
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 

 
FAKULTA CHEMICKÁ 
ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

FACULTY OF CHEMISTRY 
INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF 
ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 
 

 
 
 
 
STUDIUM PRŮNIKU PBDE A PERFLUOROVANÝCH 
SLOUČENIN DO VODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 
 

 

 

 

 

DIZERTAČNÍ PRÁCE 
DOCTORAL THESIS 
 
 

AUTOR PRÁCE                             Ing. ILONA VONDRÁČKOVÁ 
AUTHOR 

 
VEDOUCÍ PRÁCE                         prof. RNDr. MILADA VÁVROVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2015 

 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadání dizerta ční práce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

ABSTRAKT 

V předložené dizertační práci byla řešena problematika výskytu polybromovaných 
difenyletherů (PBDE) a vybraných perfluorovaných sloučenin v životním prostředí. Studie 
byla zaměřena na zjištění a následné ověření optimální metody pro stanovení PBDE a 
perfluorovaných sloučenin ve vzorcích odebraných z vodního ekosystému. Polybromované 
difenylethery patří mezi perzistentní sloučeniny, které byly klasifikovány jako jedny ze 
závažných znečišťujících látek. Ve složkách životního prostředí jsou prokazovány především 
v posledních deseti letech. Pro naše studie byly zvoleny jako vhodné matrice povrchové vody 
a sedimenty, které byly odebírány v různých lokalitách na povodí řeky Svratky. Jejich 
analýza měla prokázat, zda se v těchto specifických matricích kumulují, setrvávají zde delší 
dobu a představují tak sekundární kontaminanty vodních ekosystémů. Byly posuzovány tyto 
kongenery polybromovaných difenyletherů: BDE-28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 154 a 183. Pro 
jejich izolaci z matrice byly použity různé extrakční techniky, a to ultrazvuková extrakce, 
mikrovlnná extrakce a tlaková extrakce rozpouštědlem. Jejich finální stanovení bylo 
prováděno metodou plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu (GC/ECD). 
V našich prováděných studiích byly rovněž porovnávány základní chemické, fyzikální a 
environmentální vlastnosti difenyletherů ve složkách životního prostředí.  

Pozornost byla zaměřena také na perfluoroktanové sloučeniny (PFOA), (PFOS) a 
(PFOSA). Byly popsány fyzikálně-chemické vlastnosti těchto organických znečišťujících 
látek a zhodnoceny jejich toxikologické a environmentální aspekty. Byla posouzena vhodnost 
použitých extrakčních technik (ultrazvuková extrakce, tlaková extrakce rozpouštědlem, 
extrakce tuhou fází) pro izolaci PFCs ze vzorků sedimentů. Identifikace a následná 
kvantifikace vybraného analytu z této skupiny byla prováděna metodou kapalinové 
chromatografie s hmotnostní spektrometrií (HPLC/MS). 

Optimalizované metody byly potom aplikovány na reálné vzorky. Povrchová voda 
a sediment byly odebírány v povodí řeky Svratky, a to celkem na 19 odběrových místech. 

Výskyt PBDE byl potvrzen ve vzorcích sedimentů z  řeky Svratky (µg.kg-1), ve 
vzorcích povrchové vody však nebyly PBDE vůbec detekovány, případně se jejich 
koncentrace nacházely pod limitem detekce; perfluorované sloučeniny nebyly ve vzorcích 
sedimentů a vody detekovány vůbec.   

 
 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

PBDE, perfluorované sloučeniny, extrakce tuhou fází, tlaková extrakce rozpouštědlem, 
mikrovlnná extrakce, ultrazvuková extrakce, kolonová chromatografie, plynová 
chromatografie, detektor elektronového záchytu, kapalinová chromatografie, hmotnostní 
spektrometrie, povrchová voda, sediment.  

 

 



 4

ABSTRACT 

In the presented PhD. thesis, problems covering occurrence of polybrominated diphenyl 
ethers (PBDE) and perfluorinated compounds in the environment were solved. The study was 
focused on identification and further verification of optimal methods in order to determine 
PBDEs and perfluorinated compounds sampled from the aquatic ecosystem. Polybrominated 
diphenyl ethers belong to persistent   compounds classified as main pollutants; within the 
environmental constituents, they have been observed particularly in the last decade. For these 
studies, there were selected surface water matrices and sediments taken in various localities 
within the river Svratka basin. The analyses were to demonstrate whether they accumulate 
and remain in these specific matrices for longer time. There we assessed the congeners of 
polybrominated diphenyl ethers as follows: BDE-28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 154 and 183. In 
order to isolate them from matrices, various extraction techniques were used, i.e., ultrasonic 
extraction, microwave extraction, and pressure solvent extraction. Gas chromatography 
method with electron capture detection (GC/ECD) was selected for determination. The 
accomplished studies also assessed basic chemical, physical and environmental 
characteristics of diphenyl ethers in the environmental constituents.  

The attention was also paid to perfluorooctanoic compounds (PFOA), (PFOS) and 
(FOSA); physico-chemical properties of these organic pollutants were characterised and their 
toxicological and environmental aspects were evaluated. Usability of extraction techniques 
(ultrasonic extraction, pressure solvent extraction, solid phase extraction) applied to PFCs 
isolation from sediments samples was assessed. Identification and quantification of these 
analytes were performed using a high performance liquid chromatography/mass spectrometry 
method (HPLC/MS). 

After that, the optimized methods applied to real samples. Surface water and sediments 
were sampled within the river Svratka basin, in particular, from 19 sampling localities. PBDE 
occurrence was confirmed in sediments samples from the Svratka river  (µg.kg-1), PBDE were 
not detected  in the surface water samples, their concentrations were below the detection 
limit, resp.; perfluorinated compounds were not detected in sediments and water samples at 
all.  

 
 
 
 

KEYWORDS 

PBDE, perfluorinated compounds, solid phase extraction, pressurized solvent extraction, 
microwave extraction, ultrasonic extraction, column chromatography, gas chromatography, 
electron capture detector, liquid chromatography, mass spectrometry, surface water, 
sediment.   
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1. ÚVOD 
 

Dizertační práce s názvem „Stanovení průniku PBDE a perfluorovaných sloučenin do 
vodních ekosystémů“ byla zaměřena na zjišťování přítomnosti organohalogenovaných 
chemických sloučenin vyskytujících se v abiotických složkách  životního prostředí, dále na 
výběr a optimalizaci metod pro jejich stanovení, posouzení úrovně kontaminace sledované  
oblasti, zpracování získaných výsledků a jejich interpretaci. Ze skupiny perzistentních 
organických polutantů (POPs) byly vybrány dvě skupiny analytů, jejichž množství bylo  byly 
sledováno v  pevné a v kapalné matrici, tj. v sedimentu a ve vodě. Těmito chemickými 
sloučeninami byly polybromované difenylethery (PBDE) a perfluorované sloučeniny (PFC). 

