (za únor 2010) [ng.l-1] 
 

Koncentrace na ODTOKU [ng.l-1] 
Analyt 

Minimum Maximum Medián Průměr 
Směr. 

odchylka 
PH 0,6367 3,282 1,943 1,984 0,6749 
TR nq 37,92 14,71 14,68 6,380 

HHCB 399,5 4911 957,3 1231 1022 
AHTN nq 246,9 133,2 140,5 66,24 
AMB nd nq 0,5800 (nd) 1,340 0,9442 
MX nd 37,29 8,466 (nq) 7,499 8,038 

MOS nd nd 1,079 (nd) 1,079 (nd) 0 
TIB nd nd 1,001 (nd) 1,001 (nd) 0 
MK nq 199,1 49,16 55,04 37,98 
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Pro stanovení aritmetického průměru a mediánu koncentrace vypočtených z jednotlivých 
souborů výsledků bylo nutné nahradit nedetekovatelné (nd) a nekvantifikovatelné (nq) údaje 
hypotetickými číselnými hodnotami (viz kap. 4.1.3). Hodnoty průměrů a mediánů pro 
jednotlivé analyty (na přítoku i odtoku) jsou srovnatelné, výrazněji se liší pouze u analytů 
HHCB a AHTN; důvodem byl výskyt několika nadprůměrně vysokých hodnot koncentrací 
vyskytujících se v daných souborech. Tyto vysoké koncentrace značně ovlivňují výsledný 
průměr, a proto byla jako střední hodnota použita pro další vyhodnocování všech analytů 
hodnota mediánu; například pro posouzení účinnosti čištění na ČOV. Z výsledných mediánů 
vyplývá, že v surové OV (přítok na ČOV) se průměrně nachází 2137 ng.l-1 sledovaných musk 
sloučenin (2019 ng.l-1 PMS a 118 ng.l-1 NMS); ve vyčištěné vodě (na odtoku do recipientu) se 
průměrně nachází 1167 ng.l-1 sledovaných analytů (1107 ng.l-1 PMS a 60,29 ng.l-1 NMS). 
 
 
Tabulka 27: Účinnost odstranění jednotlivých analytů z OV během procesu čištění na ČOV 
Brno – Modřice [%] 
 

Analyt PH TR HHCB AHTN AMB MX MOS TIB MK 

Účinnost 
odstranění 

[%] 
36,70 50,00 43,75 53,26 85,42 77,31 ///// ///// 34,44 

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

PH TR HHCB AHTN AMB MX MOS TIB MK

Analyt

c m
ed

ia
n

 [
ng

.l-1
]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ú
či

n
n

os
t 

od
st

ra
n
ěn

í [
%

]

Přítok Odtok Účinnost odstranění
 

Obrázek 44: Sloupcový graf s mediány koncentrací jednotlivých analytů na přítoku a odtoku 
z ČOV Brno – Modřice [ng.l-1] a účinnost odstranění z OV během procesu čištění [%] 



 109 

Výsledné koncentrace pro jednotlivé analyty (viz Příloha 5) byly přepočteny pomocí 
jednotlivých denních průtoků (na dané ČOV; viz Příloha 1) na absolutní koncentrace uvedené 
v gramech. Po výpočtu průměru, respektive sumaci, bylo možné pro každý analyt vyjádřit 
absolutní množství, které se na přítoku nebo na odtoku nacházelo průměrně za 1 den měsíce 
února 2010, za 1 měsíc (únor 2010; 28 dní) a za 1 rok (365 dní; za výchozí byl při výpočtu 
považován 1 den měsíce února 2010). Jednotlivé výsledky jsou prezentovány v následující 
tabulce. 
 

 
Tabulka 28: Absolutní množství vyjádřená pro jednotlivé analyty a časové úseky [g]   
 

PŘÍTOK 
[g] 

PH TR HHCB AHTN AMB MX MOS TIB MK 

Průměr za 
1 den 
února 
2010 

0,341 3,53 280 44,5 0,477 4,36 
0,120 
(nd) 

0,111 
(nd) 

9,06 

Suma za 
měsíc 

únor 2010 
9,55 99,0 7853 1245 13,4 122 3,35 3,11 254 

Suma za 1 
rok 

125 1290 102372 16225 174 1592 43,7 40,5 3307 

                    
ODTOK 

[g] 
PH TR HHCB AHTN AMB MX MOS TIB MK 

Průměr za 
1 den 
února 
2010 

0,224 1,60 132 14,9 0,156 0,831 
0,120 
(nd) 

0,111 
(nd) 

5,95 

Suma za 
měsíc 

únor 2010 
6,28 44,9 3691 418 4,38 23,3 3,35 3,11 167 

Suma za 1 
rok 

81,8 586 48116 5455 57,1 303 43,7 40,5 2172 

   
 

Na podkladě získaných výsledků bylo vyjádřeno souhrnné absolutní množství (za měsíc 
únor 2010) zvlášť pro polycyklické a zvlášť pro nitromusk sloučeniny. Z níže uvedených 
grafů je patrné, že přibližně 95 % veškerého stanoveného množství musk sloučenin (na 
přítoku i na odtoku) přísluší polycyklickým musk sloučeninám. 
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Obrázek 45: Míra zastoupení [g.měsíc-1; %] jednotlivých skupin musk sloučenin na přítoku a 
odtoku z ČOV Brno – Modřice (měsíc únor 2010) 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 46: Zastoupení [%] hlavních musk sloučenin (ve vzorcích dosahovaly nejvyšších 
koncentrací) z jednotlivých skupin (PMS / NMS) v surové odpadní vodě (přítok z ČOV Brno – 
Modřice) [určováno z absolutních množství daných analytů pro měsíc únor 2010] 
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Obrázek 47: Množství musk sloučenin na přítoku a na odtoku z ČOV Brno – Modřice (pro 
měsíc únor 2010) [g.měsíc-1]  

 
 
Tabulka 29: Medián poměru absolutních množství charakteristických analytů z jednotlivých 
skupin musk sloučenin; určeno z výsledků jednotlivých dnů měsíce února 2010 
 

Medián poměru absolutních množství  
(za únor 2010) Vzorek 

HHCB / AHTN MK / MX 

Přítok 5,8 2,3 
Odtok 7,6 6,0 

 
 

Z uvedených poměrů absolutních množství pro analyty vyskytující se ve vzorcích 
v nejvyšších koncentracích vyplývá, že na přítoku bylo kvantifikováno přibližně šestkrát více 
HHCB jak AHTN a přibližně dvakrát více MK než MX. Z uvedených poměrů na odtoku je 
zřejmé, že během procesu čištění na ČOV je tonalid více odbouráván jak galaxolid 
a sloučenina musk xylen je mnohem více odbourávána než musk keton; tyto závěry korelují 
s výše stanovenými účinnostmi čištění pro jednotlivé analyty.   
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4.1.5 Stanovení opakovatelnosti 
 

Opakovatelnost byla stanovena postupem uvedeným v kapitole 3.6.7 s použitím 
optimalizované metody SPME-GC/MS. Výpočet byl proveden ze série 5 měření modelových 
vzorků destilované vody s přídavkem standardu a ze série 5 měření reálného vzorku odpadní 
vody z ČOV Brno – Modřice (přítok ze dne 1. 2. 2010), ke kterému byl rovněž přidáván 
roztok standardu. Výsledné hodnoty opakovatelností jsou vyjádřeny (z odezev jednotlivých 
měření) pomocí relativní směrodatné odchylky (RSD). Z níže uvedených výsledků je patrné, 
že oba typy experimentů poskytují srovnatelné hodnoty opakovatelností (poněkud nižší 
hodnoty jsou většinou prezentovány pro reálný vzorek), jejichž hodnota se většinou pohybuje 
blízko hranice 10 %.   
 
Tabulka 30: Jednotlivé odezvy určené z analýz modelového vzorku destilované vody 
s přídavkem standardu a vypočtené hodnoty aritmetického průměru, směrodatné odchylky 
(SD) a hodnoty opakovatelnosti vyjádřené pomocí relativní směrodatné odchylky (RSD)  
 

Číslo měření odezev (modelového vzorku) RSD 
Analyt 

1 2 3 4 5 
Průměr SD 

[%] 

PH 24851 28771 33397 28693 27233 28589 3121 10,9 
TR 33882 41195 51483 42704 39117 41676 6418 15,4 

HHCB 264413 335847 397720 335990 313523 329499 48031 14,6 
AHTN 100269 104799 128121 106662 99631 107896 11690 10,8 
AMB 3653 3158 2737 2765 2702 3003 408 13,6 
MX 7072 6495 5333 5187 5254 5868 862 14,7 

MOS 4743 3994 3692 3625 3435 3898 513 13,2 
TIB 3388 4339 3859 3699 3564 3770 362 9,61 
MK 5294 5846 5530 5656 5233 5512 254 4,61 

 
Tabulka 31: Jednotlivé odezvy určené z analýz reálného vzorku odpadní vody s přídavkem 
standardu a vypočtené hodnoty aritmetického průměru, směrodatné odchylky (SD) a hodnoty 
opakovatelnosti vyjádřené pomocí relativní směrodatné odchylky (RSD) 
 

Číslo měření odezev (reálného vzorku) RSD 
Analyt 

1 2 3 4 5 
Průměr SD 

[%] 

PH 17970 19666 16245 15403 17893 17435 1660 9,52 
TR 24520 30343 24370 21618 27225 25615 3304 12,9 

HHCB 600938 625556 532097 512779 581369 570548 47123 8,26 
AHTN 100807 122165 102906 92536 113275 106338 11527 10,8 
AMB 2135 2408 2403 2207 2517 2334 158 6,75 
MX 6958 8336 7407 6719 8075 7499 697 9,29 

MOS 2341 2615 2196 2120 2146 2284 204 8,93 
TIB 2161 2474 2207 2029 2297 2234 166 7,41 
MK 8468 10192 9749 8181 8803 9079 858 9,45 
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4.1.6 Diskuze výsledků 
 

Jak je zřejmé z  předchozího textu, v této části experimentální studie byla pomocí 
optimalizované metody SPME-GC/MS zjišťována přítomnost 9 vybraných musk sloučenin ze 
skupiny PMS a NMS v reálných vzorcích odpadní vody z ČOV Brno – Modřice (únor 2010). 
Z dosažených výsledků vyplývá, že v surové odpadní vodě byly běžně detekovány všechny 
sledované analyty. Výjimku tvoří pouze musk mosken a musk tibeten ze skupiny nitromusk 
sloučenin, které nebyly detekovány v žádném vzorku; lze předpokládat, že se v odpadní vodě 
již nevyskytují, protože byl vydán zákaz jejich používání. Nejvyšší koncentrace v surové OV 
byly prokázány u HHCB (1702 ng.l-1) a AHTN (285,0 ng.l-1) ze skupiny PMS a MK 
(74,98 ng.l-1) a MX (37,30 ng.l-1) ze skupiny NMS. Další analyty byly kvantifikovány 
v koncentracích o 1 – 2 řády nižších. Celková koncentrace polycyklických musk sloučenin na 
přítoku (2019 ng.l-1) byla mnohem vyšší než v případě nitromusk sloučenin (118 ng.l-1). 
Pravděpodobným důvodem je stále více omezené používání NMS vzhledem k jejich 
potencionálně toxickým vlastnostem. Analyty ze skupiny PMS byly běžně detekovány 
v kvantifikovatelných množstvích nejen na přítoku (všechny vzorky), ale také ve vzorcích 
odebraných na odtoku z ČOV; naopak u sloučenin AMB a MX (ze skupiny NMS) došlo 
k velkému poklesu počtu vzorků odtoku, ve kterých bylo možno dané látky kvantifikovat. 
Vodní ekosystém řeky Svratky je prostřednictvím odtoku z dané ČOV nejvíce kontaminován 
sloučeninou HHCB, která proniká do recipientu v přibližném množství 48 kg za rok. 
Dosažené výsledky jsou v souladu s odbornou literaturou (viz kap. 2.5); porovnání s cizími 
publikovanými daty (pro nejčastěji se vyskytující analyty) je uvedeno v následující tabulce. 
 
Tabulka 32: Porovnání výsledků dosažených v této práci s výsledky uvedenými v odborné 
literatuře (pro analyty HHCB a AHTN) 
 

Koncentrace [ng.l-1] 
Lokalita a citace Analyt 

Přítok Odtok 

HHCB 1702 957 ČR 2010  
[tato práce] AHTN 285 133 

HHCB 1941 695 Německo 2004 
[16] AHTN 583 212 

HHCB 1010 – 3080 950 – 2050 Čína 2007  
[40] AHTN 120 – 160 100 – 140 

HHCB 35 – 567 ///// Kanada 2006 
[38] AHTN 13 – 137 ///// 

 
Účinnost odstranění musk sloučenin během procesu mechanicko-biologického čištění na 
ČOV Brno – Modřice se pohybuje pro analyty ze skupiny PMS v rozmezí 36,70 – 53,26 % 
(HHCB: 43,75 %); pro analyty ze skupiny NMS v rozmezí 34,44 – 85,42 %. Účinnost čištění 
pro jednotlivé analyty se liší v důsledku jejich rozdílných chemických struktur a z toho 
vyplývajících rozdílných fyzikálně-chemických a environmentálních vlastností. Například 
u NMS lze předpokládat relativně snadnou přeměnu na aminoderiváty, takže jejich účinnost 
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odstranění je vyšší než u PMS; výjimkou je MK, u kterého metabolizace probíhá v menší 
míře z důvodu stérického efektu tert-butyl skupiny. Je nutno dodat, že vypočtené účinnosti 
nevypovídají nic o tom, zda došlo k úplné degradaci daných látek a odstranění rizika pro ŽP. 
Bohužel však lze s ohledem na perzistentnost daných sloučenin předpokládat, že během 
procesu čištění určitá část analytů pouze změnila vlivem vnějších podmínek svoji strukturu 
(za vzniku různých metabolitů); také se pravděpodobně podstatná část analytů nasorbovala na 
čistírenský kal, který dále představuje riziko pro půdní systém, pokud je tento kal využíván  
v zemědělství. Proto je nutné konstatovat, že problematika odstranění musk sloučenin na 
ČOV představuje složitější problém, jehož úspěšné řešení lze vidět v postupné náhradě 
nitromusk a zejména polycyklických musk sloučenin za látky s mnohem lepší schopností 
(bio)degradace, např. makrocyklické musk sloučeniny.    
 
 
4.2 Stanovení nitromusk a polycyklických musk sloučenin v odpadní vodě 

z kosmetické firmy Dermacol, a.s. 
 
4.2.1 Určené retenční časy pro sledované analyty 
 

Pokud použijeme optimalizovanou metodu SPME-GC/MS (viz kap. 4.2.2 a kap. 3.5), jsou 
retenční časy daných analytů (pro splitless time: 3 min) následující:  
� AMB: 17,49 min 
� HHCB: 18,09 min 
� AHTN: 18,33 min 
� MK: 20,33 min 
 
Ostatní charakteristiky sledovaných analytů nutných pro identifikaci a kvantifikaci jsou již 
uvedeny v kap. 4.1.1. 
 
 

4.2.2 Optimalizovaná metoda SPME 
 

Pro měření vybraných analytů (HHCB, AHTN, AMB, MK) v průmyslové odpadní vodě 
z kosmetické firmy Dermacol, a.s., byla používána optimalizovaná metoda SPME s níže 
uvedenými parametry. 
 
Optimalizované parametry SPME: 
� Vlákno: PA; 85 µm (bílé) 
� Provedení: přímá sorpce (DI) 
� Objem vialky: 22 ml 
� Objem vzorku: 14 ml 
� Teplota: 80 °C 
� Ustalování rovnováhy: 5 min 
� Expoziční čas: 25 min 
� Rychlost míchání: 900 ot.min-1 
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Poznámka: Pro analýzy HHCB a AHTN v OV před ultrafiltrací bylo nutné použití provedení 
head space (viz kap. 3.7.4). 
 
 
4.2.3 Stanovené meze detekce (LOD) a meze stanovitelnosti (LOQ) 
 

Způsob stanovení hodnot LOD a LOQ (i hodnot nd a nq) pro jednotlivé analyty je uveden 
v kapitole 3.6.6 (metoda výpočtu C). Sestrojení potřebných kalibračních závislostí se 
principielně shoduje s postupem uvedeným v kapitole 4.1.3. Výsledné číselné charakteristiky 
jednotlivých kalibračních závislostí a vypočtené hodnoty LOD a LOQ pro jednotlivé analyty 
jsou uvedeny v následujících tabulkách.   