 
K analýze byly použity vzorky povrchové vody a sedimentů, které byly odebrány v 19-ti 

vybraných lokalitách na povodí řeky Svratky. Řeka Svratka protéká postupně okresy Žďár 
nad Sázavou v  Kraji Vysočina a dále okresy Brno – venkov, Brno – město a Břeclav 
v Jihomoravském kraji. Délka jejího toku je 174 km a plocha povodí činí 7113 km2.  

 
Rozvoj produkce PBDE nastal v 70-tých letech minulého století. S PBDE se často 

setkáváme  u  všech výrobků zatížených nadměrným zahříváním. Mezi tyto výrobky patří 
zejména produkty elektrotechnického průmyslu (televize, počítače, elektrické obvody - 
izolace kabelů, ochranné kryty), produkty vyskytující se v dopravních prostředcích (sedadla, 
bezpečnostní pásy), nábytek, dveře a okna. Ačkoliv jsou perfluorované sloučeniny 
průmyslově vyráběny teprve od 50. let 20. století, díky jejich značnému  používání dochází 
rovněž u této skupiny látek k výrazné kontaminaci životního prostředí. Používají se jako 
přísady do barev, při výrobě čistících a pracích prostředků a také jako přísady do pěnových 
hasících přístrojů. 

 
Obě skupiny látek pronikají do složek životního prostředí a kumulují se v tukových tkáních 

živých organismů. Proto je zapotřebí monitorovat nejen životní prostředí, abychom měli 
k dispozici potřebné údaje o zátěži způsobené těmito látkami, ale především také potravní 
řetězec. Významné jsou i údaje o toxicitě sledovaných látek ve vztahu k člověku. Při 
nadměrném zahřívání nebo spalování vznikají z PBDE velmi toxické látky – dibenzofurany 
(PBDF) a polybromované dibenzodioxiny (PBDD), které z  hlediska toxicity představují 
podstatně vyšší riziko než PBDE. Vzhledem k atomům fluoru obsažených v molekule 
perfluorovaných sloučenin se jedná o látky velmi stabilní. Mají potenciál k dálkovému 
transportu a proto jsou přítomny i v oblastech, kde nebyly nikdy vyráběny ani používány. 

 
PBDE i PFC se do životního prostředí mohou dostávat rovněž vlivem požárů. Dalšími 

vstupy PBDE a perfluorovaných sloučenin do životního prostředí jsou úniky ze skládek, 
z podniků zaměřujících se na jejich výrobu a další zpracování a také z výrobků, které 
obsahují dané látky, které jsou distribuovány do ovzduší a do vodního ekosystému. 
Problematika řešená v rámci předložené dizertační práce byla proto zaměřena na povrchovou 
vodu a sedimenty,  protože mnoho podniků využívá řeku jako recipient odpadních vod.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1. Polybromované diphenylethery 
 
2.1.1. Úvod 

PBDE jsou chemické látky aromatického charakteru strukturně podobné polychlorovaným 
bifenylům (PCB) (viz. obr. 1). Číslování jednotlivých kongenerů PBDE, jejichž celkový 
počet je také 209, je proto analogické IUPAC nomenklatuře používané pro číslování PCB. 

Ne všechny kongenery PBDE jsou však komerčně používány. V průmyslové výrobě jsou 
uplatňovány čtyři komerční směsi PBDE, a to DekaBDE, OktaBDE, PentaBDE a TetraBDE 
[1,2]. 
 

 
Obrázek 1: Chemická struktura PBDE a PCB 

 
Rozvoj v produkci PBDE nastal v  70. letech minulého století. Byly a dodnes jsou 

používány v řadě komerčních produktů elektronického průmyslu (televizory, počítače), 
v dopravních prostředcích (sedadla, jako bezpečnostní pásy u aut nebo letadel) a také v 
mnoha textilních výrobcích. PentaBDE nalezly široké uplatnění především v textilním 
průmyslu a při výrobě polyuretanových pěn, zatímco DekaBDE je často součástí syntetických 
plastů, což je například polyester používaný pro výrobu desek s plošnými spoji [1,2,3]. 

Polybromované difenylethery jsou stejně jako ostatní organohalogenované aromatické 
sloučeniny (PCB, DDT aj.) značně lipofilní, perzistentní a bioakumulativní. Jejich vysoká 
odolnost vůči kyselinám, zásadám, teplu, světlu, redukčním i oxidačním reakcím představuje 
značné riziko v případě, pokud se tyto látky dostanou do životního prostředí, neboť zde 
mohou perzistovat velmi dlouhou dobu [3,4]. Navíc je již známo, že při nadměrném zahřívání 
a spalování PBDE mohou z těchto látek vznikat velmi toxické sloučeniny, jakými jsou 
například polybromované dibenzofurany (PBDF) a polybromované dibenzodioxiny (PBDD). 

Přestože používání řady chlorovaných sloučenin (PCB, DDT) bylo v mnoha zemích 
zakázáno nebo výrazně omezeno, což následně vedlo k výraznému poklesu obsahu těchto 
škodlivin v životním prostředí, obdobná opatření byla v případě PBDE zcela ignorována, 
kromě zákazu produkce HexaBDE v Evropě. Naopak je nutné konstatovat, že produkce 
těchto látek se v Evropě i ve světě neustále zvyšuje. 
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2.1.2. Fyzikálně – chemické vlastnosti PBDE 
Komerčně používané PBDE jsou poměrně stabilní sloučeniny s bodem varu v rozmezí  310 

– 425 °C. Tlak par PBDE významně závisí především na obsahu bromu, výšebromované mají 
nižší tlak par (viz. obr. 2). 

 

 
Obrázek 2: Závislost tlaku nasycených par PBDE na obsahu bromu [6] 

 
PBDE, které jsou složkami směsí používaných jako retardátory hoření, mají bod tání  

v rozsahu 80 °C (BDE 47) až 300 °C (BDE 209), přičemž mnoho kongenerů je za normálních 
podmínek v kapalném skupenství [6]. Důležitou vlastností perzistentních kontaminantů je 
rozdělovací koeficient oktanol/voda (log KOW); zde platí, že čím vyšší je tato hodnota, tím 
více je sloučenina hydrofobní. Hodnoty KOW se pohybují v rozmezí 4-10, což znamená, že se 
jedná o látky vysoce hydrofobní [6].  

Přehled nejvýznamnějších fyzikálně-chemických vlastností je uveden v následujících 
tabulkách (Ia – Id). 
 
Tabulka I(a - d): Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti PBDE [2,3,6,7,8] 
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Na následujícím obrázku 3 jsou prezentovány strukturní vzorce nejvýznamnějších 
kongenerů PBDE. 

O

2,4,4´-triBDE  (BDE 28)

O

2,2´,4,4´-tetraBDE  (BDE 47)

O

2,2´,4,5´-tetraBDE (BDE 49)

O

2,3´,4,4´-tetraBDE  (BDE 66)

O

2,2´,3,4,4´-pentaBDE (BDE 85)

O

2,2´,4,4´,5-pentaBDE  (BDE 99)

O

2,2´,4,4´,6-pentaBDE  (BDE 100)

O

2,2´,4,4´,5,5´-hexaBDE  (BDE 153)

O

2,2´,4,4´,5,6´-hexaBDE  (BDE 154)

O

2,2´,3,4,4´,5´,6-heptaBDE (BDE 183)  
 

Obrázek 3: Nejvýznamnější kongenery PBDE 
 



 14

2.1.3. Výroba 
PBDE jsou průmyslově syntetizovány, vznikají katalyzovanou syntézou z difenyletheru a 

bromu, přičemž vzniká směs různých izomerů. V rámci reakčního mechanismu dojde nejprve 
ke spojení fenolu a brombenzenu, dále následuje bromace sloučenin prováděná pod zpětným 
tlakem, a to za použití bromidu železitého nebo hlinitého (Friedel - Kraftsova katalýza) až do 
vzniku aromatických sloučenin. Při bromaci difenylů probíhá substituce nejprve do pozice 4 a 
následně do pozice 2 na každém fenylovém kruhu; dochází až ke tvorbě 2, 2´, 4, 4´- 
tetrabromdifenyletheru [12]. 

Průmyslově se nejvíce vyrábí směsi obsahující PBDE a jejich isomery. Nejčastěji vyráběné 
průmyslové směsi jsou tetraBDE, pentaBDE, oktaBDE a dekabromdifenylether (DekaBDE). 
Komerčně vyráběné směsi PBDE jsou stabilní sloučeniny s teplotou varu mezi 310 a 425°C. 
Jsou to sloučeniny hydrofobní a lipofilní, zvláště ty, které jsou výše bromované [12]. Další 
možnou syntézou PBDE jsou reakce fenolátu sodného s brombenzenem, tzv. Ullmanova 
syntéza, případně reakce polybromovaného fenolu s polybromdifenyljodoniovou solí, při níž 
dochází k velmi pevnému spojení výsledného difenyletheru [2]. 

V poslední době byly vyvinuty nové syntetické postupy; mezi nejvýznamnější patří 
možnost výroby kongenerů 153 a 154 z prekurzoru 2,5 dibromo-4-fluoronitrobenzenu, 
případně syntéza kongeneru 81 modifikovanou Sinakiho reakcí [46]. 

 

 
 
                  difenylether                                                         4,2´ - dibromodifenylether 

Obrázek 4: Bromace difenyletheru 
 
 

 
     fenolát sodný               brombenzen                     polybromovaný difenylether 

 
Obrázek 5: Reakce fenolátu sodného s brombenzenem (Ullmanova syntéza) 
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Obrázek 6: Výroba PBDE reakcí difenyljodoniové soli a fenolu 

 
 

 
(2,5-dibrom-fluorbenzen)                                  (3,6-dibrom-2-fluornitrobenzen)  (2,5-dibrom-4-fluornitrobenzen) 
                                                                                                                                                      (>90%) 

 (2,5-dibrom-4-fluornitrobenzen)     (bromfenol)                                (4-nitro-polybromovaný difenyl ether) 
 

 
 
   (4-nitro-polybromovaný difenyl ether)                                                     (polybromovaný difenyl ether) 
 

Obrázek 7: Výroba kongenerů 153 a 154 z prekurzoru 2,5-dibrom-fluorobenzenu 
 

 
(4-bromfenyl ester kyseliny        (3,4,5-tribromfenolát)                                  (3,4,5,4´- tetrabromodifenyl ether) 
         trihydrogenborité) 
 

Obrázek 8: Syntéza kongeneru 81 modifikovanou Sinakiho reakcí [46] 
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2.1.4. Toxicita a zdravotní rizika spojená s PBDE 
Toxické vlastnosti jednotlivých PBDE jsou významným kritériem, které je nezbytné stále 

zjišťovat, protože v  současné době nejsou ještě prezentovány komplexní údaje o 
toxikologickém hodnocení polybromovaných difenyletherů. Třebaže již byla provedena celá 
řada toxikologických studií s komerčními směsmi PBDE, jsou stále k dispozici pouze 
omezená data, a to především v případě kongener-specifické toxicity. Lze však předpokládat, 
že vzhledem ke strukturní podobnosti PBDE a PCB, případně PCDD a PCDF, mohou tyto 
látky působit na podkladě stejných mechanismů, jako již dříve publikovaná toxicita u výše 
specifikovaných xenobiotik na bázi organohalogenovaných sloučenin. 
 
2.1.4.1. Adsorpce, metabolismus a exkrece PBDE 

Několik studií prováděných s kongenerem 209 na laboratorních myších prokázalo, že tato 
látka je poměrně rychle vylučována z organismu, a to především výkaly (cca 99 %). Bylo 
však prokázáno, že pouze 1 % bylo vyloučeno kůží nebo močí, což naznačuje prakticky 
nulovou absorpci BDE 209 v trávícím traktu [9]. U níže bromovaných kongenerů je 
skutečnost poněkud odlišná, protože pro některé testované tetraBDE nebo pentaBDE byly 
zjištěny vyšší koncentrace v játrech a ledvinách, což naopak indikuje pravděpodobnou 
bioakumulaci těchto kongenerů v uvedených detoxikačních orgánech [10]. 
 