 
Tabulka 33: Číselné charakteristiky kalibračních závislostí pro jednotlivé analyty (lineární 
rozsah, parametry rovnice regrese, koeficient determinace R2, počet kalibračních bodů) 
a hodnota průměrné odezvy blanku (platí pro optimalizovanou metodu SPME-GC/MS) 
 

Lineární 
rozsah 

Parametry rovnice 
regrese Analyt 

[ng.ml-1] Směrnice 
Úsek na 

ose y 

R2 
Počet 

kalibračních 
bodů 

Průměrná  
odezva 
blanku 

HHCB 0,3 – 12,0 306273 -23902 0,9900 5 2968 
AHTN 0,03 – 1,00 455635 1767 0,9856 5 2050 
AMB 0,04 – 1,43 39901 -1431 0,9985 5 11 
MK 0,04 – 1,43 50285 0 0,9921 5 30 

 
 
Tabulka 34: Vypočtené hodnoty LOD, LOQ, nd a nq (v ng.l-1) pro jednotlivé analyty  
 

LOD LOQ nd nq 
Analyt 

[ng.l-1] [ng.l-1] [ng.l-1] [ng.l-1] 

HHCB 87,7 292 43,9 190 
AHTN 0,621 2,07 0,311 1,35 
AMB 36,1 120 18,1 78,3 
MK 0,597 1,99 0,298 1,29 

 
 
4.2.4 Výsledky analýz reálných vzorků průmyslové odpadní vody 
 

V průmyslové odpadní vodě z kosmetické firmy Dermacol, a.s. byly pomocí 
optimalizované metody SPME-GC/MS (postup uveden v kap. 3.7.4) analyzovány 4 musk 
sloučeniny (HHCB, AHTN, AMB, MK). Vzorky byly odebírané před ultrafiltrací a za 
ultrafiltrací v období 19. – 30. 4. 2010; 10 pracovních dní. Kvantifikace detekovaných analytů 
byla provedena metodou standardního přídavku. Získané individuální hodnoty byly 
zpracovány do tabulek a grafů.   
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Tabulka 35: Koncentrace jednotlivých analytů v průmyslové odpadní vodě [µg.l-1], základní 
statistické parametry a stanovené hodnoty účinnosti ultrafiltrace [%] 
 

HHCB [µg.l-1] AHTN [µg.l-1] AMB [µg.l-1] MK [µg.l-1] Datum 
odběru před 

UF 
po UF 

před 
UF 

po UF 
před 
UF 

po UF 
před 
UF 

po UF 

19.4. Po 187,7 0,6580 24,64 0,1793 nd nd 2,285 0,0816 
20.4. Út 575,1 nq 141,4 0,2203 nd nd 0,7387 0,0095 
21.4. St 54,10 1,839 33,32 0,6951 nd nd 2,556 0,0196 
22.4. Čt 213,3 0,5627 33,69 0,2305 nd nd nd nd 
23.4. Pá 31,07 0,5504 12,80 0,8109 nd nd nd nd 
26.4. Po 210,8 1,745 15,86 0,7360 nd nd nd nd 
27.4. Út 86,72 0,6688 5,186 0,1717 nd nd nd nq 
28.4. St 50,08 0,4998 10,62 0,1564 nd nd nd nd 
29.4. Čt 772,0 0,5656 57,56 0,1451 nd nd nd nq 
30.4. Pá 77,57 0,5234 12,31 0,1509 nd nd nd nq 

  

Průměr 225,8 0,7803 34,74 0,3496 
0,0181 

(nd) 
0,0181 

(nd) 
0,5582 0,0116 

SD 237,0 0,5214 38,47 0,2630 0 0 0,9584 0,0241 

Medián 137,2 0,5642 20,25 0,1998 
0,0181 

(nd) 
0,0181 

(nd) 
0,0003 

(nd) 
0,0013 

(nq) 

Minimum 31,07 nq 5,186 0,1451 nd nd nd nd 

Maximum 772,0 1,839 141,4 0,8109 nd nd 2,556 0,0816 

Účinnost 
UF [%] 

99,65 98,99 ///// 97,93 

 
 

Z dosažených výsledků vyplývá, že v odpadní vodě odebrané v kosmetické firmě 
dosahovaly nejvyšších koncentrací analyty ze skupiny polycyklických musk sloučenin,  
galaxolid a tonalid. Tyto analyty se vyskytovaly ve všech vzorcích před UF. Naopak 
sledované nitromusk sloučeniny se vyskytovaly méně, musk keton byl detekován pouze 
v prvních 3 dnech vzorkování a musk ambrette nebyl detekován v žádném vzorku během 
celého vzorkování. Proto byly graficky zpracovány pouze výsledky týkající se analytů HHCB 
a AHTN. Také toto zjištění potvrzuje stále omezenější používání NMS v kosmetickém 
průmyslu. Kvantifikované koncentrace cílových analytů byly v jednotlivých dnech často 
velmi rozdílné, což plně souvisí s nepravidelnou výrobní činností v této firmě. Z důvodu 
relativně menšího počtu vzorků byla pro další výpočty, tj. stanovení účinnosti UF a přepočet 
na absolutní množství, používána hodnota aritmetického průměru jako střední hodnoty, místo 
mediánu. Vypočtená účinnost ultrafiltrace je velmi vysoká a pro detekované analyty se 
pohybuje v rozmezí 97,93 – 99,65 %. 
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Obrázek 48: Obsah HHCB a AHTN v průmyslové odpadní vodě odebírané před UF [µg.l-1] 
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Obrázek 49: Obsah HHCB a AHTN v průmyslové odpadní vodě odebírané po UF [µg.l-1] 
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Průměrné výsledné koncentrace jednotlivých analytů byly následně pro různé časové úseky 
přepočteny na absolutní množství. Při výpočtu se vycházelo z průměrného průtoku odpadní 
vody ultrafiltračním zařízením, který činil 230 l.hod-1 (průtok kolísá v rozmezí 160 – 
300 l.hod-1). Ultrafiltrační zařízení je v chodu pouze ve všední pracovní dny po dobu 10 hodin 
denně. Pro roční bilanci je počítáno s 253 pracovními dny.  
 
 
Tabulka 36: Absolutní množství vyjádřená pro jednotlivé analyty a časové úseky  
 

HHCB AHTN AMB MK 
  před 

UF 
po UF 

před 
UF 

po UF 
před 
UF 

po UF 
před 
UF 

po UF 

Průměr 
za 1 den 

[mg] 
519,4 1,795 79,90 0,8041 

0,0416 
(nd) 

0,0416 
(nd) 

1,284 0,0266 

Suma za 
1 měsíc 

[g] 
10,95 0,0378 1,685 0,0170 0,0009 0,0009 0,0271 0,0006 

Suma za 
1 rok 

[g] 
131,4 0,4540 20,21 0,2034 0,0105 0,0105 0,3248 0,0067 

 
 
 
4.2.5 Stanovení opakovatelnosti 
 

Opakovatelnost byla vypočtena s použitím optimalizované metody SPME-GC/MS podle 
kap. 3.7.6 ze série 5 měření reálného vzorku průmyslové odpadní vody z kosmetické firmy 
Dermacol, a.s. (vzorek z 29. 4. 2010; před UF), ke kterému byl přidáván roztok standardu. 
Výsledné hodnoty opakovatelnosti jsou vyjádřeny pomocí relativní směrodatné odchylky 
(RSD). Z výsledků vyplývá, že odezvy více kolísaly pro analyty ze skupiny polycyklických 
musk sloučenin. 
 
 
Tabulka 37: Jednotlivé odezvy určené z analýz reálného vzorku průmyslové odpadní vody 
s přídavkem standardu a vypočtené hodnoty aritmetického průměru, směrodatné odchylky 
(SD) a hodnoty opakovatelnosti vyjádřené pomocí relativní směrodatné odchylky (RSD) 
 

Číslo měření odezev  RSD 
Analyt 

1 2 3 4 5 
Průměr SD 

[%] 

HHCB 657004 793360 721242 598265 998490 753672 154967 20,6 
AHTN 95401 117364 106612 89581 149020 111596 23482 21,0 
AMB 9250 10886 10715 10689 10575 10423 665 6,38 
MK 19520 19838 18185 22455 18413 19682 1702 8,65 
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4.2.6 Diskuze výsledků 
 

V této experimentální studii byly pomocí optimalizované metody SPME-GC/MS 
analyzovány 4 musk sloučeniny (HHCB, AHTN, AMB, MK) ve vzorcích průmyslové 
odpadní vody pocházející z kosmetické firmy Dermacol, a.s. Z výsledků vyplývá, že 
nejvyšších koncentrací pravidelně dosahovaly PMS galaxolid (225,8 µg.l-1) a tonalid, naopak 
analyty ze skupiny NMS byly detekovány omezeně v minimálních množstvích (MK), 
respektive nebyly vůbec detekovány (AMB), což zřejmě souvisí s jejich omezeným 
využíváním v kosmetickém průmyslu. Poměr absolutních (měsíčních) množství látek 
HHCB/AHTN (před UF) byl rovný číslu 6,50; tento poměr se přibližně shoduje s údaji 
zjištěnými na ČOV Brno – Modřice (viz kap. 4.1.4.1). Za UF byl tento poměr pouze 2,22. 
Stanovená účinnost ultrafiltrace pro dané analyty je velmi vysoká a pohybuje se v rozmezí 
97,93 – 99,65 %. Podle teorie zpracované k využití ultrafiltrace (viz kap. 2.9.2) by musk 
sloučeniny mající relativně nízkou molární hmotnost neměly být vůbec zachycovány. 
Důvodem stanovené vysoké účinnosti ultrafiltrace pro odstranění musk sloučeniny je ta 
skutečnost, že přečišťovaná odpadní voda je koloidní povahy a musk sloučeniny jsou 
v důsledku svých lipofilních a adsorpčních schopností sorbovány na přítomných částicích, 
které se ultrafiltrací běžně odstraňují. Odpadní voda přečištěná ultrafiltrací  je vypouštěna do 
městské kanalizace ústící na ČOV Brno – Modřice. Bylo vypočteno, že za 1 rok je průměrně 
z dané kosmetické firmy vypuštěno 0,454 g HHCB, což však představuje příspěvek na 
přítoku (rovněž vyjádřeném pro 1 rok) ČOV Brno – Modřice pouze 0,000 44 % [pro AHTN: 
0,001 3 %; pro MK: 0,000 2 %]. Pokud by však byla z této kosmetické firmy vypouštěna 
odpadní voda bez jakéhokoliv přečištění, tak by příspěvek na městské ČOV pro HHCB 
i AHTN představoval přibližně již 0,13 %; pro MK 0,01 %. Porovnáním koncentrací [µg.l-1] 
jednotlivých analytů (HHCB, AHTN, MK) na odtoku z dané kosmetické firmy a na přítoku 
na ČOV Brno – Modřice lze konstatovat, že zjištěné koncentrace se pro jednotlivé analyty 
pohybují na srovnatelných koncentračních úrovních.  

Pokud bychom interpretovaly výše uvedené údaje a závěry, tak můžeme říci, že 
kosmetická firma Dermacol, a.s. (s používanou ultrafiltrační technologií k přečišťování 
odpadních vod) nepředstavuje významné riziko kontaminace odpadních vod musk 
sloučeninami. Tato kosmetická firma je pouze minoritním bodovým zdrojem znečištění 
odpadních vod musk sloučeninami.     
 
 
4.3 Stanovení lineárních musk sloučenin v odpadní vodě z ČOV Brno – Modřice 
 
4.3.1 Retenční časy, hmotnostní spektra a charakteristické m/z 
 

Pro analýzu lineárních musk sloučenin byl použitý pracovní postup uvedený v kapitole 
3.8.1. Ze získaných chromatogramů byly odečteny retenční časy a rovněž byla získána 
jednotlivá hmotnostní spektra (viz Příloha 3) pro určení kvantifikačních a konfirmačních 
iontů pro jednotlivé analyty. Retenční časy jsou uváděny pro splitless time 1 minutu (platné 
pro kapalný nástřik vzorku) i 3 minuty (platné při použití SPME). Sloučenina arocet tvoří 
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2 izomery – při kvantifikaci daného analytu byla výsledná odezva určována ze součtu odezev 
obou izomerů. Při analýze reálných vzorků byly za účelem bezproblémové identifikace 
nastaveny v režimu analyzátoru SIM 2 konfirmační ionty pro každý analyt, a to z důvodu 
přítomnosti látek s obdobnými charakteristickými ionty v odpadních vodách. Výsledky jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka 38: Retenční časy a charakteristické ionty pro jednotlivé analyty 
 

Retenční čas [min] m/z 
Analyt Splitless 

time: 1 min 
Splitless 

time: 3 min 
Kvantifikační 

ion 
Konfirmační 

ionty 

LIN 7,34 9,12 93 71 121 
AR 11,54 / 12,09 13,48 / 14,04 82 57 123 
AF 13,39 15,33 98 71 168 
LIL 18,75 20,68 189 147 204 
ISO 18,90 20,83 120 138 208 

 

 
 

Obrázek 50: Ukázkový chromatogram 5 analyzovaných musk sloučenin (optimalizovaná 
metoda SPME-GC/MS; splitless time: 3 min; 0,6 ng.ml-1)  
 
 
4.3.2 Optimalizace metody SPME 
 

Cílem optimalizace metody SPME bylo stanovení vhodných parametrů, které lze následně 
aplikovat při analýzách vybraných lineárních musk sloučenin v reálných vzorcích odpadní 
vody z ČOV Brno – Modřice. Pracovní postup k dané optimalizaci SPME je prezentován 
v kapitole 3.8.2. 
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4.3.2.1 Optimalizace typu vlákna a provedení SPME 

I pro tuto experimentální studii bylo ověřováno použití 4 druhů vláken – PDMS/DVB 
(65 µm) [modré], DVB/CarboxenTM/PDMS Stable FlexTM (50/30 µm) [šedé], PDMS 
(100 µm) [červené] a PA (85 µm) [bílé]. Pro každé vlákno bylo testováno provedení DI 
(přímá sorpce) i HS (sorpce z prostoru head space). Z uvedených grafických výsledků pro 
jednotlivá vlákna vyplývá, že provedení HS poskytuje vyšší odezvy v porovnání 
s provedením DI, což je způsobeno semivolatilitou zkoumaných analytů. Nejlepších odezev 
bylo dosahováno (při provedení HS) při použití vláken PDMS/DVB (65 µm) 
a DVB/CarboxenTM/PDMS Stable FlexTM (50/30 µm), zatímco zbylá 2 vlákna poskytovala 
výrazně horší odezvy.  
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Obrázek 51: Optimalizace typu vlákna a provedení SPME 
 
 
4.3.2.2 Vliv vysolování 

 
Grafické výsledky ze zkoumání vlivu vysolování (přídavek 3,75 g NaCl do vzorku) na 

mikroextrakci SPME potvrzují významný vliv vysolování na zvýšení odezev téměř všech 
analytů při použití jednotlivých SPME vláken. Pro další práci bylo zvoleno vlákno 
PDMS/DVB (65 µm) [provedení: HS; přídavek soli], které pro jednotlivé analyty většinou 
poskytovalo nejvyšší odezvu.    
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Obrázek 52: Vliv vysolování na mikroextrakci SPME 
 
 
4.3.2.3 Optimalizace teploty sorpce 
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Obrázek 53: Optimalizace teploty sorpce při SPME 
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Graficky zpracované výsledky z optimalizace teploty sorpce při SPME (zkoušený teplotní 
interval: 20 – 100 °C) vypovídají o rozdílném vlivu teploty na sorpci jednotlivých analytů. 
Zatímco na analyty aroflorone, lilial a isoamyl salicylate má zvyšující se teplota sorpce 
příznivý vliv (zvyšování odezev), tak u linaloolu 925 a arocetu je zvýšení odezvy v důsledku  
zvýšení teploty zanedbatelné. Od teploty 90 °C dochází obecně ke snižování odezev, a to 
pravděpodobně v důsledku úniku analytů přes septum (okolo místa vpichu jehly SPME) 
a také porušováním teplotní rovnováhy vodní lázně (dolévání odpařované vody). Proto pro 
další práci byla zvolena teplota 80 °C.   
 
 
4.3.2.4 Optimalizace času sorpce 

Z grafického znázornění výsledků optimalizace času sorpce při SPME (testovaný časový 
interval: 10 – 60 min) vyplývá, že s rostoucím expozičním časem rostou i odezvy 
jednotlivých analytů. Jako optimální byla zvolena doba 40 minut; delší čas již nemá příznivý 
významný vliv na velikosti jednotlivých odezev. 
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Obrázek 54: Optimalizace času sorpce při SPME 
 
 
4.3.2.5 Optimalizovaná metoda SPME 

Na pokladě optimalizace jednotlivých dílčích parametrů byla vypracována optimalizovaná 
metoda SPME, která je použitelná pro stanovování 5 sledovaných analytů v reálných vzorcích 
odpadní vody, která v našem případě pocházela z ČOV Brno – Modřice.   
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Optimalizované parametry SPME: 
� Vlákno: PDMS/DVB; 65 µm (modré) 
� Provedení: head space (HS) 
� Přídavek NaCl: 3,75 g 
� Objem vialky: 22 ml 
� Objem vzorku: 14 ml 
� Teplota: 80 °C 
� Ustalování rovnováhy: 5 min 
� Expoziční čas: 40 min 
� Rychlost míchání: 900 ot.min-1 
 
 

4.3.3 Stanovené meze detekce (LOD) a meze stanovitelnosti (LOQ) 
 

Způsob stanovení hodnot LOD a LOQ (i hodnot nd a nq) pro jednotlivé analyty je uveden 
v kapitole 3.6.6 (metoda výpočtu A). Pro výpočet bylo nutné sestrojit kalibrační závislosti 
[odezva = f(c), kde koncentrace byla vyjadřována v ng.ml-1] pro jednotlivé analyty, kterými 
byla uměle kontaminována destilovaná voda. Pro stanovení byla použita optimalizovaná 
metoda SPME-GC/MS. Pro výpočet hodnot LOD a LOQ bylo rovněž zapotřebí znát hodnotu 
šumu základní linie (určováno z chromatogramu příslušející nejnižší koncentraci v dané 
kalibrační závislosti). Číselné charakteristiky jednotlivých kalibračních závislostí a vypočtené 
hodnoty LOD a LOQ pro jednotlivé analyty jsou uvedeny v následujících tabulkách.   
 
Tabulka 39: Číselné charakteristiky kalibračních závislostí 
 

Lineární rozsah 
Parametry rovnice 

regrese 
Analyt 

[ng.ml-1] Směrnice 
Úsek na 

ose y 

R2 
Počet 

kalibračních 
bodů 

Šum 
základní 

linie 

LIN 1 – 50 85144 56344 0,9886 6 35 
AR 0,02 – 1,0 809909 44263 0,9891 6 110 
AF 0,02 – 1,0 463559 23980 0,9912 6 170 
LIL 0,02 – 1,0 1576547 66019 0,9869 6 120 
ISO 0,02 – 1,0 1658454 58042 0,9826 6 200 

 
Tabulka 40: Vypočtené hodnoty LOD, LOQ, nd a nq (v ng.l-1) pro jednotlivé analyty 
 

LOD LOQ nd nq 
Analyt 

[ng.l-1] [ng.l-1] [ng.l-1] [ng.l-1] 

LIN 1,23 4,11 0,617 2,67 
AR 0,407 1,36 0,204 0,883 
AF 1,10 3,67 0,550 2,38 
LIL 0,228 0,761 0,114 0,495 
ISO 0,362 1,21 0,181 0,784 
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4.3.4 Výsledky analýz reálných vzorků odpadní vody 
 

S využitím postupu uvedeného v kap. 3.8.4 bylo pomocí optimalizované metody SPME-
GC/MS zjišťováno 5 vybraných lineárních musk sloučenin ve vzorcích odpadní vody (přítok 
+ odtok) z ČOV Brno – Modřice. Vzorkování probíhalo v dubnu 2011 (10 dní). Sledované 
analyty byly následující: linalool 925 (LIN), arocet (AR), aroflorone (AF), lilial (LIL) 
a isoamyl salicylate (ISO). Kvantifikace byla provedena metodou standardního přídavku. Pro 
potřeby vyhodnocení a interpretace dat, např. pro posouzení účinnosti čištění, byla jako 
střední hodnota z důvodu menšího počtu vzorkovacích dní používána hodnota aritmetického 
průměru, která byla stanovena z jednotlivých výsledků pro daný analyt. Pro přepočet 
výsledných koncentrací na absolutní množství (za 1/30/365 dní) byla použita hodnota 
průměrného průtoku (90 509,2 m3.den-1) na ČOV pro dané období vzorkování. V další části 
této kapitoly jsou uvedeny jednotlivé výsledky, grafické znázornění a interpretace dat.    