2.1.4.2. Akutní a chronická toxicita PBDE 

Toxicita BDE kongenerů závisí zejména na jejich molekulové struktuře. Akutní toxicita 
komerčně používaných směsí, která byla testována na laboratorních krysách, byla poměrně 
nízká (LD50 > 1g/ kg živé váhy). Nicméně u krys, kterým byla podávána směs octaBDE, byly 
pozorovány určité změny, jakými byly například zvýšená hmotnost jater, mikroskopické 
změny v jaterní tkáni, aj. [10]. V jiné studii [6] bylo však prokázáno, že u exponovaných myší 
docházelo k indukci jaterních enzymů, zejména v  případě níže bromovaných směsí. 

K dalším možným nežádoucím biologickým efektům PBDE patří neurotoxicita. PBDE 
jsou strukturně velmi podobné jiné skupině významných organických kontaminantů, a to 
PCB, u nichž již byla v minulosti prokázána indukce vedoucí ke změnám v chování myší. 
Také bylo při posuzování toxicity PBDE zjištěno, že podávání kongenerů BDE 47 nebo BDE 
99 myším mělo za následek změny v  motorickém chování těchto experimentálních zvířat. 

Zatím však nebyl v literatuře popsán významnější vliv PBDE na reprodukci myší a rovněž 
nebyla doposud prokázána teratogenita těchto látek. Platí však, že při podávání komerční 
směsi OctaBDE myším dochází ke zvýšení hladin cholesterolu a rovněž k významnému 
snížení průměrné hmotnosti novorozeňat [6]. 
 
2.1.4.3. Zdravotní rizika 

Akutní i chronická toxicita DekaBDE je mnohem méně výrazná než toxicita komerčních 
směsí okta a penta BDE kongenerů. Tento rozdíl pravděpodobně souvisí se skutečností, že 
níže bromované kongenery se lépe kumulují v lidském těle, pravděpodobně z důvodu jejich 
lepšího štěpení a následného zadržování v lipidických tkáních, rychlosti metabolických 
procesů a způsobu eliminace. Při porovnání s níže bromovanými kongenery výsledky orální 
studie prováděné u krys prokázaly pouze minimální absorpci dekaBDE (0,3 – 2 %), dále 
poměrně krátký poločas rozpadu (<24 hodin) a velmi rychlou exkreci z těla (>99 % za 72 
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hodin). Tyto toxikokinetické odlišnosti ukazují na mnohem nižší schopnost dekaBDE  
bioakumulovat. Převážná většina negativních zdravotních efektů již zjištěných u PBDE 
pocházejí z testů orální expozice laboratorních zvířat. Tato data však ukazují na to, že 
dekaBDE způsobuje mnohem méně zdraví škodlivých efektů v lidském těle, v porovnání s 
níže bromovanými kongenery. Kromě toho testy na laboratorních zvířatech ukazují, že 
hlavním cílem působení níže bromovaných kongenerů jsou játra, štítná žláza a centra 
neurotického vývoje. Tyto orgány budou pravděpodobně také nejvíce atakovány u člověka. 
Bylo již objasněno, že PBDE vykazují ve složkách životního prostředí podobné účinky jako 
PCB a DDT, tj. například možnou genetickou rekombinaci, která může vést k řadě vážných 
onemocnění, například ke tvorbě nádorů [47].  

 
2.1.5. Průmyslové využití PBDE 

Mezi největší producenty technických směsí na bázi PBDE patří [7]: 
 
▪  Dead Sea Bromines and Eurobrome, Nizozemí 
▪  Atochem, Francie 
▪  Great Lakes Chemical Ltd, Velká Británie 
▪  Great Lakes Chemical Corporation, USA  
▪  ALbermale, USA 
▪  Tosoh, Japonsko 
▪  Matsunaga, Japonsko  
▪  Nippo, Japonsko 

2.1.5.1. TetraBDE: Komerčně používaná směs obsahuje v průměru cca 41 % tetraBDE, 45 % 
pentaBDE, 6 % hexaBDE a přibližně 8 % směsi PBDE různorodého složení. Roční spotřeba 
tetraBDE se pohybuje řádově v tisíci tunách a nejčastěji se využívá, podobně jako pentaBDE,  
v epoxy- a fenolových pryskyřicích a textilních vláknech [7].   

2.1.5.2. PentaBDE: V současné době je celosvětová spotřeba pentaBDE směsí zhruba 8 500 
tun/rok. Komerční směsi pentaBDE jsou používány jako aditiva v nesaturovaných polyesterech, 
flexibilních polyuretanech, epoxy- pryskyřicích, fenolových pryskyřicích a textiliích. Komerčně 
využívané jsou převážně směsi DE 71, FR 1205/1210, Bromkal 70, Bromkal 61 nebo 
PentaBromProp. V minulosti byla nejčastěji využívána směs Bromkal 70 - 5 DE (34 % 
tetraBDE, 60 % pentaBDE a 6 % hexaBDE). Tato směs se již v současné době nejen komerčně 
nevyrábí, ale ani se nepoužívá, a to zejména proto, že v  minulosti významně přispěla ke 
kontaminaci životního prostředí pentabromovanými difenylethery [7]. 

2.1.5.3. OktaBDE: Celková spotřeba oktaBDE se pohybuje okolo 6 000 tun/rok, přičemž 
v Japonsku činí zhruba 1 000 tun, v Německu a Nizozemí 800 tun. Vzhledem k vysokému 
obsahu bromu a rovněž k velkému rozpětí bodu tání je oktaBDE vhodný především pro použití 
v  termoplastech. Jejich nejběžnější aplikace je nylon, „high impact“ polystyren, „low density“ 
polyethylen, případně polypropylenové kopolymery. Jejich použití je rovněž vhodné 
pro adheziva a nátěrové hmoty. Hlavní použití oktaBDE kongenerů jsou však součástky 
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počítačů a dalších kancelářských přístrojů. Komerční názvy běžně používaných směsí OktaBDE 
jsou například Bromkal 79-8 DE, Fr 143, Tardex 80, Fr 1208, Adine 404 nebo Saytex 111 [7]. 