 
Tabulka 41: Výsledné koncentrace [µg.l-1] a účinnosti čištění [%] pro jednotlivé analyty  

 

LIN [µg.l-1] AR [µg.l-1] AF [µg.l-1] LIL [µg.l-1] ISO [µg.l-1] 
Datum 

P O P O P O P O P O 

11.4. Po 61,31 nd 2,633 nd 3,442 nd 1,222 0,0495 0,9747 nq 

12.4. Út 42,33 nq 2,406 nd 1,342 nd 0,4062 0,0491 0,9220 nd 

13.4. St 33,28 nq 2,847 nd 1,413 nd 0,4391 0,0169 0,3278 nd 

14.4. Čt 36,75 nd 1,388 nd 0,8086 nq 0,4290 0,0601 0,5894 nq 

15.4. Pá 25,92 0,1993 0,4726 nd 0,3692 nd 0,1972 0,0420 0,1210 nq 

16.4. So 66,73 0,1386 1,399 nd 1,427 nd 0,4036 0,0486 0,4032 nq 

17.4. Ne 39,57 nq 0,5460 nd 0,7270 nd 0,3069 0,0325 0,2025 nd 

18.4. Po 90,81 0,1137 3,223 nd 5,336 nd 0,3908 0,0576 0,4922 nq 

19.4. Út 75,67 nd 4,294 nd 2,419 nq 0,6843 0,0655 0,7343 nq 

20.4. St 84,79 nd 4,406 nd 0,9249 nd 0,4327 0,0470 0,4948 nd 

  

Průměr 55,72 0,0462 2,361 
0,0002 

(nd) 
1,821 0,0009 0,4912 0,0469 0,5262 0,0005 

SD 21,95 0,0711 1,331 0 1,450 0,0007 0,2696 0,0133 0,2703 0,0003 

Medián 51,82 
0,0027 

(nq) 
2,520 

0,0002 
(nd) 

1,378 
0,0006 

(nd) 
0,4176 0,0489 0,4935 

0,0008 
(nq) 

Min 25,92 nd 0,4726 nd 0,3692 nd 0,1972 0,0169 0,1210 nd 

Max 90,81 0,1993 4,406 nd 5,336 nq 1,222 0,0655 0,9747 nq 

Účinnost 
čiš. [%] 

99,92 99,99 99,95 90,46 99,90 
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Tabulka 42: Absolutní množství vyjádřená pro jednotlivé analyty a časové úseky  
 

LIN AR AF LIL ISO 
  P O P O P O P O P O 

Průměr 
za 1 

den [g] 
5043 4,182 213,7 

0,0184 
(nd) 

164,8 0,0830 44,46 4,243 47,63 0,0491 

Suma 
za 1 

měsíc 
[g] 

151286 125,5 6412 0,5532 4944 2,489 1334 127,3 1429 1,474 

Suma 
za 1 
rok 
[kg] 

1841 1,527 78,01 0,0067 60,15 0,0303 16,23 1,549 17,38 0,0179 
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Obrázek 55: Obsah linaloolu 925 v surové a přečištěné odpadní vodě [µg.l-1] 
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Obrázek 56: Obsah arocetu v surové a přečištěné odpadní vodě [µg.l-1] 
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Obrázek 57: Obsah arofloronu v surové a přečištěné odpadní vodě [µg.l-1] 
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Obrázek 58: Obsah lilialu v surové a přečištěné odpadní vodě [µg.l-1] 
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Obrázek 59: Obsah isoamyl salicylatu v surové a přečištěné odpadní vodě [µg.l-1] 
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Z výsledků vyplývá, že ve všech vzorcích surové odpadní vody byly přítomny všechny 
zkoumané analyty v koncentracích nad mezí stanovitelnosti. V rámci jednotlivých 
vzorkovacích dní se zjištěné  koncentrace pro konkrétní analyt v některých případech značně 
lišily. Výrazně nejvyšších koncentrací na přítoku dosahoval analyt linalool 925 (průměrně 
55,72 µg.l-1), ostatní analyty měly koncentrace o 1 – 2 řády nižší. Ve vzorcích odebraných na 
odtoku byla koncentrace posuzovaných analytů v řadě případů pod mezí stanovitelnosti nebo 
pod mezí detekce, pouze lilial byl kvantifikován ve všech vzorcích odtoku, a to i přesto, že na 
přítoku měl ze všech analytů nejnižší koncentrace. Z uvedených údajů vyplývá vysoká 
účinnost odstranění (> 99,5 %) všech analytů (kromě lilialu) na ČOV Brno – Modřice; pro 
lilial byla účinnost odstranění 90,5 %; koncentrace lilialu na odtoku se však pohybovala 
v setinách µg.l-1.  
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Obrázek 60: Průměrné koncentrace analytů ve vzorcích z ČOV Brno – Modřice [µg.l-1] 
 

 
4.3.5 Stanovení opakovatelnosti 
 

Opakovatelnost byla zjišťována výpočtem prezentovaným v kapitole 3.8.6; vycházelo se 
z experimentálních hodnot získaných pomocí optimalizované metody SPME-GC/MS, a to  ze 
série 5 měření modelových vzorků destilované vody (s přídavkem standardu) a ze série 
5 měření reálného vzorku odpadní vody z ČOV Brno – Modřice (přítok ze dne 20. 4. 2011). 
Výsledné hodnoty opakovatelností jsou vyjádřeny (z odezev jednotlivých měření) pomocí 
relativní směrodatné odchylky (RSD). Výsledky pro modelový i reálný vzorek jsou většinou 
srovnatelné a pohybují se přibližně v rozmezí 10 – 20 %.  
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Tabulka 43: Výsledné hodnoty opakovatelností 
 

RSD [%] 
Analyt 

Modelový vzorek Reálný vzorek 

LIN 12,5 10,5 
AR 9,91 8,85 
AF 13,9 14,4 
LIL 17,0 19,2 
ISO 11,3 18,1 

 
 
4.3.6 Diskuze výsledků a celkové zhodnocení analýz vzorků z ČOV Brno – Modřice 
 

Tato část experimentální práce byla zaměřena na posouzení výskytu lineárních musk 
sloučenin v odpadní vodě pocházející  z ČOV Brno – Modřice (duben 2011; 10 dní). Pro 
stanovení byla použita optimalizovaná metoda SPME-GC/MS. Z dosažených výsledků 
vyplývá, že všechny vzorky  surové odpadní vody obsahovaly všechny sledované analyty 
v měřitelných koncentracích. Toto zjištění poukazuje na běžné používání lineárních musk 
sloučenin, a to převážně v kosmetickém průmyslu. Nejvyšších koncentrací na přítoku 
dosahoval linalool 925 (průměrně 55,72 µg.l-1), který se však přirozeně vyskytuje v přírodě, 
takže jeho uvolňování do řeky Svratky (1,53 kg.rok-1) pravděpodobně nepředstavuje zdroj 
rizika. Z tohoto pohledu jsou pro životní prostředí významnější stanovené koncentrace 
ostatních syntetických analytů z této skupiny, které byly na přítoku o 1 – 2 řády nižší; 
nejvyšší průměrná koncentrace na odtoku byla zjištěna u lilialu (0,0469 µg.l-1), který je do 
recipientu uvolňován v množství 1,55 kg.rok-1. Celková koncentrace prokázaných lineárních 
musk sloučenin ve vzorcích odpadní vody byla na přítoku do ČOV 60,92 µg.l-1, respektive na 
odtoku z ČOV 0,0948 µg.l-1.  

Z níže uvedeného grafického porovnání koncentrací 2 typických lineárních musk sloučenin 
zjištěných v odpadní vodě z ČOV Brno – Modřice s koncentracemi typických a nejhojněji se 
vyskytujících zástupců ze skupiny nitromusk a polycyklických musk sloučenin vyplývá (viz 
kap. 4.1.4.1), že lineární musk sloučeniny běžně dosahují koncentrace galaxolidu (ze skupiny 
PMS), který ze všech PMS i NMS dosahuje nejvyšších koncentračních úrovní. Přesto LMS 
nepředstavují pro ŽP významný zdroj rizika, a to především z důvodu velmi vysoké účinnosti 
odstranění na příslušné ČOV, která pro lilial představovala 90,46 %, pro ostatní analyty 
dosahovala téměř 100 %; možnost vysokého odstranění lze připsat snadno degradovatelné 
molekulové struktuře sledovaných sloučenin. Z níže uvedeného grafu dále vyplývá, že 
nitromusk sloučeniny byly sice kvantifikovány v minimálních koncentracích, avšak z důvodu 
svých potenciálně toxických vlastností mohou pro ŽP představovat zdroj rizika. Největší vliv 
na ŽP zřejmě mají, a to s ohledem na koncentrace i toxikologická data, polycyklické musk 
sloučeniny, zejména galaxolid a tonalid. Tyto se v odpadní vodě vyskytují v relativně 
vysokých koncentracích a míra jejich úplného odstranění na ČOV je relativně nízká. Nejlepší 
účinnost čištění na ČOV a rovněž  nejmenší vliv na ŽP, a to i s ohledem na toxikologická 
data, byl prokázán u lineárních musk sloučenin, a proto lze do budoucna očekávat zvýšenou  
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spotřebu těchto látek na úkor sloučenin ze skupiny nitromusk a zejména polycyklických musk 
sloučenin.   
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Obrázek 61: Porovnání koncentrací vybraných analytů [ng.l-1] ve vzorcích odpadní vody 
z ČOV Brno – Modřice 
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Obrázek 62: Porovnání stanovených účinností čištění na ČOV Brno – Modřice pro analyty 
z jednotlivých skupin musk sloučenin [%] 
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4.4 Stanovení nitromusk a polycyklických musk sloučenin ve vzorcích ryb 
 
4.4.1 Optimalizace zrychlené extrakce rozpouštědlem (PSE) 
 

Cílem optimalizace metody PSE bylo nalezení vhodných parametrů, jejichž použití lze 
následně aplikovat při analýzách vybraných analytů v reálných vzorcích rybí svaloviny. 
Optimalizace byla prováděna, a to na základě vyhodnocování výtěžnosti vnitřních standardů, 
na reálném vzorku, ke kterému byly přidávány vnitřní deuterované standardy MX-D15 
(zastupující nitromusk sloučeniny) a AHTN-D3 (zastupující polycyklické musk sloučeniny). 
Pracovní postup k optimalizaci PSE je prezentován v kapitole 3.9.3.  

 
 

4.4.1.1 Optimalizace typu extrakčního činidla pro PSE 

V rámci této optimalizace bylo testováno použití 2 rozpouštědel, cyklohexanu (CH) 
a ethylacetátu (EA) při různém složení směsi. Z uvedených grafických výsledků vyplývá, že 
obě čistá rozpouštědla zaručují vysokou srovnatelnou výtěžnost vnitřních standardů. Z toho 
důvodu testované směsi obou rozpouštědel nevykazovaly žádné významné zvýšení 
výtěžností. Přesto však bylo pro další práci zvoleno směsné rozpouštědlo cyklohexan / 
ethylacetát (25:75, v/v). Důvodem bylo dosažení vysoké výtěžnosti MX-D15 (88,82 %) 
i AHTN-D3 (84,39 %) a především rozdílnost polarit použitých rozpouštědel ve směsi, což 
má obecně příznivý vliv na průběh a výtěžnost extrakcí. 
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Obrázek 63: Závislost výtěžnosti deuterovaných standardů na zvoleném extrakčním činidle 
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4.4.1.2 Optimalizace teploty pro PSE 

V rámci optimalizace teploty pro PSE bylo zjištěno, že v testovaném teplotním intervalu 
100 °C – 140 °C má zvyšující se teplota kladný vliv na výtěžnost vnitřních standardů. Také 
s ohledem na teoretický poznatek o kladném vlivu zvýšené teploty na extrakci byla snaha 
zvolit spíše vyšší teplotu, která však nebude způsobovat zbytečné časové prodlevy z důvodu 
vyhřívání PSE extraktoru se vzorkem na začátku extrakce. Z toho důvodu byla pro další 
postup zvolena teplota 120 °C, která zaručuje výtěžnost 91,97 % (pro MX-D15), respektive 
94,04 % (pro AHTN-D3).   

 

0

20

40

60

80

100

100 110 120 140

Teplota [°C]

V
ýt
ěž

no
st

 [%
]

MX-D AHTN-D
 

Obrázek 64: Závislost výtěžnosti deuterovaných standardů na teplotě extrakce PSE 
 
 
4.4.1.3 Optimalizace doby statické fáze a počtu cyklů při PSE 

Z grafických výsledků optimalizace doby statické fáze a počtu cyklů při PSE vyplývá, že 
prodlužování doby statické fáze (s 1 cyklem) nemá prakticky žádný vliv na výtěžnost 
extrakce. Za dostačující čas extrakce lze proto považovat již 4 minuty. Při této době nemá 
zvyšující se počet cyklů významný vliv na výsledky. Přesto bylo pro další práci, tj. extrakci 
analytů z reálných vzorků, zvoleno použití 3 cyklů s dobou statické fáze 4 minuty, a to 
vzhledem k předpokládanému komplikovanějšímu průběhu extrakce analytů přímo z rybí 
tkáně. Výtěžnost deuterovaných standardů činila pro dané optimalizované podmínky 82,10 % 
(pro MX-D15), respektive 85,03 % (pro AHTN-D3).  
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Obrázek 65: Závislost výtěžnosti deuterovaných standardů na době extrakce a počtu cyklů  
 
 
4.4.1.4 Optimalizované parametry metody PSE 

Z výše uvedených výsledků  jednotlivých kroků optimalizace byly získány optimalizované 
parametry PSE, kterou bylo možno dále použít pro extrakci 9 zvolených analytů z reálných 
vzorků rybí svaloviny.   
 
Tabulka 44: Optimalizované parametry PSE 
 

Extrakční činidlo: CH:EA (25:75, v/v) 
Teplota: 120 °C 
Doba statické fáze: 4 min 
Počet cyklů: 3 
Tlak: 140 bar 
Proplach rozpouštědlem: 15 sec (2krát) 
Sušení dusíkem: 1 min 

 
 
4.4.2 Optimalizace adsorpční kolonové chromatografie 
 

Cílem optimalizace metody adsorpční kolonové chromatografie bylo stanovení vhodných 
podmínek, které lze využít při přečišťování extraktů pocházejících z extrakce reálných vzorků 
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rybí svaloviny. Optimalizace byla prováděna pomocí modelového vzorku s obsahem všech 
11 analytů. Pracovní postup k optimalizaci přečištění je uveden v kapitole 3.9.4.  
 
 
4.4.2.1 Optimalizace typu elučního činidla pro přečištění 

Jako eluční činidla byla testována 3 rozpouštědla, aceton (AC), cyklohexan (CH) 
a ethylacetát (EA), při různém složení směsi. Z uvedených graficky znázorněných výsledků 
vyplývá, že použití acetonu je pro danou eluci nevhodné, naopak nejpříznivější vliv na 
výtěžnost analytů má ve všech případech čistý ethylacetát, a proto byl používán jako 
optimální eluční činidlo pro další práci. Výtěžnosti všech analytů (kromě AHTN-D3) se 
pohybovaly nad hodnotou 80 %.  
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Obrázek 66: Závislost výtěžnosti analytů na volbě elučního činidla 
 
 
4.4.2.2 Optimalizace množství elučního činidla 

Pomocí tohoto optimalizačního kroku byl zjišťován potřebný objem elučního činidla, který 
zajistí eluci s minimálními ztrátami analytů. Z grafických výsledků vyplývá, že již 40 ml 
(1. frakce) je dostačující k eluci více jak 95 % z množství jednotlivých analytů, které se daly 
elucí získat; výjimkou je pouze relativně více zadržovaný HHCB. S ohledem na spotřebu 
rozpouštědel i časové hledisko byl zvolen objem elučního činidla 80 ml (ethylacetát 100 %), 
který pro všechny analyty zaručuje minimálně 98% návratnost vzhledem k množství, které šlo 
reálně elucí získat.  
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Obrázek 67: Optimalizace objemu elučního činidla 
 
 
4.4.2.3 Optimalizované parametry adsorpční kolonové chromatografie 

Shrnutím všech dílčích optimalizačních kroků byly získány optimalizované parametry 
metody adsorpční kolonové chromatografie, které lze použít pro přečišťování reálných 
extraktů s obsahem všech zvolených analytů (musk sloučenin). Postup přípravy adsorpční 
kolony je prezentován v kapitole 3.9.4.1.   
 