Tabulka II: Přehled toxikologických efektů vyvolaných PBDE [8] 
Skupina BDE Akutní toxicita Chronická toxicita 

Tri BDE 
nevolnost, zvracení, bolesti 
žaludku, paralýza až kóma 

ekzém, bolesti hlavy, 
podráždění, stres, ztráta 

paměti, anorexie, halucinace, 
poruchy artikulace, otupělost 

Tetra BDE 

nevolnost, zvracení, paralýza 
až kóma, LD50> 5g/kg živé 

hmotnosti (orální podávání u 
myší) 

ekzém, bolesti hlavy, 
podráždění, stres, ztráta 

paměti, anorexie, halucinace, 
poruchy artikulace, kóma 

Penta BDE 

podráždění sliznice, mírné 
podráždění při očním 

kontaktu, LD50: 6200mg/kg 
živé hmotnosti (orální 

podávání u myší) 

poškození jater, možná 
reverzibilní thyroidní 

hyperplasie 

Hexa BDE 

vysoké dávky způsobují 
kóma, paralýza, nevolnost, 

zvracení, 
LD50>500 mg/kg živé 

hmotnosti (orální podávání u 
myší) 

podráždění, třes, ztráta 
paměti, anorexie, bolest 

hlavy, otupělost 

Hepta BDE 

vysoké dávky způsobují 
nevolnost a zvracení, bolesti 
žaludku, kóma nebo paralýzu 

 

ekzém, bolesti hlavy, 
podráždění, třes, ztráta 

paměti, anorexie, poruchy 
řeči, halucinace, otupělost 

Okta BDE jaterní změny 

podráždění, třes, ztráta 
paměti, anorexie, bolest 

hlavy, otupělost, poruchy 
řeči, halucinace 

Nona BDE 

nevolnost, zvracení, bolesti 
žaludku, paralýza 

podráždění, ekzém, třes, 
ztráta paměti, anorexie, 

bolest hlavy, poruchy řeči, 
halucinace, otupělost 

Deka BDE 

mírné podráždění při očním 
kontaktu LD50>1000mg/kg 

živé hmotnosti (orální 
podávání u krys) 

poškození jater a ledvin 

 

2.1.5.4. DekaBDE: BDE 209 byl komerčně využíván od roku 1976, a to zejména v USA. 
Celoroční produkce této látky činí přibližně 55 000 tun (9 800 v Japonsku, 2 000 v SRN nebo 
1 300 v Nizozemí). Hlavní využití nachází tento analyt v „high impact“ polystyrenech, 
polyethylenftalátech, termoplastických polyesterových pryskyřicích, polyvinylchloridu, 
případně v elastomerech. Směs dekaBDE s přídavkem Sb2O3 se používá k ochraně nylonu a 
polyester - bavlněných vláken, která se vesměs používají k výrobě stanů. BDE 209 se také 
aplikuje jako přísada izolačních materiálů pro elektrické kabely. V současnosti je známá celá 
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řada komerčních výrobků obsahujících BDE 209; mezi nejčastěji využívané patří především ty, 
které mají komerční označení FR - 300BA, Bromkal 81, DE 83, DP 10F, FR - 1210, EB 10FP, 
Chemflam 011, FlameCut Br 100, Tardex 100, Hexcel PF1 a mnoho dalších [7]. 

Tabulka III: Přehled některých aplikací PBDE používaných jako retardátory hoření 
v polymerech [12] 

Typ polymeru (pryskyřice) s přídavkem 
retardátoru hoření Oblast použití 

akrylonitril-butadien-styren televizory, počítače, vysoušeče vlasů 

epoxy- pryskyřice elektronické součástky 

fenolové pryskyřice papírové lamináty 

polyakrylonitril světla, elektronika 

polyamid elektronické konektory, autodíly 

polystyren detektory kouře, kancelářské přístroje 

polyvinylchlorid kabely 

polyuretan izolace, imitace dřeva 

textil koberce, stany 

polypropylen televizory, elektronika 

polybutylen tereftalát pojistky, vypínače 

 
 
2.1.6. Výskyt PBDE v životním prostředí 

Výsledkem masivního používání retardátorů hoření je jejich postupné uvolňování do 
životního prostředí, s  čímž souvisí kontaminace prakticky všech jeho složek. Vzhledem 
k tomu, že zvláště výše bromované difenylethery jsou poměrně málo chemicky reaktivní, 
vysoce hydrofobní a v důsledku toho velmi perzistentní, mají tendenci k  bioakumulaci 
v tukových tkáních organismů, v sedimentech, případně v kalech z čistíren odpadních vod aj. 
[2,3,6]. 

Poprvé byly PBDE identifikovány v sedimentech odebraných z oblasti Velkých jezer 
v USA (1979) a také v rybách odlovených ve Švédsku (1981) [11]. Nejvyšší nálezy byly 
zaznamenány u ryb žijících v okolí průmyslových podniků, které se zabývají buď přímo 
výrobou PBDE nebo jejich další průmyslovou aplikací, například v textilním průmyslu.  Mezi 
další státy, kde byl postupně potvrzen výskyt PBDE ve složkách  životního prostředí, patří 
například Japonsko, Německo, Nizozemí a mnoho dalších [2,3,6]. 

Z výsledků sledování výskytu polybromovaných difenyletherů v životním prostředí je 
patrné, že nejrozšířenějším kongenerem je BDE 47, který je rovněž majoritním zástupcem 
v průmyslové, dříve velmi často používané směsi BROMKAL 70-5DE [2,3,6,7]. Mezi další 
kongenery, které jsou velmi často identifikovány v různých matricích, patří rovněž BDE 99, 
BDE 100, BDE 153 a BDE 154 [2,3,6,7,12]. 
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Za hlavní důvod všudypřítomného výskytu těchto látek v životním prostředí se dá 
považovat právě jejich schopnost migrovat do vnějšího okolí, a to buď již při jejich samotné 
výrobě, případně v průběhu jejich dalšího využití. 

Velmi alarmující je také skutečnost, že navzdory stále relativně dosti nízkým hodnotám 
koncentrací kvantifikovaných PBDE, a to v porovnání s  hladinami polychlorovaných 
bifenylů (PCB), je v současnosti patrný poměrně vysoký vzestup kumulace retardátorů hoření 
v životním prostředí [3]. 

Působení PBDE nejsou vystaveny pouze ryby a další zástupci živočišné říše, ale 
pravděpodobně i lidé, kteří se zabývají výrobou nebo zpracováním těchto sloučenin, protože 
tyto látky se mohou do lidského těla dostávat přes kůži nebo inhalací PBDE vázaných na 
částečky prachu obsažené ve vzduchu [13]. Je proto nutné upozornit především na to, že 
významnou cestou expozice PBDE je rovněž konzumace ryb z kontaminovaných vod, 
případně kontaminace pocházející z jejich možných predátorů (např. vodní ptáci).  