Tabulka 45: Optimalizované parametry metody přečištění 
 

Adsorbent: florisil 
Eluční činidlo: ethylacetát (100 %) 
Objem elučního činidla: 80 ml 
Průtok elučního činidla: 6 kapek.min-1 

 
 
 
4.4.3 Kvantifikace analytů – metoda vnějšího standardu 
 

S ohledem na způsob kvantifikace metodou vnějšího standardu (viz kap. 3.9.6) bylo nutné 
sestrojit kalibrační závislosti pro jednotlivé analyty. Číselné charakteristiky jednotlivých 
závislostí uvádí následující tabulka. 
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Tabulka 46: Číselné charakteristiky kalibračních závislostí pro jednotlivé analyty 
 

Lineární rozsah Parametry rovnice regrese 
Analyt 

[µg.ml-1] Směrnice 
Úsek na ose 

y 

R2 
Počet 

kalibračních 
bodů 

PH 0,00375 – 0,06 209290 -26,80 0,9993 5 
TR 0,005 – 0,1 220055 -174,1 0,9991 5 

HHCB 0,01 – 0,4 163482 1391 0,9954 7 
AHTN 0,01 – 0,5 180459 195,1 0,9998 8 
AMB 0,0075 – 0,09 42543 31,22 0,9979 5 
MX 0,01 – 0,2 36551 53,99 0,9999 5 

MOS 0,005 – 0,1 96150 -4,703 0,9998 5 
TIB 0,005 – 0,1 98037 -39,01 1,0000 5 
MK 0,005 – 0,1 74491 7,347 0,9997 5 

 
 
4.4.4 Stanovené meze detekce (LOD) a meze stanovitelnosti (LOQ) 
 

Následující tabulka udává výsledné hodnoty mezí detekce a mezí stanovitelnosti, které 
byly vypočteny na základě vztahů uvedených v kapitole 3.9.7. 
 
Tabulka 47: Výsledné hodnoty LOD, LOQ, nd a nq pro jednotlivé analyty 
 

LOD LOQ LOD LOQ nd nq 
Analyt 

[µg.ml-1] [µg.ml-1] [µg.kg-1] [µg.kg-1] [µg.kg-1] [µg.kg-1] 

PH 0,0021 0,0068 0,5454 1,818 0,2727 1,182 
TR 0,0041 0,0138 1,105 3,684 0,5527 2,395 

HHCB 0,0336 0,1119 8,949 29,83 4,474 19,39 
AHTN 0,0074 0,0248 1,985 6,615 0,9923 4,300 
AMB 0,0055 0,0183 1,464 4,880 0,7320 3,172 
MX 0,0028 0,0094 0,7486 2,495 0,3743 1,622 

MOS 0,0019 0,0063 0,5004 1,668 0,2502 1,084 

TIB 0,0006 0,0019 0,1543 0,5144 0,0772 0,3344 
MK 0,0021 0,0071 0,5705 1,902 0,2853 1,236 

 
 
4.4.5 Výsledky analýz reálných vzorků rybí svaloviny a zpracování výsledků 
 

V rámci této studie byl pomocí optimalizované metody PSE-GC/MS sledován výskyt 
9 musk sloučenin ze skupiny NMS a PMS v reálných vzorcích rybí svaloviny druhu jelec 
tloušť. Celkově se jednalo o 60 vzorků ryb, z nichž 30 bylo odloveno z řeky Svratky před 
ČOV Brno – Modřice a 30 bylo odloveno z řeky za touto ČOV (specifikace vzorků – viz 
Příloha 2). Sledovány byly tyto analyty: phantolid (PH), traseolid (TR), galaxolid (HHCB), 



 137 

tonalid (AHTN), musk ambrette (AMB), musk xylen (MX), musk mosken (MOS), musk 
tibeten (TIB) a musk keton (MK). Kvantifikace byla provedena metodou vnějšího standardu. 
Všechny stanovené koncentrace v jednotlivých vzorcích ryb jsou přehledně prezentovány 
formou tabulky, uvedené v Příloze 6. Hodnoty jednotlivých koncentrací byly zpracovány do 
grafů a tabulek souhrnných výsledků, které jsou uvedeny dále v této kapitole.  
 
Tabulka 48: Počet reálných vzorků ryb, u nichž byl obsah analytů na úrovni nd / nq / > LOQ 
 

Koncentrační úrovně analytů ve vzorcích ryb 

odlovené PŘED ČOV odlovené ZA ČOV Analyt 

nd nq > LOQ nd nq > LOQ 

PH 18 12 0 23 6 1 
AMB 28 2 0 28 2 0 
TR 24 6 0 22 8 0 

HHCB 3 23 4 0 22 8 
AHTN 6 17 7 8 4 18 

MX 22 4 4 23 6 1 

MOS 30 0 0 30 0 0 
TIB 27 1 2 28 2 0 
MK 0 17 13 0 19 11 
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Obrázek 68: Koncentrační úrovně analytů ve vzorcích ryb (odlovené PŘED ČOV) 
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Obrázek 69: Koncentrační úrovně analytů ve vzorcích ryb (odlovené ZA ČOV) 

 
 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Číslo vzorku

c p
rů

m
 [µ

g.
k

g-1
 ž

.h
m

.]

HHCB AHTN MX TIB MK
 

Obrázek 70: Obsah analytů ve vzorcích ryb odlovených PŘED ČOV [µg.kg-1 ž.hm.] 
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Obrázek 71: Obsah analytů ve vzorcích ryb odlovených ZA ČOV [µg.kg-1 ž.hm.] 
 
 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že mezi nejčastěji identifikované analyty patřil 
galaxolid, tonalid a musk keton; současně tyto analyty vykazovaly nejčastěji koncentrace nad 
mezí LOQ. U vzorků ryb odlovených za ČOV je patrný nárůst vzorků s kvantifikovatelnými 
koncentracemi tonalidu. Ostatní analyty se vyskytovaly převážně pod mezemi LOD a LOQ, 
případně nebyly vůbec detekovány (musk mosken). Charakter koncentračních úrovní analytů 
v jednotlivých vzorcích odlovených před ČOV se nelišil od vzorků odlovených za danou 
ČOV. Výše uvedené grafy (pouze s hodnotami >LOQ) vychází z kompletních výsledků 
prezentovaných v Příloze 6. Z grafů je patrné, že zastoupení i koncentrace analytů 
v jednotlivých vzorcích je velmi individuální. Důvodem je značné množství závislých 
proměnných, kterými se vyznačuje každý živý systém, tj. například lokalita a způsob života, 
složení potravy, fyziologické procesy a stavba těla. Počet vzorků ryb, ve kterých nebyla 
identifikována žádná musk sloučenina, byl u jedinců odlovených před ČOV 12 (40 %), 
respektive u jedinců odlovených za ČOV 9 (30 %).  
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Tabulka 49: Základní statistické parametry stanovené na podkladě  jednotlivých koncentrací 
analytů ve vzorcích ryb odlovených před ČOV Brno – Modřice [µg.kg-1 ž.hm.] 
 

Koncentrace analytů ve vzorcích ryb odlovených PŘED ČOV  
[µg.kg-1 ž.hm.] 

Analyt 
Minimum Maximum Průměr 

Směr. 
odchylka 

Medián 

PH nd nq 0,6363 0,4453 0,2727 (nd) 
AMB nd nq 0,8947 0,6086 0,7320 (nd) 
TR nd nq 0,9211 0,7369 0,5527 (nd) 

HHCB nd 79,78 21,92 13,55 19,39 (nq) 
AHTN nd 15,17 4,757 3,008 4,300 (nq) 

MX nd 5,364 1,064 1,361 0,3743 (nd) 
MOS nd nd 0,2502 (nd) 0 0,2502 (nd) 
TIB nd 2,690 0,2112 0,5060 0,0772 (nd) 
MK nq 12,16 2,232 2,054 1,236 (nq) 

 
 
Tabulka 50: Základní statistické parametry stanovené na podkladě  jednotlivých koncentrací 
analytů ve vzorcích ryb odlovených za ČOV Brno – Modřice [µg.kg-1 ž.hm.] 
 

Koncentrace analytů ve vzorcích ryb odlovených ZA ČOV  
[µg.kg-1 ž.hm.] 

Analyt 
Minimum Maximum Průměr 

Směr. 
odchylka 

Medián 

PH nd 2,035 0,5132 0,4593 0,2727 (nd) 
AMB nd nq 0,8947 0,6086 0,7320 (nd) 
TR nd nq 1,044 0,8146 0,5527 (nd) 

HHCB nq 78,82 25,61 12,64 19,39 (nq) 
AHTN nd 14,95 6,170 3,860 7,370 

MX nd 3,133 0,7158 0,6696 0,3743 (nd) 
MOS nd nd 0,2502 (nd) 0 0,2502 (nd) 
TIB nd nq 0,0943 0,0642 0,0772 (nd) 
MK nq 7,466 1,966 1,300 1,236 (nq) 

 
 
Pro výpočet aritmetického průměru a mediánu koncentrace z  souborů výsledků bylo nutné 

nahradit nedetekovatelné (nd) a nekvantifikovatelné (nq) výsledky hypotetickými číselnými 
hodnotami (viz kap. 4.4.4). S ohledem na relativně malý počet výsledků nad hodnotou LOQ 
byla jako střední hodnota (pro další vyhodnocování) používána hodnota aritmetického 
průměru.  

Z dosažených výsledků vyplývá, že v analyzovaných biotických vzorcích (ryby odlovené 
před i za ČOV) byly prokázány nejvyšší průměrné koncentrace polycyklických musk 
sloučenin galaxolidu a tonalidu. Průměrná koncentrace galaxolidu byla přibližně čtyřikrát 
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vyšší než v případě tonalidu a dosahovala řádově desítek µg.kg-1 ž.hm. Analyty ze skupiny 
nitromusk sloučenin byly identifikovány méně často a v nižších koncentracích, což souvisí se 
stále omezenějším používáním těchto sloučenin z důvodu prokázaných potenciálně 
nebezpečných vlastností. Z nitromusk sloučenin byl nejčastěji detekován musk keton, jehož 
průměrná koncentrace dosahovala jednotek µg.kg-1 ž.hm. Nitromusk sloučeniny musk 
mosken, musk tibeten a musk ambrette byly detekovány jen výjimečně, případně vůbec ne. 
Naopak sloučeniny galaxolid a musk keton byly detekovány ve všech vzorcích ryb 
odlovených za ČOV.  

Pro analyty stanovené v reálných vzorcích v kvantifikovatelných koncentracích byla 
vypočtena průměrná relativní směrodatná odchylka (RSD), která nás informuje o možném 
odchýlení získaných výsledků od průměru. Tato odchylka byla určena na základě 
jednotlivých dílčích RSD (pro daný analyt) získaných z  paralelních výsledků 
(koncentrací > LOQ) jednotlivých vzorků. Průměrná RSD dosahovala pro jednotlivé analyty 
následujících hodnot: PH 6,47 %, HHCB 8,57 %, AHTN 9,77 %, MX 17,7 %, TIB 18,2 %, 
MK 8,53 %.  
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Obrázek 72: Průměrná koncentrace analytů ve vzorcích ryb odlovených před a za ČOV   
Brno – Modřice [µg.kg-1 ž.hm.] 
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Sečtením průměrných koncentrací analytů z jednotlivých skupin musk sloučenin byly 
získány celkové koncentrace (viz následující graf) PMS a NMS, které se nacházely 
v jednotlivých vzorcích ryb. Průměrně 95,0 % veškerého stanoveného množství 
polycyklických musk sloučenin náleželo analytům HHCB a AHTN; analyty MX a MK se 
podílely na celkovém stanoveném množství nitromusk sloučenin průměrně 69,7 %. Z celkové 
sumy musk sloučenin připadalo na PMS průměrně 87,7 % a na NMS průměrně 12,3 %.  
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Obrázek 73: Celková průměrná koncentrace musk sloučenin (jednotlivých skupin) ve vzorcích 
ryb [µg.kg-1 ž.hm.] 
 
 
Tabulka 51: Poměr průměrných koncentrací ve vzorcích ryb pro vybrané analyty 
 

Poměr průměrných koncentrací 
Odlov ryb 

HHCB / AHTN MK / MX 

Před ČOV 4,6 2,1 
Za ČOV 4,2 2,7 

 
 

Z výsledků porovnání průměrných koncentrací analytů ze 2 sad vzorků (odlov před a za 
ČOV) vyplývá (viz následující graf), že ve vzorcích odlovených za ČOV došlo k 18,1 % 
nárůstu koncentrace polycyklických musk sloučenin, respektive k 15,7 % poklesu 
koncentrace nitromusk sloučenin. Celkově došlo k nárůstu koncentrace musk sloučenin 
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o 13,7 %. Pokles u NMS (zejména MX: -32,1 %) je způsoben nedostatečným počtem 
výsledků (u vzorků z odlovu před ČOV), které by byly vyšší jak LOQ. Proto lze konstatovat, 
že daná ČOV nemá negativní vliv na kontaminaci vodní bioty nitromusk sloučeninami. 
Negativní vliv ČOV Brno – Modřice se však projevil při porovnání dat se zaměřením na 
polycyklické musk sloučeniny, kde, a to zejména v případě tonalidu, došlo k významnému 
zvýšení (+29,6 %) koncentrací, respektive počtu kvantifikovatelných vzorků.   
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Obrázek 74: Procentický nárůst / pokles koncentrace analytů v rybách (porovnání průměrné 
koncentrace vzorků odlovených za ČOV Brno – Modřice vůči vzorkům odloveným před ČOV) 
 
 
 

Průměrné výsledné koncentrace jednotlivých analytů byly přepočteny na 1 kg tuku, 
pomocí dílčích stanovených obsahů tuku v jednotlivých vzorcích – viz Příloha 6. 
Z výsledných hodnot byl vypočten aritmetický průměr (viz následující tabulka). Zároveň bylo 
vypočteno průměrné absolutní množství analytů ve vzorcích ryb (pomocí hmotností svaloviny 
jednotlivých vzorků – viz Příloha 2). Celkově se ve svalovině 1 ryby průměrně nachází 
2,55 µg (odlov před ČOV), respektive 2,95 µg (odlov za ČOV) posuzovaných musk 
sloučenin.  
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Tabulka 52: Koncentrace analytů přepočtené na 1 kg tuku [µg.kg-1 tuku] a absolutní množství 
analytů ve vzorcích odlovených ryb [µg] 
 

Koncentrace v tuku a absolutní množství analytů ve vzorcích odlovených ryb 

Před ČOV za ČOV Před ČOV za ČOV 
Analyt 

[µg.kg-1 tuku] [µg.kg-1 tuku] [µg] [µg] 

PH 32,73 37,39 0,0433 0,0528 
AMB 49,28 70,21 0,0664 0,0766 
TR 47,45 70,42 0,0712 0,0893 

HHCB 1117 2066 1,722 1,987 
AHTN 259,2 387,3 0,4087 0,5053 

MX 64,65 49,17 0,0591 0,0704 
MOS 14,97 21,97 0,0183 0,0192 
TIB 10,69 7,193 0,0114 0,0079 
MK 118,1 157,6 0,1512 0,1410 

 
Jednotlivé stanovené hodnoty obsahu tuku pro každý vzorek (pracovní postup – viz kap. 

3.9.5.1; výsledné hodnoty – viz Příloha 6) byly použity k vytvoření grafu, kde na osu y byla 
vynášena celková koncentrace (suma; pro tento účel byly hodnoty pod mezemi LOD a LOQ 
nahrazeny hypotetickými číselnými hodnotami – viz kap. 4.4.4) musk sloučenin (pro dílčí 
vzorek).  
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Obrázek 75: Závislost celkové koncentrace musk sloučenin v rybí svalovině [µg.kg-1 ž.hm.] na 
obsahu tuku v dané tkáni [%] 



 145 

Uvedený graf má sloužit k objasnění, zda obsah musk sloučenin v biotě je závislý na 
obsahu tuku v analyzované tkáni, což by se s ohledem na lipofilitu cílových analytů dalo 
předpokládat. Průměrný obsah tuku ve svalovině činil 1,96 % (určeno z dílčích dat pro 
60 vzorků). Z grafu vyplývá, že souvislost mezi obsahem musk sloučenin v rybí svalovině 
a obsahem tuku v dané tkáni nelze jednoznačně potvrdit, a to vzhledem k hodnotě R2,  avšak 
na základě stoupajícího trendu regresní přímky lze prohlásit, že tato souvislost může být 
pravděpodobná.  
 

Určení biokoncentračního faktoru (BCFW = corg/cprostř) pro vybrané analyty (HHCB, 
AHTN, MX) bylo provedeno pomocí výsledků dosažených v této práci. Za corg byla 
dosazována průměrná koncentrace daných analytů v rybách (odlovených za ČOV); za cprostř 
byly dosazovány mediány koncentrací daných analytů na odtoku z ČOV Brno – Modřice; 
navíc byl do výpočtu zahrnut faktor zředění 16,6 (určený z průměrných průtoků řeky Svratky, 
Svitavy a průměrného průtoku na dané ČOV). Díky prezentovaným aproximacím 
a zjednodušení (všechny analyty pochází pouze z ČOV) poskytuje výpočet jen hypotetické 
hodnoty BCF; přesto jsou tyto hodnoty řádově srovnatelné s údaji z odborné literatury.    
 
Tabulka 53: Hodnoty biokoncentračních faktorů (BCFW) pro vybrané analyty 
 

BCFW 
Analyt 

Stanovená hodnota Hodnota dle literatury 

HHCB 445 862 (lit. [36]; úhoř říční) 
AHTN 771 1069 (lit. [36]; úhoř říční) 

MX 1415 4400 (lit. [5]; pstruh duhový) 

 
 
4.4.6 Stanovení opakovatelnosti 
 

Opakovatelnost byla stanovena na základě kapitoly 3.9.8. Z níže uvedených výsledků 
vyplývá, že opakovatelnost vypočtená pro analyty ze skupiny nitromusk sloučenin byla vyšší 
než pro analyty ze skupiny polycyklických musk sloučenin. Důvodem mohou být obecně 
nižší odezvy nitromusk sloučenin. 
 
Tabulka 54: Stanovené hodnoty opakovatelnosti pro jednotlivé analyty 
 

Analyt PH TR HHCB AHTN AMB MX MOS TIB MK 
RSD [%] 1,67 1,96 1,10 0,732 10,6 10,8 11,0 2,73 3,48 

 
 
4.4.7 Stanovení průměrné výtěžnosti a nejistot měření 
 

Průměrná výtěžnost analytů stanovených pomocí optimalizované analytické metody SPE-
GC/MS, jejíž stanovení je popsáno v kapitole 3.9.9, byla 92,59 ± 10,06 % (platné pro analyty 
ze skupiny nitromusk sloučenin, tj. AMB, MX, MOS, TIB a MK; stanoveno na základě 
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dílčích výtěžností vnitřního standardu MX-D15), respektive 89,76 ± 7,812 % (platné pro 
analyty ze skupiny polycyklických musk sloučenin, tj. PH, TR, HHCB a AHTN; stanoveno 
na základě dílčích výtěžností vnitřního standardu AHTN-D3). Z uvedených výsledných 
výtěžností vyplývá, že pokud použijeme optimalizovanou analytickou metodu SPE-GC/MS, 
dochází jen k minimálním ztrátám analytů. 
 

Nejistoty měření byly stanoveny podle postupu uvedeného v kapitole 3.9.9. Z uvedených 
výsledků vyplývá, že kombinovaná nejistota celého analytického postupu se pro analyty ze 
skupiny polycyklických musk sloučenin pohybuje v rozmezí 3,045 – 3,547 %, respektive 
v rozmezí 3,468 – 11,21 % pro analyty ze skupiny nitromusk sloučenin. 
 
 
Tabulka 55: Stanovené nejistoty výtěžnosti [u(R)t] a kombinované nejistoty celého 
analytického postupu [uct] pro jednotlivé analyty 
 

Analyt PH TR HHCB AHTN AMB MX MOS TIB MK 

u(R)t  

[%] 
2,956 2,956 2,956 2,956 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 

uct  

[%] 
3,395 3,547 3,154 3,045 10,81 11,01 11,21 3,468 4,085 

 
 
4.4.8 Diskuze výsledků 
 

Musk sloučeniny ze skupiny PMS a NMS  byly zjišťovány optimalizovanou metodou PSE-
GC/MS v 60 reálných vzorcích rybí svaloviny jelce tlouště. Vzorky ryb byly odloveny z řeky 
Svratky před a za ČOV Brno – Modřice, kterou lze na základě výsledků kapitoly 4.1.4.1 
považovat za bodový zdroj kontaminace ŽP musk sloučeninami. Z dosažených výsledků 
vyplývá, že nejvyšší průměrné koncentrace ve vzorcích ryb byly prokázány u galaxolidu 
(23,8 µg.kg-1 ž.hm.) a tonalidu (5,47 µg.kg-1 ž.hm.) ze skupiny polycyklických musk 
sloučenin. U skupiny nitromusk sloučenin byly nejčastěji detekovanými analyty musk keton 
(2,10 µg.kg-1 ž.hm.) a musk xylen (0,890 µg.kg-1 ž.hm.).  

Tyto výsledky (přepočtené na 1 kg tuku) se řádově úzce shodují se závěry, kterých bylo 
dosaženo v rámci rozsáhlého monitoringu musk sloučenin ve vodním ekosystému na území 
ČR v letech 1996 – 2000 (viz kap. 2.5 a literatura [34, 35]). Rovněž porovnání s německou 
studií [36] (viz kap. 2.5) z roku 2001 potvrzuje řádovou shodu  naměřených dat (pro HHCB 
a AHTN).  

Koncentrace ostatních sledovaných analytů byly většinou pod mezí LOD nebo LOQ. 
Z celkové sumy identifikovaných musk sloučenin připadalo na polycyklické musk sloučeniny 
průměrně 87,7 % a na nitromusk sloučeniny 12,3 %. Toto rozdělení koreluje s výsledky 
získanými analýzou vzorků odpadní vody na ČOV Brno – Modřice a obecně představuje 
minoritní využívání nitromusk sloučenin (z důvodu potenciálně nebezpečných vlastností), 
v porovnání s polycyklickými musk sloučeninami. Při hodnocení kontaminace bioty 
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nitromusk sloučeninami je však nutné uvažovat i přítomnost aminometabolitů, které se ve 
vyšetřované tkáni často nachází ve srovnatelných i vyšších koncentracích než mateřské 
sloučeniny [56].  

Porovnání výsledků získaných ze 2 souborů vzorků ryb (odlovené před ČOV a za ČOV) 
umožnilo vyslovit závěr, že velkokapacitní městská ČOV Brno – Modřice má negativní vliv 
na kontaminaci vodní bioty polycyklickými musk sloučeninami, a to HHCB a zejména 
AHTN. Tato skutečnost zřejmě souvisí s rozsáhlým využíváním těchto látek a také s jejich 
relativně nízkou účinností odstranění na dané ČOV, s čímž souvisí jejich vysoký obsah ve 
vypouštěné odpadní vodě z příslušné ČOV (viz kap. 4.1.4.1). Jiné negativní vlivy na vodní 
ekosystém, a to i s ohledem na hodnoty ostatních analytů, které by bylo možno připsat na 
úkor dané ČOV, nebyly prokázány.  

Z níže uvedeného grafického porovnání stanovených koncentrací posuzovaných analytů 
v rybách (odlovených za ČOV) s koncentracemi stanovenými v efluentu z dané ČOV 
vyplývá, že vyšší koncentrace látek (HHCB, AHTN, MK) v efluentu (závisí na míře použití 
v PCPs a účinnosti čištění na ČOV) zřejmě souvisí s vyšším obsahem těchto látek v biotě 
(životním prostředí). Toto tvrzení podtrhuje fakt, že zmíněné analyty (HHCB, AHTN, MK) 
byly identifikovány téměř ve všech vzorcích ryb, a to i u vzorků, které byly odloveny před 
ČOV Brno – Modřice. Toto zjištění potvrzuje ubikvitární výskyt musk sloučenin v životním 
prostředí. Nelze však také opomenout kumulativní vlastnosti sedimentu, který může být 
důležitým zdrojem sekundární kontaminace vodního ekosystému.    
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Obrázek 76: Porovnání koncentrací analytů na odtoku z ČOV Brno – Modřice [µg.l-1] 
s koncentracemi v rybách odlovenými za danou ČOV [µg.kg-1 ž.hm.] 
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Obrázek 77: Poměr koncentrací látek HHCB / AHTN v jednotlivých matricích analyzovaných 
v rámci této práce (spotřeba daných látek v Evropě pro rok 2000 – viz lit. [3]) 
 
 

Uvedený graf s poměry koncentrací HHCB / AHTN (pro jednotlivé analyzované matrice) 
umožňuje konstatovat, že rozsah použití přípravků s těmito účinnými látkami člověkem 
determinuje, a to s ohledem na relativně podobné poměry koncentrací, budoucí zastoupení 
těchto látek v životním prostředí, zejména ve vodní biotě.   

Souvislost mezi obsahem musk sloučenin v rybí svalovině a obsahem tuku v této tkáni je 
s ohledem na lipofilitu musk sloučenin pravděpodobná, avšak na základě získaných 
experimentálních dat není toto tvrzení zcela jednoznačně potvrditelné. Důvodem je ta 
skutečnost, že obsah musk sloučenin v rybách zřejmě závisí kromě obsahu tuku ve tkáni i na 
mnoha jiných parametrech, například na složení potravy a na fyziologických procesech.  
Musk sloučeniny se do ryb mohou dostávat pomocí potravy (orální příjem) nebo z okolního 
vodního prostředí pomocí prostupu přes kůži. Interpretace výsledků je obtížná i proto, že 
sledované analyty mohou být z velké části zachycovány již podkožním tukem ryb (přirozená 
bariéra těla). Obsah musk sloučenin ve svalovině nás proto obecně informuje o „průměrné“ 
koncentraci sledovaných látek v celém organismu. Biokoncentrační faktory BCFW se pro 
hlavní zástupce polycyklických musk a nitromusk sloučenin pohybují řádově ve stovkách až 
tisících, což značí biokoncentrační potenciál těchto látek.  

Na základě dosažených výsledků lze rovněž předpovědět, zda konzumace ryb s běžným 
obsahem musk sloučenin může být pro člověka rizikem kontaminace. Z níže uvedeného 
grafu, pomocí kterého jsou porovnávána průměrná absolutní množství vybraných analytů 
v 1 rybě [průměrná hmotnost svaloviny: 77 g; odlov za ČOV] s denním expozičním 
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množstvím prostřednictvím PCPs (podle lit. [24]; nízký expoziční profil) vyplývá, že 
majoritní zdroj kontaminace musk sloučeninami představují pro člověka, a to i s ohledem na 
pravidelnost používání,  produkty osobní péče (PCPs).     
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Obrázek 78: Porovnání průměrného absolutního množství [µg] vybraných analytů v 1 rybě 
(odlov za ČOV) s denním expozičním množstvím (pro nízký expoziční profil) prostřednictvím 
PCPs (podle kap. 2.4, respektive literatury [24]) 
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5. ZÁVĚR 
 

Cílem předložené dizertační práce bylo získání nových poznatků týkajících se 
problematiky musk sloučenin. Musk sloučeniny (syntetické vonné látky) představují relativně 
novou skupinu perzistentních organických environmentálních kontaminantů. V rámci 
předložené dizertační práce bylo pro sledování zvoleno 5 zástupců ze skupiny nitromusk 
sloučenin (NMS) [musk ambrette, musk xylen, musk mosken, musk tibeten, musk keton], 
4 zástupci ze skupiny polycyklických musk sloučenin (PMS) [phantolid, traseolid, galaxolid, 
tonalid] a 5 zástupců ze skupiny lineárních musk sloučenin (LMS) [linalool 925, arocet, 
aroflorone, lilial, isoamyl salicylate]. Konkrétním cílem této práce bylo stanovení koncentrací 
všech zvolených analytů v komunální odpadní vodě pocházející z města Brna a okolí 
a posouzení účinnosti čištění na ČOV Brno – Modřice. Vzorkování probíhalo převážně 
v únoru 2010 (28 dní) [pro stanovení NMS a PMS], respektive v dubnu 2011 (10 dní) [pro 
stanovení LMS]. Dále byly shodné analyty ze skupiny NMS a PMS zjišťovány ve svalovině 
rybího druhu jelec tloušť (Squalius cephalus). Biotické vzorky (30 + 30) byly odloveny 
(10. 11. 2009) z řeky Svratky před a za ČOV Brno – Modřice. Posledním experimentem 
v rámci této dizertační práce bylo stanovení vybraných analytů (musk ambrette, musk keton, 
galaxolid, tonalid) v průmyslové odpadní vodě pocházející z kosmetické firmy Dermacol, a.s. 
a vyhodnocení účinnosti používané čistící technologie (ultrafiltrace); vzorkování probíhalo 
10 dní v dubnu 2010. Stanovení analytů ve vzorcích odpadní vody bylo prováděno pomocí 
předem optimalizované analytické metody v uspořádání SPME-GC/MS; pro stanovení 
analytů ve vzorcích biotické tkáně byla použita předem optimalizovaná metoda PSE-GC/MS, 
která zahrnovala i přečištění extraktu pomocí adsorpční sloupcové chromatografie. 
Kvantifikace analytů byla prováděna metodou standardního přídavku, respektive metodou 
vnějšího standardu.  

Z dosažených výsledků vyplývá, že v surové odpadní vodě byly přítomny všechny analyty 
ze skupiny polycyklických musk a lineárních musk sloučenin v koncentracích nad mezí 
stanovitelnosti. To svědčí o rozsáhlém používání těchto látek v průmyslu (např. 
kosmetickém). V odpadní vodě byly běžně detekovány, avšak v  mnohem nižších 
koncentracích, také analyty ze skupiny nitromusk sloučenin, s výjimkou musk moskenu 
a musk tibetenu. Nejvyšší koncentrace v surové odpadní vodě byly prokázány u linaloolu 925 
(55 720 ng.l-1) a arocetu (2361 ng.l-1) ze skupiny LMS, dále galaxolidu (1702 ng.l-1) 
a tonalidu (285,0 ng.l-1) ze skupiny PMS a musk ketonu (74,98 ng.l-1) a musk xylenu 
(37,30 ng.l-1) ze skupiny NMS. Lineární musk sloučeniny pravděpodobně nepředstavují pro 
ŽP, vzhledem k jejich relativně snadné degradaci a z ní vyplývající vysoké míry odstranění na 
ČOV, významný zdroj rizika. Z tohoto pohledu jsou mnohem závažnější polycyklické musk 
sloučeniny (zejména galaxolid a tonalid), jejichž použití je rozsáhlé a účinnost odstranění na 
ČOV většinou nepřesahuje 50 %; proto byly tyto látky identifikovány v kvantifikovatelných 
množstvích i ve všech vzorcích na odtoku z ČOV. Navíc lze předpokládat, že značná část 
těchto látek se při procesu čištění převážně sorbuje na čistírenský kal, který následně 
představuje zdroj rizika pro půdní systém při aplikaci kalu v zemědělství. Koncentrace musk 
sloučenin v odpadní vodě ani v kalu nemusí být dosud, a to s ohledem na legislativu ČR, 
jakkoliv monitorovány. Vodní ekosystém řeky Svratky je prostřednictvím odtoku z dané ČOV 
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nejvíce kontaminován galaxolidem (957,3 ng.l-1), který proniká do recipientu v přibližném 
množství 48 kg za rok. Koncentrace analytů ze skupiny nitromusk sloučenin byly na odtoku 
z ČOV často pod mezí stanovitelnosti nebo mezí detekce (s výjimkou MK). Důvodem je 
mnohem nižší použití těchto látek a většinou relativně vyšší účinnost odstranění na ČOV, 
v porovnání se skupinou PMS. Při interpretaci výsledků však nelze opomenout tu skutečnost, 
že zřejmě nezanedbatelná část nitromusk sloučenin je během procesu čištění pouze 
metabolizována na toxikologicky závažnější aminometabolity. Proto i nitromusk sloučeniny 
stále představují riziko pro ŽP.  

Z výsledků analýz vzorků průmyslové odpadní vody pocházející z kosmetické firmy 
Dermacol, a.s. vyplývá, že použití polycyklických musk sloučenin při výrobě je výrazně 
mnohem vyšší než použití nitromusk sloučenin, které se v kosmetickém průmyslu používají 
velmi omezeně. Stanovená účinnost ultrafiltrace pro musk sloučeniny je velmi vysoká (97,9 –
 99,7 %), a proto lze konstatovat, že daná firma je při běžném provozu pouze minoritním 
(v ČOV zanedbatelným) bodovým zdrojem znečištění odpadních vod musk sloučeninami ze 
skupiny NMS a PMS.  

Z výsledků analýz biotické tkáně vyplývá, že téměř ve všech vzorcích ryb byly 
identifikovány analyty galaxolid, tonalid a musk keton. Ostatní analyty se často vyskytovaly 
pod mezemi LOQ i LOD. Zastoupení i koncentrace analytů v jednotlivých vzorcích bylo 
velmi individuální; pouze v 35 % vzorků nebyla identifikována žádná musk sloučenina. 
Nejvyšší průměrné koncentrace byly zjištěny u polycyklických musk sloučenin galaxolidu 
(desítky µg.kg-1

 ž.hm) a tonalidu. Analyty ze skupiny nitromusk sloučenin byly 
kvantifikovány méně často a v nižších koncentracích; nejčastěji byl detekován musk keton 
(jednotky µg.kg-1

 ž.hm.). Při hodnocení kontaminace bioty nitromusk sloučeninami je však 
nutné uvažovat i přítomnost aminometabolitů, které se ve vyšetřované tkáni mohou nacházet 
v nezanedbatelném množství. Porovnáním jednotlivých souborů výsledků bylo konstatováno, 
že ČOV Brno – Modřice má významný negativní vliv na kontaminaci vodní bioty 
polycyklickými musk sloučeninami galaxolidem, a zejména tonalidem, což s ohledem na 
prokazované koncentrace těchto látek v efluentu není překvapující. Souvislost mezi obsahem 
musk sloučenin v rybí svalovině a obsahem tuku ve tkáni nebyla na základě experimentálních 
dat jednoznačně potvrzena, což se však jeví, a to i s ohledem na míru lipofility musk 
sloučenin, jako pravděpodobné. To rovněž koreluje s hodnotami biokoncentračních faktorů 
(řádově stovky až tisíce), které potvrzují biokoncentrační potenciál látek ze skupiny 
nitromusk a polycyklických musk sloučenin. Z výsledků také vyplývá, že míra orální 
expozice konzumentů běžně kontaminovaných ryb je minoritní vzhledem k běžné dermální 
expozici prostřednictvím produktů osobní péče. Z tohoto pohledu je každý spotřebitel 
odpovědný vůči sobě co se týče typu, množství a pravidelnosti používaných produktů.  

 
Získané výsledky potvrzují předpoklad, že hlavním zdrojem musk sloučenin v ŽP je 

odpadní voda, a proto lze čistírny odpadních vod považovat za bodové zdroje znečištění, 
zejména polycyklickými musk sloučeninami. Na znečištění ŽP musk sloučeninami se podílí 
všichni lidé používající produkty osobní péče; průmyslové podniky přispívají ke 
znečišťování, a to za předpokladu vhodně zvolené technologie čištění odpadních vod, 
zanedbatelným způsobem. Výsledky potvrzují ubikvitární výskyt musk sloučenin v ŽP 
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a rovněž dokumentují přímou souvislost mezi rozsahem použití musk sloučenin a mírou 
výskytu jejich reziduí v potravním řetězci (vodní biotě). Zjištěné koncentrace polycyklických 
musk sloučenin (v odpadní vodě i v biotě) výrazně převyšují koncentrace nitromusk 
sloučenin, jejichž použití je v posledních desetiletích stále více omezováno, a to z důvodu 
potenciálních nebezpečných vlastností. V současné době se již rozsáhle používají i lineární 
musk sloučeniny, jejichž použití je pro ŽP z důvodu relativně snadné (bio)degradace 
(a odstranění na ČOV) mnohem vhodnější. Ideálním řešením pro budoucnost se jeví použití 
vonných látek, jejichž struktura bude odvozena od sloučenin nacházejících se v přírodě. Tím 
bude zajištěna biodegradovatelnost a nezatěžování ŽP cizorodými látkami. Tyto požadavky 
splňují makrocyklické musk sloučeniny, jejichž většímu rozšíření však brání ekonomické 
hledisko. Náhrada aktuálně používaných „levných“ musk sloučenin proto bude 
pravděpodobně  dlouhotrvajícím procesem.  