Mezi možné zdroje PBDE patří především odpadní vody z  továren vyrábějících tyto látky, 
případně také z továren, které se tyto látky zpracovávají. Dalším významným zdrojem jsou 
odpadní produkty ze skládek nebo spaloven odpadů. Zdrojem emisí jsou rovněž elektronická 
zařízení, která PBDE obsahují, dále recyklační provozy a komunální odpadní vody. Vedle 
syntetických PBDE se bromované difenylethery vyskytují v přírodě také přirozeně. Bylo 
zjištěno, že u  hub Dyidea herbecea, Dysidea chlorea a Phyllospongia falascens, 
pocházejících  z ostrova Palau v Mikronésii, byla prokázána produkce některých PBDE [48]. 

 

 
Obrázek č. 9: Cyklus PBDE v životním prostředí [24] 
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2.1.6.1. Abiotické matrice 
 
2.1.6.1.1. PBDE v ovzduší 

PBDE byly detekovány nejen v řadě biologických vzorků, ale také ve vzduchu, a to jak 
v uzavřených místnostech, tj. ve vnitřním ovzduší, tak také ve volném prostranství, tj. ve 
vnějším ovzduší. Níže bromované PBDE se zde vyskytují ve vyšších koncentracích než výše 
bromované kongenery, pravděpodobně díky své vyšší těkavosti [6]. 

Vysoké koncentrace PBDE byly vesměs prokázány především ve vnitřním ovzduší 
odebraném z místností s vyšším počtem počítačů, avšak v porovnání s  nálezy z  blízkosti 
průmyslových závodů jsou tyto hladiny podstatně řádově nižší [14]. Nejvyšší koncentrace 
byly prokázány v ovzduší v blízkosti továren zabývajících se demontáží elektronických 
zařízení. 

 
2.1.6.1.2. PBDE v sedimentech 

Sedimenty patří mezi nejvýznamnější matrice vodních ekosystémů, které byly dosud 
vyšetřovány na obsah PBDE. V sedimentech jsou v nejvyšších koncentracích detekovány 
zejména kongenery 47, 99, 100 a BDE 209, které v mnoha případech tvoří až 99 % celkového 
obsahu PBDE. 

 
2.1.6.2. Biotické matrice 
 
2.1.6.2.1. Ptáci 

PBDE byly rovněž detekovány u mnoha druhů ptactva, například ve svalovině špačků [15]. 
Jejich přítomnost byla prokázána dokonce i ve vzorcích kuřat pocházejících z Japonska, kdy 
byl jako majoritní kongener identifikován BDE 99 [16].  

Ve Španělsku se v letech 2000 – 2001 hodnotila úroveň kontaminace PBDE u sokola 
stěhovavého. V jeho nevylíhnutých vejcích a také u mláďat bylo hodnoceno celkem 11 
kongenerů PBDE. Majoritními kongenery ve vejcích byly BDE 153 a BDE 99, u čerstvě 
narozených mláďat byl dominantní kongener BDE 47. Kongenery BDE 183 a BDE 209 byly 
přítomny ve všech sledovaných vzorcích. Zajímavé bylo porovnání  obsahů  PBDE  
zjištěných u sokola  stěhovavého s nálezy dříve prokázanými  u krahujce obecného a jestřába 
lesního, živících se stejnou potravou, tvořenou malými a středně velkými ptáky. Výrazně 
vyšší hodnoty  byly zjištěny u  sokola stěhovavého; pro toto tvrzení však autor nenašel žádné 
uspokojivé a experimentálně podložené vysvětlení [79]. 
 
2.1.6.2.2. Sladkovodní ryby 

Sladkovodní ryby představují významný bioindikátor zátěže životního prostředí PBDE. 
PBDE se z odpadních vod dostávají zejména do vodního ekosystému a následně se potom 
akumulují nejen v sedimentech nebo v kalech z čistíren odpadních vod (ČOV), ale rovněž ve 
tkáních ryb. 

Obecně platí, že nejvyšší úroveň kontaminace se vyskytuje u ryb odlovených z vodního 
prostředí nacházejícího se v blízkosti velkých průmyslových podniků a továren, zejména těch, 
které se zabývají výrobou a zpracováním PBDE (např. textilní továrny). 
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2.2. Perfluorované sloučeniny 
 
2.2.1. Úvod 

Perfluorované sloučeniny patří mezi perzistentní sloučeniny s vysokým bioakumulačním 
potenciálem. Vedle polychlorovaných a polybromovaných sloučenin, kterým byla do dnešní 
doby věnována největší pozornost, se jedná o další skupinu halogenovaných kontaminantů 
detekovaných ve složkách životního prostředí [17].  

Skupina PFCs zahrnuje několik stovek sloučenin rozdělených podle struktury do 23 
kategorií. Nejdůležitějšími zástupci skupiny perfluorovaných organických sloučenin jsou 
perfluorooktansulfonát (PFOS), perfluorooktanová kyselina (PFOA) a 
perfluorooktansulfonamid (PFOSA), prekurzor PFOS. PFOS i PFOA mohou být vyráběny 
průmyslově, avšak mohou být rovněž výslednými produkty degradačního procesu příbuzných 
perfluorovaných látek. 
 
 

        
                             PFOA                                                                       PFOS 

 
PFOSA 

Obrázek 10: Chemická struktura PFOA, PFOS a PFOSA 
 
 

 
Perfluorované sloučeniny pronikají do životního prostředí a následně do potravních řetězců 

zejména při degradaci příbuzných sloučenin, které se používají například ve fotografickém 
průmyslu, při výrobě polovodičů, na ochranu textilií, nábytku, koberců a také jako aditiva do 
hasících pěn a hydraulických kapalin. Perfluorované sloučeniny se vyznačují unikátními 
vlastnostmi, mezi které patří především schopnost modifikovat vlastnosti povrchů rozličných 
materiálů a poskytovat jim tak odolnost vůči vodě, olejovitým látkám  a nečistotám.  

Nedávno provedené studie, týkající se výskytu PFOA a PFOS potvrdily, že tyto dvě 
nejvýznamnější sloučeniny z  celé skupiny PFCs  jsou globálními  kontaminanty  biotických        
i abiotických složek prostředí, včetně lidské populace. Nálezy PFOA a PFOS v mateřském 
mléce potvrzují, že se tyto kontaminanty značným způsobem dotýkají i člověka. Bylo 
prokázáno, že mateřské mléko je vhodným indikátorem zátěže populace těmito škodlivinami. 
Přítomnost PFOS byla také zjištěna v organismech ryb, ptáků a savců. Z tohoto zjištění 
vyplynulo, že tato látka může pronikat i do potravních řetězců. Zvýšené hladiny PFOS byly 
detekovány zejména v obydlených a průmyslových oblastech [49]. 
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2.2.2. Fyzikálně-chemické vlastnosti 
Perfluorované sloučeniny mají výjimečné fyzikální a chemické vlastnosti, které je činí 

cennými při jejich aplikaci v různých průmyslových odvětvích. Jsou to látky chemicky 
inertní, vysoce tepelně stabilní, hydrofobní, avšak některé z nich se vyznačují oleofobní 
povahou.  