Většina současných používaných vonných látek je syntetického původu a v přírodě se 
nevyskytují. Živý systém tyto látky identifikuje jako xenobiotika a snaží se je vyloučit. Již 
tento poznatek logicky vypovídá o nevhodnosti těchto látek pro živé organismy. Přestože 
koncentrace musk sloučenin v ŽP (např. na odtoku z ČOV) jsou o několik řádů nižší než 
koncentrace, které vyvolají pozorovatelné efekty na vodních organismech, tak nelze 
odhadnout jejich dlouhodobý účinek na živé systémy, zejména na lidské zdraví. Skutečnost, 
že jsou musk sloučeniny běžně identifikovány v lidském organismu, je vysoce nepříznivá. Je 
téměř nemožné pomocí toxikologických studií správně vyhodnotit a číselně popsat všechny 
přímé a zejména i nepřímé negativní účinky nízkých koncentrací musk sloučenin a jejich 
metabolitů na celulární metabolismus organismů v dlouhodobém časovém horizontu. Bohužel 
podle současných hledisek a závěrů nejsou musk sloučeniny celosvětově považovány za tak 
nebezpečné, aby jejich používání všeobecně podléhalo přísnější legislativě.  

 
Výsledkem této dizertační práce jsou vytvořené optimalizované analytické metody pro 

stanovení vybraných musk sloučenin v komunální i průmyslové odpadní vodě a rovněž 
v biotických vzorcích. Vytvořené metody byly úspěšně použity k analýzám reálných vzorků. 
Tato dizertační práce svými konkrétními výsledky potvrzuje některá obecně známá fakta 
a přináší i nové poznatky o výskytu musk sloučenin ve vodním ekosystému a otevírá tak 
prostor pro další odborné studie, které přispějí ke konečnému správnému posouzení vlivu 
musk sloučenin na životní prostředí.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153 

6. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 
[1] ZOUHAR, L.: Syntetické vonné látky ve vodní biotě. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta chemická, 2009. 95 s. Vedoucí diplomové práce prof. RNDr. Milada 
Vávrová, CSc. 

 
[2] ASTEN, A.: The importance of GC and GC-MS in perfume analysis. Trends in 

analytical chemistry, 2002, vol. 21, pp. 698-708. 
 
[3] OSPAR Commission: The Convention for the Protection of the Marine Environment of 

the North-East Atlantic: Musk xylene and other musks. London: OSPAR Commission, 
2004. 45 p. ISBN 1-904426-36-0. 

 
[4] SCHMEISER, H. H.; GMINSKI, R.; MERSCH-SUNDERMANN, V.: Evaluation of 

health risks caused by musk ketone. International Journal of Hygiene and 
Environmental Health, 2001, vol. 203, pp. 293-299. 

 
[5] RIMKUS, G. G.; BUTTE, W.; GEYER, H. J.: Critical considerations on the analysis 

and bioaccumulation of musk xylene and other synthetic nitro musks in fish. 
Chemosphere, 1997, vol. 35, pp. 1497-1507. 

 
[6] RIMKUS, G. G.: Polycyclic musk fragrances in the aquatic environment. Toxicology 

Letters, 1999, vol. 111, pp. 37-56. 
 
[7] BESTER, K.: Analysis of musk fragrances in environmental samples. Journal of 

Chromatography A, 2009, vol. 1216, pp. 470-480. 
 
[8] REINER, J. L.; KANNAN, K.: A survey of polycyclic musks in selected household 

commodities from the United States. Chemosphere, 2006, vol. 62, pp. 867-873. 
 
[9] RICKING, M.; SCHWARZBAUER, J.; HELLOU, J.; SVENSON, A.; ZITKO, V.: 

Polycyclic aromatic musk compounds in sewage treatment plant effluents of Canada 
and Sweden – first results. Marine Pollution Bulletin, 2003, vol. 46, pp. 410-417. 

 
[10] SUMNER, N. R.; GUITART, C.; FUENTES, G.; READMAN, J. W.: Inputs and 

distributions of synthetic musk fragrances in an estuarine and coastal environment; 
a case study. Environmental Pollution, 2010, vol. 158, pp. 215-222. 

 
[11] KANNAN, K.; REINER, J. L.; YUN, S. H.; PERROTTA, E. E.; TAO, L.; JOHNSON-

RESTREPO, B.; RODAN, B. D.: Polycyclic musk compounds in higher trophic level 
aquatic organisms and humans from the United States. Chemosphere, 2005, vol. 61, 
pp. 693-700. 
 



 154 

[12] ABRAMSSON-ZETTERBERG, L.; SLANINA, P.: Macrocyclic musk compounds –
/an absence of genotoxicity in the Ames test and the in vivo Micronucleus assay. 
Toxicology Letters, 2002, vol. 135, pp. 155-163. 

 
[13] FRITTER, G.; BAJGROWICZ, J. A.; KRAFT, P.: Fragrance Chemistry. Tetrahedron, 

1998, vol. 54, pp. 7633-7703. 
 
[14] JINGJIANG, L.; GUILIN, D.: Common structural characteristics of musk odorant 

molecules.  Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 1998, vol. 432, pp. 97-103. 
 

[15] CHEETHAM, P. S. J.: The use of biotransformations for the production of flavours and 
fragrances. Trends in Biotechnology, 1993, vol. 11, pp. 478-488. 

 
[16] BESTER, K.: Retention characteristics and balance assessment for two polycyclic 

musk fragrances (HHCB and AHTN) in a typical German sewage treatment 
plant. Chemosphere, 2004, vol. 57, pp. 863-870. 
 

[17] BALK, F.; FORD, R. A.: Environmental risk assessment for the polycyclic musks 
AHTN and HHCB in the EU: I. Fate and exposure assessment. Toxicology Letters, 
1999, vol. 111, pp. 57-79. 
 

[18] SANCHEZ-PRADO, L.; LORES, M.; LLOMPART, M.; GARCIA-JARES, C.; 
LOURIDO, M.; CELA, R.: Further solid-phase microextraction–gas chromatography–
mass spectrometry applications: “on-fibre” and aqueous photodegradation of nitro 
musks. Journal of Chromatography A, 2004, vol. 1048, pp. 73-80. 

 
[19] BUTTE, W.; SCHMIDT, S.; SCHMIDT, A.: Photochemical degradation of nitrated 

musk compounds. Chemosphere, 1999, vol. 38, pp. 1287-1291. 
 
[20] ChemSpider – The free chemical database [databáze online]. Dostupné z URL 

<http://www.chemspider.com>. 
 
[21] HUTTER, H.-P.; WALLNER, P.; HARTL, W.; UHL, M.; LORBEER, G.; GMINSKI, 

R.; MERSCH-SUNDERMANN, V.; KUNDI, M.: Higher blood concentrations of 
synthetic musks in women above fifty years than in younger women. International 
Journal of Hygiene and Environmental Health, 2010, vol. 213, pp. 124-130. 
 

[22] HAWKINS, D. R.; ELSOM, L. F.; KIRKPATRICK, D.; FORD, R. A.; API, A. M.: 
Dermal absorption and disposition of musk ambrette, musk ketone and musk xylene in 
human subjects. Toxicology Letters, 2002, vol. 131, pp. 147-151. 

 



 155 

[23] DUEDAHL-OLESEN, L.; CEDERBERG, T.; PEDERSEN, K. H.; HØJGÅRD, A.: 
Synthetic musk fragrances in trout from Danish fish farms and human milk. 
Chemosphere, 2005, vol. 61, pp. 422-431. 

 
[24] ROOSENS, L.; COVACI, A.; NEELS, H.: Concentrations of synthetic musk 

compounds in personal care and sanitation products and human exposure profiles 
through dermal application. Chemosphere, 2007, vol. 69, pp. 1540-1547. 

 
[25] API, A. M.; SMITH, R. L.; PIPINO, S.; MARCZYLO, T.; MATTEIS, F.: Evaluation 

of the oral subchronic toxicity of AHTN (7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-1,2,3,4-
tetrahydronaphthalene) in the rat. Food and Chemical Toxicology, 2004, vol. 42, 
pp. 791-801. 

 
[26] API, A. M.; FORD, R. A.: Evaluation of the oral subchronic toxicity of HHCB 

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-γ-2-benzopyran) in the rat. 
Toxicology Letters, 1999, vol. 111, pp. 143-149. 

 
[27] SMYTH, S. A.; LISHMAN, L.; ALAEE, M.; KLEYWEGT, S.; SVOBODA, L.; 

YANG, J.-J.; LEE, H.-B.; SETO, P.: Sample storage and extraction efficiencies in 
determination of polycyclic and nitro musks in sewage sludge. Chemosphere, 2007, 
vol. 67, pp. 267-275. 
 

[28] KOCOUREK, V.; ŠETKOVÁ, L.; HAJŠLOVÁ, J.: Sledování lipofilních kontaminantů 
ve vybraných profilech Labe a Vltavy technikou SPMD. In Kontaminanty a další 
rizikové látky v potravinách a ekosystémech: Sborník příspěvků ze XIV. semináře s 
mezinárodní účastí, Praha, 12.-14. září 2001. Ed. Praha: Ústav chemie a analýzy 
potravin VŠCHT, Česká společnost chemická, 2001, s. 98-105. ISBN 80-7080-472-6. 

 
[29] YAMAGISHI, T.; MIYAZAKI, T.; HORII, S.; AKIYAMA, K.: Identification of Musk 

Xylene and Musk Ketone in freshwater fish collected from the Tama River, Tokyo. 
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 1981, vol. 26, pp. 656-662. 

 
[30] RIMKUS, G. G.; WOLF, M.: Residues and contamination of fish samples. Deutsche 

Lebensmittel-Rundschau, 1993, vol. 89, pp. 171-175. 
 
[31] RIMKUS, G. G.; WOLF, M.: Nitro musk fragrances in biota from freshwater and 

marine environment. Chemosphere, 1995, vol. 30, pp. 641-651. 
 

[32] ESCHKE, H.-D.; TRAUD, J.; DIBOWSKI, H.-J.: Artificial nitromusk substances in 
surface water, wastewater and fish of the Ruhr basin – Analysis and results. Vom 
Wasser, 1994, vol. 83, pp. 373-383. 

 



 156 

[33] BESTER, K.; HÜHNERFUSS, H.; LANGE, W.; RIMKUS, G. G.; THEOBALD, N.: 
Results of non target screening of lipophilic organic pollutants in the German bight II: 
Polycyclic musk fragrances. Water Research, 1998, vol. 32, pp. 1857-1863. 

 
[34] HAJŠLOVÁ, J.; KOCOUREK, V.; VOLKA, K.; SUCHÁNEK, M.; BÖHM, S.; 

SKÁCEL, F.; TOMANIOVÁ, M.; RADOVÁ, Z.; HOLADOVÁ, K.; POUSTKA, J.; 
ŠETKOVÁ, L.; SUCHAN, P.: Přehled aktivit realizovaných v rámci projektu MŽP 
"Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v ČR", výstupy vybraných 
pilotních studií. In Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech: 
Sborník příspěvků ze XIV. semináře s mezinárodní účastí, Praha, 12.-14. září 2001. Ed. 
Praha: Ústav chemie a analýzy potravin VŠCHT, Česká společnost chemická, 2001, 
s. 12-33. ISBN 80-7080-472-6. 

 
[35] HAJŠLOVÁ, J.; GREGOR, P.; CHÁDLOVÁ, V.; ALTEROVÁ, K.: Musk compounds 

in fish from Elbe River. Organohalogen Compounds, 1998, vol. 39, pp. 253-256.  
 
[36] FROMME, H.; OTTO, T.; PILZ, K.: Polycyclic musk fragrances in different 

environmental compartments in Berlin (Germany). Water Research, 2001, vol. 35, 
pp. 121-128. 
 

[37] LEE, I.-S.; LEE, S.-H.; OH, J.-E.: Occurrence and fate of synthetic musk compounds in 
water environment. Water Research, 2010, vol. 44, pp. 214-222. 

 
[38] YANG, J.-J.; METCALFE, CH. D.: Fate of synthetic musks in a domestic wastewater 

treatment plant and in an agricultural field amended with biosolids. Science of the Total 
Environment, 2006, vol. 363, pp. 149-165. 

 
[39] KUPPER, T.; BERSET, J. D.; ETTER-HOLZER, R.; FURRER, R.; TARRADELLAS, 

J.: Concentrations and specific loads of polycyclic musks in sewage sludge originating 
from a monitoring network in Switzerland. Chemosphere, 2004, vol. 54, pp. 1111-
1120. 

 
[40] ZENG, X.; SHENG, G.; GUI, H.; CHEN, D.; SHAO, W.; FU, J.: Preliminary study on 

the occurrence and distribution of polycyclic musks in a wastewater treatment plant in 
Guandong, China. Chemosphere, 2007, vol. 69, pp. 1305-1311. 

 
[41] FORD, R. A.; HAWKINS, D. R.; SCHWARZENBACH, R.; API, A. M.: The systemic 

exposure to the polycyclic musks, AHTN and HHCB, under conditions of use as 
fragrance ingredients: evidence of lack of complete absorption from a skin reservoir.  
Toxicology Letters, 1999, vol. 111, pp. 133-142. 
 

[42] LIEBL, B.; EHRENSTORFER, S.: Nitro musks in human milk. Chemosphere, 1993, 
vol. 27, pp. 2253-2260. 



 157 

[43] HUTTER, H.-P.; WALLNER, P.; MOSHAMMER, H.; HARTL, W.; 
SATTELBERGER, R.; LORBEER, G.; KUNDI, M.: Synthetic musks in blood of 
healthy young adults: Relationship to cosmetics use. Science of the Total Environment, 
2009, vol. 407, pp. 4821-4825. 

 
[44] HUTTER, H.-P.; WALLNER, P.; MOSHAMMER, H.; HARTL, W.; 

SATTELBERGER, R.; LORBEER, G.; KUNDI, M.: Blood concentrations of 
polycyclic musks in healthy young adults. Chemosphere, 2005, vol. 59, pp. 487-492. 

 
[45] CHRISTIAN, M. S.; PARKER, R. M.; HOBERMAN, A. M.; DIENER, R. M.; API, A. 

M.: Developmental toxicity studies of four fragrances in rats. Toxicology Letters, 1999, 
vol. 111, pp. 169-174. 
 

[46] MERSCH-SUNDERMANN, V.; EMIG, M.; REINHARDT, A.: Nitro musks are 
cogenotoxicants by inducing toxifying enzymes in the rat. Mutation Research, 1996, 
vol. 356, pp. 237-245. 

 
[47] API, A. M.; GUDI, R.: An in vivo mouse micronucleus assay on musk ketone. 

Mutation Research / Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2000, 
vol. 464, pp. 263-267. 
 

[48] MAEKAWA, A.; MATSUSHIMA, Y.; ONODERA, H.; SHIBUTANI, M.; 
OGASAWARA, H.; KODAMA, Y.; KUROKAWA, Y.; HAYASHI, Y.: Long-term 
toxicity / carcinogenicity of musk xylol in B6C3F1 mice. Food and Chemical 
Toxicology, 1990, vol. 28, pp. 581-586. 

 
[49] ZHAO, X.; SCHWACK, W.: Photochemical behavior of musk ambrette. Chemosphere, 

1999, vol. 39, pp. 11-21. 
 
[50] SUTER-EICHENBERGER, R.; ALTORFER, H.; LICHTENSTEIGER, W.; 

SCHLUMPF, M.: Bioaccumulation of musk xylene (MX) in developing and adult rats 
of both sexes. Chemosphere, 1998, vol. 36, pp. 2747-2762. 

 
[51] SCHRAMM, K.-W.; KAUNE, A.; BECK, B.; THUMM, W.; BEHECHTI, A.; 

KETTRUP, A.; NICKOLOVA, P.: Acute toxicities of five nitromusk compounds in 
Daphnia, Algae and Photoluminescent bacteria. Water Research, 1996, vol. 30, 
pp. 2247-2250. 

 
[52] HAWKINS, D. R.; FORD, R. A.: Dermal absorption and disposition of musk ambrette, 

musk ketone and musk xylene in rats. Toxicology Letters, 1999, vol. 111, pp. 95-103. 
 



 158 

[53] MINEGISHI, K.; NAMBARU, S.; FUKUOKA, M.; TANAKA, A.; NISHIMAKI-
MOGAMI, T.: Distribution, metabolism and excretion of musk xylene in rats. Archives 
of Toxicology, 1991, vol. 65, pp. 273-282. 

 
[54] CARLSSON, G.; ÖRN, S.; ANDERSSON, P. L.; SÖDERSTRÖM, H.; NORRGREN, 

L.: The impact of musk ketone on reproduction in zebra fish (Danio rerio). Marine 
Environmental Research, 2000, vol. 50, pp. 237-241. 

 
[55] GIDDINGS, J. M.; SALVITO, D.; PUTT, A. E.: Acute toxicity of 4-amino musk 

xylene to Daphnia magna in laboratory water and natural water.  Water Research, 
2000, vol. 34, pp. 3686-3689. 
 

[56] RIMKUS, G. G.; GATERMANN, R.; HÜHNERFUSS, H.: Musk xylene and musk 
ketone amino metabolites in the aquatic environment. Toxicology Letters, 1999, 
vol. 111, pp. 5-15. 

 
[57] GATERMANN, R.; HÜHNERFUSS, H.; RIMKUS, G.; ATTAR, A.; KETTRUP, A.: 

Occurrence of musk xylene and musk ketone metabolites in the aquatic environment. 
Chemosphere, 1998, vol. 36, pp. 2535-2547. 

 
[58] MOTTALEB, M. A.; BRUMLEY, W. C.; PYLE, S. M.; SOVOCOOL, G. W.:  

Determination of a bound musk xylene metabolite in carp hemoglobin as a biomarker 
of exposure by gas chromatography mass spectrometry using selected ion monitoring 
[online]. 2004, last revision 12nd of December 2011 [cit. 5. 9. 2012]. Dostupné z:  
<http://www.epa.gov/esd/chemistry/org-anal/reports/carp/carphb.htm>. 

 
[59] RIEDEL, J.; DEKANT, W.: Biotransformation and Toxicokinetics of Musk Xylene in 

Humans. Toxicology and Applied Pharmacology, 1999, vol. 157, pp. 145-155. 
 
[60] KEVEKORDES, S.; MERSCH-SUNDERMANN, V.; DIEZ, M.; DUNKELBERG, H.: 

In vitro genotoxicity of polycyclic musk fragrances in the micronucleus test. Mutation 
Research / Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 1997, vol. 395, 
pp. 145-150. 
 

[61] API, A. M.; SAN, R. H. C.: Genotoxicity tests with 6-acetyl-1,1,2,4,4,7-
hexamethyltetraline and 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-g-2-
benzopyran. Mutation Research, 1999, vol. 446, pp. 67-81. 

 
[62] SCHREURS, R. H. M. M.; QUAEDACKERS, M. E.; SEINEN, W.; VAN DER 

BURG, B.: Transcriptional activation of estrogen receptor ER-alpha and ER-beta by 
polycyclic musks is cell type dependent. Toxicology and Applied Pharmacology, 2002, 
vol. 183, pp. 1-9. 

 



 159 

[63] SPANJERS, M. T.; TIL, H. P.; DE GROOT, A. P.: Acute oral toxicity of Tonalid 
263400 in rats. Report to RIFM, 1985, report number 27847. 

 
[64] SEINEN, W.; LEMMEN, J. G.; PIETERS, R. H. H.; VERBRUGGEN, E. M. J.; VAN 

DER BURG, B.: AHTN and HHCB show weak estrogenic – but no uterotrophic 
activity. Toxicology Letters, 1999, vol. 111, pp. 161-168. 

 
[65] STEINBERG, P.; FISCHER, T.; ARAND, M.; PARK, E.; ELMADFA, I.; RIMKUS, 

G.; BRUNN, H.; DIENES, H.-P.: Acute hepatotoxicity of the polycyclic musk 7-
acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline (AHTN). Toxicology 
Letters, 1999, vol. 111, pp. 151-160. 

 
[66] GRESSEL, Y.; TROY, W. R.; FOSTER, G. V.: Safety evaluation of four bicyclic musk 

fragrance-chemicals relative to the neurotoxin, acetyl ethyl tetramethyl tetralin (AETT). 
Toxicology Letters, 1980, vol. 1, p.134. 

 
[67] LUCKENBACH, T.; EPEL, D.: Nitromusk and polycyclic musk compounds as long- 

term inhibitors of cellular xenobiotic defense systems mediated by multidrug 
transporters. Environmental Health Perspectives, 2005, vol. 113, pp. 17-24. 

 
[68] PIPINO, S.; API, A. M.; PONS, N.; SMITH, R. L.; MATTEIS, F.: Chromogenic 

derivatives of AHTN (6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin) react with amino acids 
and protein in vitro. Spectral characteristics of the colour products. Food and Chemical 
Toxicology, 2004, vol. 42, pp. 785-790. 

 
[69] SPENCER, P. S.; STERMAN, A. B.; HOROUPIAN, D.; BISCHOFF, M.: Neurotoxic 

changes in rats exposed to the Fragrance compound Acetyl Ethyl Tetramethyl Tetralin. 
Neurotoxicology, 1979, vol. 1, pp. 221-237. 

 
[70] LAPCZYNSKI, A.; JONES, L.; MCGINTY, D.; BHATIA, S.; LETIZIA, C. S.; API, 

A. M.: Fragrance material review on isoamyl salicylate. Food and Chemical 
Toxicology, 2007, vol. 45, pp. 418-423. 

 
[71] LETIZIA, C. S.; COCCHIARA, J.; LALKO, J.; API, A. M.: Fragrance material review 

on linalool. Food and Chemical Toxicology, 2003, vol. 41, pp. 943-964. 
 
[72] DRAKE, J. J.; GAUNT, I. F.; BUTTERWORTH, K. R.; HOOSON, J.; HARDY, J.; 

GANGOLLI, S. G.: Short-term toxicity of isoamyl salicylate in rats. Food and 
Cosmetics Toxicology, 1975, vol. 13, pp. 185-193. 

 
[73] LINCK, V. M.; SILVA, A. L.; FIGUEIRÓ, M.; CARAMÃO, E. B.; MORENO, P. R. 

H.; ELISABETSKY, E.: Effects of inhaled Linalool in anxiety, social interaction and 
aggressive behavior in mice. Phytomedicine, 2010, vol. 17, pp. 679-683.  



 160 

[74] JAGER, W.; BUCHBAUER, G.; JIROVETZ, L.; FRITZER, M.: Percutaneous 
absorption of lavender oil from a massage oil. Journal of the Society of Cosmetic 
Chemists, 1992, vol. 43, pp. 49-54. 

 
[75] BRAUSCH, J. M.; RAND, G. M.: A review of personal care products in the aquatic 

environment: Environmental concentrations and toxicity. Chemosphere, 2011, vol. 82, 
pp. 1518-1532. 

 
[76] YAMAUCHI, R.; ISHIBASHI, H.; HIRANO, M.; MORI, T.; KIM, J.-W.; ARIZONO, 

K.: Effects of synthetic polycyclic musks on estrogen receptor, vitellogenin, pregnane 
receptor and cytochrome P450 3A gene expression in the livers of male medaka 
(Oryzias latipes). Aquatic Toxicology, 2008, vol. 90, pp. 261-268. 

 
[77] GRUTZNER, I.: Acute Toxicity of Musk Ketone to Pseudokirchneriella subcapitata. 

Report to RIFM, 1995, RCC, Switzerland. Project 380643. 
 
[78] VAN DIJK, A.: Acute Toxicity of HHCB to Pseudokirchneriella subcapitata. Report to 

RIFM, 1997, RCC, Switzerland. Project 380632. 
 
[79] LAPČÍKOVÁ, A.: Posouzení ekotoxicity vybraných syntetických vonných látek. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2009. 120 s. Vedoucí diplomové 
práce Mgr. Helena Doležalová Weissmannová, Ph.D. 

 
[80] CVIKÝŘOVÁ, Z.: Ekotoxicita vybraných musk sloučenin. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. 61 s. Vedoucí diplomové práce MVDr. 
Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. 

 
[81] HYÖTYLÄINEN, T.; RIEKKOLA, M.-L.: Potential of effective extraction techniques 

and new analytical systems for profiling the marine environment. Trends in Analytical 
Chemistry, 2007, vol. 26, pp. 788-808. 

 
[82] BEYERMANN, K.: Organická stopová analýza. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. 312 s. 
 
[83] POPL, M.; FÄHNRICH, J.: Analytická chemie životního prostředí. 4. vyd. Praha: 

VŠCHT, 1999. 218 s. ISBN 80-7080-336-3. 
 
[84] OCELKA, T.; GRABIC, R.; HAPALA, P.; ČÍŽKOVÁ, M.; KOČÍ, V.; RÁCLAVSKÁ, 

H.: The semipermeable membrane device (SPMD) for monitoring aquatic environment. 
Application in sewage treatment plants. In Proceedings of the 21st International 
symposium „Industrial toxicology 2001“, Bratislava, May 30-June 1, 2001, pp. 36-44. 
ISBN 80-968011-5-5. 

 



 161 

[85] PIETROGRANDE, M. CH.; BASAGLIA, G.: GC-MS analytical methods for the 
determination of personal-care products in water matrices. Trends in Analytical 
Chemistry, 2007, vol. 26, pp. 1086-1094. 
 

[86] EPA: Method 3545A (SW-846): Pressurized Fluid Extraction (PFE) [online]. 1998, 
last revision February 2007 [cit. 20. 10. 2011]. Dostupné z: 
<http://www.epa.gov/sam/pdfs/EPA-3545a.pdf>. 

 
[87] CARABIAS-MARTÍNEZ, R.; RODRÍGUEZ-GONZALO, E.; REVILLA-RUIZ, P.; 

HERNÁNDEZ-MÉNDEZ, J.: Pressurized liquid extraction in the analysis of food and 
biological samples. Journal of Chromatography A, 2005, vol. 1089, pp. 1-17. 
 

[88] DRAISCI, R.; MARCHIAFAVA, C.; FERRETTI, E.; PALLESCHI, L.; CATELLANI, 
G.; ANASTASIO, A.: Evaluation of musk contamination of freshwater fish in Italy by 
accelerated solvent extraction and gas chromatography with mass spectrometric 
detection. Journal of Chromatography A, 1998, vol. 814, pp. 187-197. 
 

[89] KUKLENYIK, Z.; BRYANT, X. A.; NEEDHAM, L. L.; CALAFAT, A. M.: 
SPE/SPME–GC/MS approach for measuring musk compounds in serum and breast 
milk. Journal of Chromatography B, 2007, vol. 858, pp. 177-183. 
 

[90] WANG, Y.-CH.; DING, W.-H.: Determination of synthetic polycyclic musks in water 
by microwave-assisted headspace solid-phase microextraction and gas 
chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 2009, vol. 1216, 
pp. 6858-6863.  

 
[91] MACHADO, S.; GONCALVES, C.; CUNHA, E.; GUIMARÃES, A.; 

ALPENDURADA, M. F.: New developments in the analysis of fragrances and earthy-
musty compounds in water by solid-phase microextraction (metal alloy fibre) coupled 
with gas chromatography – (tandem) mass spectrometry. Talanta, 2011, vol. 84, 
pp. 1133-1140. 

 
[92] REGUEIRO, J.; GARCIA-JARES, C.; LLOMPART, M.; LAMAS, J. P.; CELA R.: 

Development of a method based on sorbent trapping followed by solid-phase 
microextraction for the determination of synthetic musks in indoor air. Journal of 
Chromatography A, 2009, vol. 1216, pp. 2805-2815. 
 

[93] Oficiální webové stránky firmy Sigma Aldrich – Mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) 
[online]. [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.sigmaaldrich.com/img/assets/15720/11.pdf>. 

 
 



 162 

[94] OSEMWENGIE, L. I.; STEINBERG, S.: Closed-loop stripping analysis of synthetic 
musk compounds from fish tissues with measurement by gas chromatography-mass 
spectrometry with selected-ion monitoring. Journal of Chromatography A, 2003, 
vol. 993, pp. 1-15.  

 
[95] CHURÁČEK, J. a kol.: Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických 

metod. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 387 s. ISBN 80-200-0010-0. 
 
[96] ŠTULÍK, K. a kol.: Analytické separační metody. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 

264 s. ISBN 80-246-0852-9. 
 
[97] ŠEVČÍK, J. G. K.: Plynová chromatografie a její aplikace v organické analýze 

[online]. Praha: Katedra analytické chemie PřF UK,  [cit. 15. 8. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.natur.cuni.cz/~sevcik/plyn_chrom.pdf>. 

 
[98] VOLKA, K.: Analytická chemie II. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1995. 236 s. ISBN 80-7080-

227-8. 
 
[99] SOMMER, L.: Základy analytické chemie II. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2000. 348 s. 

ISBN 80-214-1742-0.  
 
[100] KELLNER, R.; MERMET, J. M.; OTTO, M.; VALCÁRCEL, M.; WIDMER, H. M.: 

Analytical Chemistry: A Modern Approach to Analytical Science. 2nd Edition. 
Weinheim: Wiley-WCH Verlag, 2004. 1209 s. ISBN 3-527-30590-4. 

 
[101] HOLČAPEK, M.: Hmotnostní spektrometrie v organické analýze (přednášky k výuce –

 Univerzita Pardubice) [online]. 2012 [cit. 1. 9. 2012]. Dostupné z: 
<http://holcapek.upce.cz/vyuka-ms-org-anal.php>. 

 
[102] University of Bristol: Mass Spectrometry Resource – Quadruple & Triple Quadrupole 

(QQQ) Mass Analysis [online]. 2009, last revision 26th of May 2009 [cit. 5. 9. 2012]. 
Dostupné z: <http://www.chm.bris.ac.uk/ms/theory/quad-massspec.html>. 

 
[103] DOHÁNYOS, M.; KOLLER, J.; STRNADOVÁ, N.: Čištění odpadních vod. 2. vyd. 

Praha: VŠCHT, 1998. 177 s. ISBN 80-7080-316-9. 
 
[104] Oficiální webové stránky společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. [online]. 

Poslední revize 2. 10. 2012 [cit. 3. 10. 2012]. Dostupné z: <http://www.bvk.cz>. 
 
[105] KUSÁ, H.; HRAZDIRA , J.: Současná a připravovaná legislativa pro recyklaci kalů v 

evropských zemích. In Možnosti využití kalů z ČOV v zemědělství, VÚRV Praha: 
sborník přednášek z odborného semináře, Praha, 27. dubna 2000. s. 9-14. ISBN 80-
238-5333-3. 



 163 

[106] Oficiální webové stránky VÚV T.G. Masaryka – oddělení GIS – Charakteristiky toků a 
povodí ČR [online]. [cit. 5. 10. 2012]. Dostupné z: < http://www.dibavod.cz>. 

 
[107] MALÝ, J.;  HLAVÍNEK, P.; FADRUS, H.; SOJKA, J.: Čištění průmyslových 

odpadních vod. 1. vyd. Brno: Noel, 1996. 255 s. ISBN 8086020053. 
 
[108] GARCÍA-JARES, C.; LLOMPART, M.; POLO, M.; SALGADO, C.; MACÍAS, S.; 

CELA, R.: Optimisation of a solid-phase microextraction method for synthetic musk 
compounds in water. Journal of chromatography A, 2002, vol. 963, pp. 277-285. 

 
[109] KELLNER, R.: Analytical chemistry: the approved text to the FECS curriculum 

analytical chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, 1998. 916 p. ISBN 3-527-28881-3. 
 
[110] ŠTĚPÁN, R.: Rezidua moderních pesticidů a jejich degradační produkty / metabolity 

v potravinářských surovinách a produktech. Praha: Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, 2005. 170 s., 
3 s. příloh. Vedoucí dizertační práce prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

 
[111] Wikipedia – The Free Encyclopedia: European Chub [online]. Last revision 8th of 

July 2012 [cit. 2. 8. 2012]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/European_chub>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 164 

7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
AC aceton 
AF aroflorone 
AHTN tonalid 
AMB musk ambrette 
AR arocet 
BCF biokoncentrační faktor 
BMI index tělesné hmotnosti 
CAS registrační číslo (Chemical Abstracts Service) 
ČOV čistírna odpadních vod 
DI direct immersing (zkratka pro přímou sorpci při SPME) 
DVB divinylbenzen 
EA ethylacetát 
EC efektivní koncentrace 
EI elektronová ionizace 
EPA americká organizace: Environmental Protection Agency 
GC plynová chromatografie 
GLC plynová rozdělovací chromatografie 
GPC gelová permeační chromatografie 
GSC plynová adsorpční chromatografie 
HETP výškový ekvivalent teoretického patra 
HHCB galaxolid 
HP head space (zkratka pro sorpci z prostoru nad vzorkem při SPME) 
HPLC vysoce účinná kapalinová chromatografie 
CH cyklohexan 
IC inhibiční koncentrace 
ISO isoamyl salicylate 
KD rozdělovací konstanta 
Kow rozdělovací koeficient n-oktanol/voda 
LC letální koncentrace 
LD letální dávka 
LIL lilial 
LIN linalool 925 
LMS lineární musk sloučeniny 
LOD mez detekce 
LOQ mez stanovitelnosti 
MK musk keton 
MOS musk mosken 
MS hmotnostní spektrometrie 
MUSK syntetické vonné sloučeniny 
MX musk xylen 
MXR multixenobiotická rezistence 
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nd nedetekováno 
NMS nitromusk sloučeniny 
NOAEL koncentrace, při které nebyl pozorován negativní účinek 
NOEL koncentrace, při které nebyl pozorován žádný účinek 
nq nekvantifikováno 
OCP organochlorové pesticidy 
OV odpadní voda 
PA polyakrylát 
PCBs polychlorované bifenyly 
PCDDs polychlorované dibenzo-p-dioxiny 
PCDFs polychlorované dibenzofurany 
PCPs produkty osobní péče 
PDMS polydimethylsiloxan 
PH phantolid 
PLOT kapilární kolona s vrstvou pevného sorbentu na vnitřní stěně  
PMS polycyklické musk sloučeniny 
POPs perzistentní organické polutanty 
PSE metoda tlakové extrakce rozpouštědlem 
PTV injektor s programovanou teplotou 
Q kvadrupól 
R rozlišení při chromatografické separaci 
RP rozlišovací schopnost analyzátoru 
RSD relativní směrodatná odchylka 
SCAN režim hmotnostního analyzátoru pro snímání celého spektra 
SD směrodatná odchylka 
SIM režim hmotnostního analyzátoru pro monitorování vybraných iontů 
SPE extrakce tuhou fází 
SPMD vzorkovač na principu membránové extrakce 
SPME mikroextrakce tuhou fází 
TIB musk tibeten 
TR traseolid 
UF ultrafiltrace 
WCOT kapilární kolona s kapalnou stacionární fází 
ž.hm. živá hmotnost 
ŽP životní prostředí 
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8.1 Příloha 1: Velkokapacitní ČOV Brno – Modřice 
 

 
Obrázek 79: Blokové schéma čistírny odpadních vod Brno – Modřice [104] 

 

 
Obrázek 80: Čistírna odpadních vod Brno – Modřice [104] 
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Obrázek 81: Čistírna odpadních vod Brno – Modřice (detail) [104] 

 
 

 
Obrázek 82: Čistírna odpadních vod Brno – Modřice (detail) [104] 
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Obrázek 83: Schéma odkanalizování území města Brna [104] 
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Tabulka 56: Jednotlivé denní průtoky na ČOV Brno – Modřice v únoru 2010  
 

Q Q Únor 
(2010) [m3.den-1] 

Únor 
(2010) [m3.den-1] 

1. Po 89023 15. Po 89654 
2. Út 87919 16. Út 92202 
3. St 89419 17. St 95919 
4. Čt 86184 18. Čt 141293 
5. Pá 91993 19. Pá 190716 
6. So 95093 20. So 195689 
7. Ne 84300 21. Ne 117992 
8. Po 87372 22. Po 121494 
9. Út 89453 23. Út 124416 
10. St 91467 24. St 122583 
11. Čt 90683 25. Čt 122029 
12. Pá 89469 26. Pá 173844 
13. So 79578 27. So 129850 
14. Ne 79805 28. Ne 154535 