Vlastnosti, pro které jsou tak užitečné v různých oborech, jsou zároveň hlavním důvodem, 
proč jsou tyto látky tak nebezpečné pro životní prostředí. V běžných podmínkách nepodléhá 
perfluorovaný řetězec fotolýze, hydrolýze ani biodegradaci. PFOS a PFOA jsou konečnými 
produkty pouze částečné degradace ostatních perfluorovaných látek. V životním prostředí 
jsou obě tyto látky velmi perzistentní, nicméně PFOS má na rozdíl od PFOA vysoký 
bioakumulační potenciál. Jejich unikátní fyzikální vlastnosti také způsobují, že se 
neakumulují v tukové tkáni jako ostatní halogenované perzistentní kontaminanty, nýbrž se 
váží na proteinovou složku tkání [18,19]. 
  
  Tabulka IV: Kategorie perfluoroalkylovaných sloučenin [17] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorie Typ sloučeniny Počet 
1 Perfluoroalkyl sulfonates 18 
2 Perfluoroalkyl sulfonyl derivatives 10 
3 Perfluoroalkyl sulfonamides 60 
4 Perfluoroalkyl sulfonamide alcohol derivatives 12 
5 Perfluoroalkyl sulfonamide phosphate derivatives 6 
6 Perfluoroalkyl sulfonamide glycine derivatives 6 
7 Perfluoroalkyl sulfonamide polyethoxylate derivatives 7 
8 Perfluoroalkyl sulfonamide aminopropyl derivatives 28 
9 Perfluoroalkyl sulfonamide chromium complex derivatives 6 
10 Perfluorocarboxylic acids 29 
11 Fluorosulfonamides 1 
12 Fluoroesters 5 
13 Fluorothioethers 9 
14 Fluorocarboxylates 3 
15 Fluorourethanes 2 
16 Fluoroalcohols 14 
17 Fluoroacrylates 84 
18 Fluorophosphates 8 
19 Fluoroalcohol derivatives 5 
20 Perfluorosulfonamide acrylate polymers 13 
21 Fluoroacrylate polymers 10 
22 Perfluoroalkyl and -alkoxy silanes 6 
23 Perfluorophosphonics 4 
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Tabulka V: Fyzikální a chemické vlastnosti draselné soli PFOS [18] 
Vlastnost Hodnota 

Forma za normální teploty Bílý prášek 
Molekulová hmotnost 538,23 g/mol 
Tenze par 3,31 x 10-4 Pa 

Rozpustnost ve vodě 
519 mg/l (20 ± 0,5 °C) 
680 mg/l (24 - 25 °C) 

Bod tání > 400°C 
Bod varu Nezměřitelný 
Log KOW Nezměřitelný 
Rozdělovací koeficient vzduch-voda < 2 x 10-6 
 
Tabulka VI: Fyzikální a chemické vlastnosti draselné soli PFOA [19] 

Vlastnost Hodnota 
Molekulová hmotnost 414,0707 g/mol 
Bod tání (59 – 60) °C  
Bod varu 192 °C  
 
 
 
2.2.3. Výroba 

Průmyslově se PFCs vyrábí dvěma způsoby [17]: 
1. Elektrochemickou  cestou  (ECF - produkty); tímto způsobem vznikají větvené 
        i nevětvené plně fluorované produkty obsahující sulfonylovou skupinu. 
2. Telomerací –  produkty  nejsou  plně  fluorované,  avšak  mají  perfluorovaný 
        lineární alkylový řetězec s ethylenovou skupinou a další funkční skupinou. 

Nejdůležitějším rozdílem mezi oběma výrobními postupy je podoba finálního produktu. 
Elektrochemickou fluorací mohou vznikat všechny typy perfluorovaných látek, a to 
v závislosti na výchozím materiálu a jeho čistotě.  

Dalším důležitým rozdílem je čistota finálních produktů. Látky vyrobené telomerací 
obsahují velmi málo vedlejších produktů, které lze navíc snadno od žádoucího produktu 
oddělit. Naproti tomu produkty vyrobené elektrochemicky obsahují až 30 % nežádoucích 
větvených řetězců [20]. 

V neposlední řadě se produkty vyrobené prostřednictvím obou procesů liší cenou. 
Telomerací se vyrábějí výjimečně drahé produkty, zatímco ECF je relativně levný postup pro 
výrobu ekonomicky méně náročných produktů [21,22]. 

2.2.3.1. Elektrochemická fluorace 

Při elektrochemické fluoraci je výchozí organická sloučenina ponořena nebo rozpuštěna 
v bezvodé kyselině chlorovodíkové, do které jsou ponořeny niklové elektrody. Stejnosměrný 
elektrický proud procházející těmito elektrodami spustí proces, při kterém jsou všechny 
atomy vodíku organické sloučeniny nahrazeny atomy fluoru. Výsledný produkt obsahuje 
různé nečistoty v podobě kratších alkylových řetězců, neúplně fluorovaných sloučenin nebo 
větvených a cyklických struktur [17]. 
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Obrázek 11: Příklad elektrochemické fluorace 

 
Reakce probíhající na elektrodách jsou následující:  
anoda: −+ +→+ 2n2nHnHFXHC nm  

katoda: 2nH2ne2nH →+ −+  
POSF dále reaguje s methylaminem nebo ethylaminem za vzniku N-methylperfluorooktan-

sulfonamidu (N-MeFOSA), resp. N-ethylperfluorooktansulfonamidu (N-EtFOSA). Tyto dvě 
sloučeniny tvoří dále s ethylenkarbonátem N-methylperfluorooktansulfonamidoethanol (N-
MeFOSE), resp. N-ethylperfluorooktansulfonamidoethanol (N-EtFOSE) [50].  