 

Průměr [m3.den-1] 110856 

RSD [%] 29,50 

Medián [m3.den-1] 92098 
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Obrázek 84: Sloupcový graf zachycující průtok vody na ČOV Brno – Modřice v únoru 2010 
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8.2 Příloha 2: Charakteristika odlovených vzorků ryb 
 
 
Tabulka 57: Datum odlovu ryb a souřadnice míst odlovu z řeky Svratky 
 

Datum odlovu: 10. 11. 2009 

Před ČOV Brno – Modřice 
GPS souřadnice: 49° 8´ 32,45´´ N        16° 37´ 41,07´´ E 

(soutok Svratky a Svitavy) 

Za ČOV Brno – Modřice 
GPS souřadnice: 49° 5´ 29,42´´ N        16° 37´ 11,14´´ E 

(pod jezem mezi Rajhradem a Rajhradicemi) 
 
 

 
 

Obrázek 85: Mapa s vyznačenými místy odlovu ryb (bod A = před ČOV; bod B = za ČOV) 
a ČOV Brno – Modřice 

 



 172 

Tabulka 58: Charakteristika ryb odlovených z řeky Svratky před ČOV Brno – Modřice  
 

Druh: Jelec tloušť (Squalius cephalus) 

Místo odlovu: před ČOV 
  

Délka Hmotnost 
m 

(svaloviny) 
Stáří Číslo 

vzorku 
[mm] [g] [g] 

Pohlaví 
[roky] 

Zdravotní stav 

1 345 490 275 F 6+ dobrý 
2 250 170 55 F 3+ dobrý 
3 345 450 155 F 6+ dobrý 
4 345 490 89 F 5+ modré gonády 
5 270 200 77 F 5+ dobrý 
6 300 310 90 F 5+ dobrý 
7 225 130 53 M 3+ PL 
8 225 140 60 M 3+ dobrý 
9 245 170 50 M 4+ dobrý 

10 230 150 55 M 3+ dobrý 
11 245 160 58 M 5+ dobrý 
12 260 190 71 M 5+ dobrý 
13 255 200 60 F 4+ dobrý 
14 290 290 109 F 3+ PL 
15 255 180 55 F 4+ dobrý 
16 270 250 109 F 4+ dobrý 
17 225 110 31 M 3+ dobrý 
18 260 220 76 M 5+ dobrý 
19 230 130 42 M 2+ dobrý 
20 205 110 30 M 4+ dobrý 
21 210 120 35 M 3+ dobrý 
22 235 160 48 M 5+ dobrý 
23 210 120 32 M 4+ dobrý 
24 235 140 42 M 3+ dobrý 
25 230 140 45 F 4+ dobrý 
26 233 140 45 M 4+ dobrý 
27 241 180 67 M 4+ dobrý 
28 260 200 71 F 4+ dobrý 
29 274 230 77 F 4+ dobrý 
30 321 390 128 F 5+ dobrý 

 

PL .......... v těle přítomen vrtejš (Pomporhynchus laevis) 
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Tabulka 59: Charakteristika ryb odlovených z řeky Svratky za ČOV Brno – Modřice 
 

Druh: Jelec tloušť (Squalius cephalus) 

Místo odlovu: za ČOV 
  

Délka Hmotnost 
m 

(svaloviny) 
Stáří Číslo 

vzorku 
[mm] [g] [g] 

Pohlaví 
[roky] 

Zdravotní stav 

31 209 110 33 M 4+ dobrý 
32 202 116 30 M 4+ dobrý 
33 225 120 40 F 4+ dobrý 
34 217 110 39 M 4+ dobrý 
35 219 120 48 F 4+ dobrý 
36 222 120 43 M 4+ dobrý 
37 226 140 52 M 4+ dobrý 
38 232 139 48 M 4+ dobrý 
39 257 190 60 M 4+ dobrý 
40 229 140 53 M 3+ PL 
41 230 140 55 M 4+ dobrý 
42 237 160 64 F 5+ dobrý 
43 215 120 45 M 3+ PL 
44 242 160 59 F 5+ dobrý 
45 238 160 62 M 4+ dobrý 
46 227 180 60 M 5+ dobrý 
47 240 180 49 M 4+ PL 
48 257 200 65 F 5+ dobrý 
49 318 480 152 M 9+ PL 
50 249 230 90 M 6+ dobrý 
51 253 240 77 M 3+ dobrý 
52 237 180 61 M 5+ dobrý 
53 278 360 141 M 4+ dobrý 
54 321 510 153 M 6+ PL 
55 304 340 126 F 5+ PL 
56 345 600 215 F 6+ PL 
57 264 250 97 M 5+ dobrý 
58 299 420 133 M 7+ dobrý 
59 269 270 79 M 4+ dobrý 
60 270 250 79 M 5+ dobrý 

 

PL .......... v těle přítomen vrtejš (Pomporhynchus laevis) 
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8.3 Příloha 3: Hmotnostní spektra analyzovaných musk sloučenin 
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Obrázek 86: Hmotnostní spektrum phantolidu 
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Obrázek 87: Hmotnostní spektrum traseolidu 
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Obrázek 88: Hmotnostní spektrum galaxolidu 
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Obrázek 89: Hmotnostní spektrum tonalidu 
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Obrázek 90: Hmotnostní spektrum deuterovaného tonalidu (AHTN-D3) 
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Obrázek 91: Hmotnostní spektrum musk ambrette 
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Obrázek 92: Hmotnostní spektrum musk xylenu 
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Obrázek 93: Hmotnostní spektrum deuterovaného musk xylenu (MX-D15) 
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Obrázek 94: Hmotnostní spektrum musk moskenu 
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Obrázek 95: Hmotnostní spektrum musk tibetenu 
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Obrázek 96: Hmotnostní spektrum musk ketonu 
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Obrázek 97: Hmotnostní spektrum linaloolu 925 
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Obrázek 98: Hmotnostní spektrum arocetu 
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Obrázek 99: Hmotnostní spektrum arofloronu 
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Obrázek 100: Hmotnostní spektrum lilialu 
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Obrázek 101: Hmotnostní spektrum isoamyl salicylatu 
 
 
8.4 Příloha 4: Ukázka chromatogramů reálných vzorků 
 

 
 

Obrázek 102: Chromatogram (SPME-GC/MS) reálného vzorku odpadní vody – přítoku na 
ČOV Brno – Modřice (10. 2. 2010) (v TIC záznamu jsou patrné pouze látky HHCB a AHTN; 
ostatní případné analyty lze nalézt až po zobrazení příslušných fragmentogramů)  
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Obrázek 103: Překryté chromatogramy (SPME-GC/MS) 2 reálných vzorků z ČOV Brno – 
Modřice: přítoku z 10. 2. 2010 a odtoku z 11. 2. 2010 (patrné pouze látky HHCB a AHTN) 
 

 
 

Obrázek 104: Překryté chromatogramy (SPME-GC/MS) reálného vzorku odpadní vody 
(přítoku na ČOV Brno – Modřice z 14. 4. 2011) [P – analyzován samotný přítok; PSP – 
analyzován přítok se standardním přídavkem]    
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8.5 Příloha 5: Tabulka 60: Výsledné koncentrace analytů [ng.l-1] v surové [P] a přečištěné [O] odpadní vodě (únor 2010) 
 

PH TR HHCB AHTN AMB MX MOS TIB MK [ng.l-1] 
P O P O P O P O P O P O P O P O P O 

1. Po 4,125 0,873 56,53 nq 2788 399,5 716,2 nq 7,439 nq 90,05 nd nd nd nd nd 243,1 29,76 
2. Út 4,012 1,308 54,58 11,43 11267 667,9 908,5 119,3 nq nq 69,45 nq nd nd nd nd 184,3 41,49 
3. St 2,790 1,472 34,06 18,16 1582 1394 314,1 198,2 nq nd 45,53 nd nd nd nd nd 83,02 73,50 
4. Čt 3,060 1,628 40,82 16,61 2236 1138 396,6 172,3 nq nd 40,62 nd nd nd nd nd 93,36 51,14 
5. Pá 4,125 2,135 58,55 16,82 13485 1794 1258 235,9 10,68 nq 128,6 nq nd nd nd nd 308,6 49,69 
6. So 3,123 2,024 24,70 14,49 1533 886,9 316,4 148,2 nq nd 31,76 nd nd nd nd nd 92,55 76,84 
7. Ne 2,745 2,319 29,30 15,92 1219 1665 262,5 217,2 nq nd 35,49 nd nd nd nd nd 72,38 93,54 
8. Po 4,809 1,125 52,64 nq 3866 431,7 684,4 78,90 6,217 nq 66,87 nd nd nd nd nd 141,5 27,55 
9. Út 4,125 2,576 31,66 20,79 2022 1438 396,5 236,6 4,076 nd 41,95 nd nd nd nd nd 123,1 72,13 
10. St 3,447 1,915 39,23 14,93 1986 1029 385,4 165,0 5,048 nq 39,89 nd nd nd nd nd 115,5 59,19 
11. Čt 3,572 1,617 36,93 11,20 2371 820,2 436,4 129,0 nq nd 54,26 nq nd nd nd nd 163,6 44,32 
12. Pá 3,418 3,282 33,54 15,96 2372 1226 395,5 244,4 3,880 nd 39,12 nq nd nd nd nd 127,6 199,1 
13. So 3,650 3,017 25,62 17,00 1331 1279 239,1 235,9 nq nd 21,90 37,29 nd nd nd nd 77,58 70,39 
14. Ne 1,601 0,636 16,29 nq 707,0 485,5 151,8 nq nd nd 23,01 nd nd nd nd nd 30,90 54,65 
15. Po 2,903 1,473 20,85 15,33 901,7 727,2 102,4 99,20 nd nd nd nd nd nd nd nd 24,44 nq 
16. Út 2,320 2,614 29,53 37,92 1239 4340 204,5 211,1 nq nq nd nq nd nd nd nd nq 28,00 
17. St 2,395 2,569 45,46 25,63 6839 4911 164,7 246,9 nq nd nq 30,73 nd nd nd nd nq 96,61 
18. Čt 1,270 2,386 21,26 13,77 793,1 775,8 117,1 109,3 6,518 nq 28,67 nd nd nd nd nd 21,83 nq 
19. Pá 2,167 1,971 26,92 16,80 1098 1564 211,0 162,4 4,658 nd 59,74 nq nd nd nd nd nq 48,63 
20. So 1,945 1,719 19,01 13,31 757,8 852,2 126,6 100,0 5,847 nq 24,22 nq nd nd nd nd 29,80 34,88 
21. Ne 3,849 2,356 38,80 17,33 2665 1476 310,6 138,3 5,276 nd 49,64 nd nd nd nd nd 66,21 38,01 
22. Po 5,432 1,263 67,78 nq 5244 433,8 2523 nq 8,548 nd 67,97 nq nd nd nd nd 120,4 24,73 
23. Út 3,592 1,818 29,01 13,78 2842 1052 307,6 109,0 4,499 nd 65,81 nq nd nd nd nd 124,5 38,33 
24. St 2,496 1,423 24,80 nq 1822 453,3 213,1 nq nd nd 19,29 nq nd nd nd nd 42,90 23,20 
25. Čt 2,756 2,501 28,29 12,31 1248 960,5 206,1 109,2 9,323 nd 27,54 nq nd nd nd nd 51,81 51,06 
26. Pá 2,921 3,257 22,02 12,42 1424 954,1 202,6 137,4 nd nq 17,93 nq nd nd nd nd 30,95 119,1 
27. So 3,078 1,596 16,41 nq 968,1 467,9 144,4 nq 4,896 nq 14,60 nq nd nd nd nd 69,11 20,98 
28. Ne 3,044 2,673 12,79 17,37 818,6 848,8 143,6 102,1 5,019 nq 19,10 nq nd nd nd nd 65,34 57,51 
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8.6 Příloha 6: Výsledné koncentrace analytů v reálných vzorcích rybí svaloviny 
 
Tabulka 61: Koncentrace musk sloučenin ve vzorcích ryb [µg.kg-1 ž.hm.] odlovených před 
ČOV Brno – Modřice a obsah tuku v rybí svalovině 
 

Koncentrace analytů ve vzorcích ryb odlovených před ČOV Brno – Modřice  
[µg.kg-1 ž.hm.] 

Číslo 
vzorku 

ryby 

Obsah 
tuku 
[%] 

PH AMB TR HHCB AHTN MX MOS TIB MK 

1 3,63 nd nd nd nq 10,52 nd nd nd nq 
2 2,14 nq nd nd nq nq nd nd nd 12,16 
3 2,23 nd nd nq nq nq nd nd nd nq 
4 5,95 nq nq nq 30,36 15,17 nq nd nd 3,570 
5 1,51 nq nd nd nq nq nd nd nd nq 
6 3,58 nq nd nq 39,26 nq nd nd nd nq 
7 2,41 nq nd nq nq nq nd nd nd nq 
8 1,99 nq nd nq 48,92 nq nd nd nd nq 
9 2,64 nq nd nd nq nd nd nd nd nq 

10 1,89 nq nd nq nq nq nd nd nd nq 
11 2,11 nq nd nd nq nq nd nd nd 2,037 
12 1,97 nq nq nd nq nq nd nd nd 1,924 
13 1,64 nq nd nd nq nq nd nd nd 2,588 
14 2,01 nd nd nd nq nd nd nd nd nq 
15 2,36 nq nd nd nq nq nd nd nq 2,290 
16 3,70 nd nd nd 79,78 7,424 nd nd nd 3,780 
17 1,37 nd nd nd nq nd nd nd nd 2,459 
18 2,63 nd nd nd nq nd nd nd nd 3,975 
19 0,79 nd nd nd nq nd nd nd nd nq 
20 1,27 nd nd nd nd nd nd nd nd nq 
21 2,43 nd nd nd nq nq 5,364 nd 1,228 3,115 
22 1,37 nd nd nd nq nq 3,893 nd nd 1,973 
23 0,46 nd nd nd nd nq nq nd nd nq 
24 1,74 nd nd nd nq nq nq nd nd nq 
25 2,11 nd nd nd nq 7,993 4,468 nd 2,690 3,912 
26 1,65 nd nd nd nq 7,121 3,460 nd nd 2,177 
27 1,98 nd nd nd nd nq nq nd nd nq 
28 0,94 nd nd nd nq 8,236 nd nd nd nq 
29 1,45 nd nd nd nq nq nd nd nd nq 
30 1,50 nd nd nd nq 7,201 nd nd nd nq 
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Tabulka 62: Koncentrace musk sloučenin ve vzorcích ryb [µg.kg-1 ž.hm.] odlovených za 
ČOV Brno – Modřice a obsah tuku v rybí svalovině 
 

Koncentrace analytů ve vzorcích ryb odlovených za ČOV Brno – Modřice  
[µg.kg-1 ž.hm.] 

Číslo 
vzorku 

ryby 

Obsah 
tuku 
[%] 

PH AMB TR HHCB AHTN MX MOS TIB MK 

31 1,92 nd nd nd nq 9,086 nd nd nd nq 
32 1,30 nd nd nd nq 8,497 nd nd nd nq 
33 1,13 nd nd nd nq 6,681 nd nd nd 3,483 
34 0,72 nd nd nd 36,28 8,718 nd nd nd nq 
35 2,18 nd nd nq nq 7,516 nq nd nd 3,514 
36 1,67 nd nd nd nq nq nd nd nd nq 
37 2,08 nd nd nd nq 7,734 nd nd nd 2,133 
38 1,70 nd nd nq 78,82 13,40 nd nd nd 3,431 
39 1,84 nd nd nd nq 8,770 nd nd nd nq 
40 1,24 nd nd nd nq 9,164 nd nd nd 7,466 
41 1,10 nd nd nd nq nd nd nd nd nq 
42 0,15 nd nd nd nq nd nd nd nd nq 
43 1,13 nd nd nd nq nd nd nd nd nq 
44 0,92 nd nd nd nq nd nd nd nd nq 
45 0,67 nd nd nd nq nd nd nd nd 2,794 
46 0,84 nd nd nd nq nd nd nd nd nq 
47 2,04 nd nd nd nq nd nd nd nd nq 
48 1,48 nd nd nd 39,40 nq nd nd nd nq 
49 1,39 2,035 nd nd nq nd nd nd nd nq 
50 1,42 nd nd nq 31,36 6,967 nq nd nd nq 
51 1,64 nq nd nq 36,92 7,379 nd nd nd 2,064 
52 2,62 nd nd nd nq nq nd nd nd nq 
53 2,70 nd nd nq nq nq nd nd nd nq 
54 3,75 nq nq nq 44,91 14,95 3,133 nd nq nq 
55 2,86 nd nd nq 39,61 7,662 nd nd nd nq 
56 1,12 nq nd nd nq 7,641 nq nd nd nq 
57 2,16 nq nq nd nq 8,416 nq nd nd 3,056 
58 1,69 nq nd nd nq 11,75 nq nd nd 2,241 
59 3,71 nd nd nd 34,32 8,279 nd nd nd 2,123 
60 4,54 nq nd nq nq 7,361 nq nd nq 3,189 
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8.7 Příloha 7: Použité přístroje a zařízení 
 

 
Obrázek 105: Plynový chromatograf (GC 6890N, Agilent) s hmotnostním spektrometrem 
(MSD 5973N, Agilent) a SPME zařízení 
 

 
Obrázek 106: Instrumentace SPME 
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Obrázek 107: SPME zařízení 
 
 
 

 
Obrázek 108: Detail ovládacího panelu zařízení onePSE 
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Obrázek 109: Zařízení onePSE pro zrychlenou extrakci rozpouštědlem 

 
 

 
Obrázek 110: Vytahování extrakční patrony ze zařízení onePSE (po extrakci) 
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Obrázek 111: Rotační vakuová odparka BŰCHI Rotavapor R-200 

 

 
Obrázek 112: Přečišťování extraktů pomocí adsorpční sloupcové chromatografie (náplň: 
florisil) 
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