 
Elektrochemickou fluorací (ECF) lze vyrobit také PFOA, a to v případě, kdy je jako 

výchozí látky použito oktanoylchloridu. Hydrolýzou perfluoroktanoylfluoridu lze z  první 
reakce získat výsledný produkt. Reakce je dvoustupňová. Následující rovnice popisují její 
průběh: 
 
1.stupeň: HCl17HCOFFC18HFCOClHC 2178178 ++→+  

2.stupeň: HFCOOHFCOHCOFFC 1782178 +→+    

 
2.2.3.2. Telomerace 

Telomerace je dalším významným způsobem výroby perfluorovaných sloučenin. Tento 
postup používají společnosti jako například Atofina, DuPont, Clariant, Daikan a Asahi Glass. 
Telomerace je proces, při kterém vzniká polymerní produkt z  monomeru a iniciátoru. 
Iniciátor se získává řetězovou reakcí mezi radikálem a jinou sloučeninou, nazývanou telogen.  

V první fázi výrobního procesu vznikne syntézou perfluoroalkyljodid. V závislosti na 
aplikaci je jodid substituován funkční skupinou. První fáze výrobního postupu 
perfluoroalkyljodidu je popsána dvěma kroky: 

 
1) IFC5I2IFFC5 52

rkatalyzáto
2542  →++  

2) I)F(CFCFnCIFC n42524252 →+  

 
Druhý krok využívá radikálové iniciace buď pomocí tepla a UV záření, případně pomocí 

jiného radikálu. Tento výrobní postup byl v roce 1949 vyvinut Haszeldinem a upraven 
v šedesátých letech dvacátého století společností DuPont. Cena sloučenin vyrobených tímto 
postupem je značně vysoká, zejména díky vlastnostem výchozích materiálů. Jod (I2) a fluorid 
jodičný (IF5) jsou vysoce agresivní. Tetrafluorethylen je finančně nákladný a potenciálně 
výbušný. 

 
V druhé fázi výroby musí být jodid substituován funkční skupinou, avšak přímo z CnFmI 

mohou být vyrobeny pouze dva důležité komerční produkty. Těmi jsou perfluorokarboxylová  
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Tabulka VII: Přehled vybraných látek vyráběných elektrochemicky [17] 
Zkratka Celý název Z* CAS Struktura 

PFOS  Perfluorooktansulfonát 1 2795-39-3 

 

PFOA Perfluorooktanová kyselina 1,3 335-67-1 

 

PFBS  Perfluorobutanosulfonát 1 
29420-49-

3 
 

PFHxS Perfluorohexanosulfonát 1 432-50-7 

 

PFDS Perfluorodekansulfonát - 
67906-42-

7 
 

POSF 
Perfluorooktan-
sulfonylfluorid 

2 307-35-7 

 

FOSA 
Perfluorooktan- 

sulfonamid 
- 754-91-6 

 

N-MeFOSA 
N-Methylperfluorooktan-

sulfonamid 
2 

31506-32-
8 

 

N-EtFOSA 
N-Ethylperfluorooktan-

sulfonamid 
2 4151-50-2 

 

N-MeFOSE 
N-Methylperfluorooktan- 

sulfonamidoethanol 
2 

24448-09-
7 

 

N-EtFOSE 
N-Ethylperfluorooktan- 

sulfonamidoethanol 
2 1691-99-2 

 

N-MeFOSEA  
N-Methylperfluorooktan- 
sulfonamidoethylakrylát 

3,4 
25268-77-

3  

N-EtFOSEA 
N-Ethylperfluorooktan- 
sulfonamidoethylakrylát 

4 423-82-5 
 

N-
EtFOSEMA 

N-Ethylperfluorooktan- 
sulfonamidoethylmethakrylát 

3,4 376-14-7 
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kyselina využívající jako reaktant dýmavou kyselinu sírovou (oleum) nebo perfluoroalkan-
sulfonylchlorid, využívající SO2/Zn a Cl2. Produkty vzniklé nepřímou cestou mohou být 
vyrobeny ethylací a následnou substitucí jodidu funkční skupinou, podle vlastní volby. 
Vznikne tak RFC2H4X, kde RF reprezentuje perfluoroalkylovanou skupinu. Sloučeniny 
vzniklé touto nepřímou cestou jsou důležitými meziprodukty pro výrobu perfluorovaných 
surfaktantů, spolu s  8:2 FTOH (1H,1H,2H,2H-perfluorodekanol), který je primárním 
stavebním kamenem celé výroby [17]. 

V průběhu telomerace může být radikálovou reakcí vytvořen případně také 
perfluorooktyljodid. Jodopentafluorethan reaguje s n jednotkami tetrafluorethylenu (TFE) a 
následně s ethylenem.  

 
Obrázek 12: Příklad procesu telomerace 

 
Výsledkem tohoto výrobního procesu jsou nevětvené řetězce obsahující jen velmi málo 

nečistot, avšak nutno upozornit na to, že tyto produkty nejsou plně fluorované. 
Charakteristickým znakem tohoto procesu je ethylenová skupina [50].  

Všechny nežádoucí produkty se odstraňují destilací. Tento technologický postup je velmi 
jednoduchý. Důvodem je radikálový mechanismus, díky kterému lze předpokládat tvorbu 
pouze lineárních perfluoro-n-alkylovaných sloučenin. 
 
Tabulka VIII: Přehled vybraných látek vyráběných telomerací [17] 

Zkratka Celý název Z* CAS Struktura 

6:2 FTOH 
1H, 1H, 2H, 2H-
Perfluorooktanol 

2 647-42-7 

 

8:2 FTOH 
1H, 1H, 2H, 2H-
Perfluorodekanol 

2 865-86-1 

 

10:2 FTOH 
1H, 1H, 2H, 2H-

Perfluorododekanol 
- 678-39-7 

 

6:2 FTA 
1H, 1H, 2H, 2H-

Perfluorooktylakrylát 
4 17527-29-6 

 

8:2 FTA 
1H, 1H, 2H, 2H-

Perfluorodekylakrylát 
4 27905-45-9 

 

10:2 FTMA 
1H, 1H, 2H, 2H-

Perfluorooktylmethakrylát 
4 2144-53-8 

 

 
Z*) Kritérium pro zařazení: 
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1 – nejpravděpodobnější degradační produkt 
2 – důležitý meziprodukt při výrobě 
3 – důležitý komerční produkt 
4 – důležitý monomer pro výrobu polymerů 
 - – data nedostupná 
 
2.2.4. Použití 
V současné době se tyto látky používají především v těchto aplikacích: 

•  jako aditiva do hasících pěn a do hydraulických tekutin, 
•  ve fotografickém průmyslu, 
•  při výrobě pokovovaných předmětů, 
•  při výrobě polovodičů, 
•  ve fotolitografii. 

 

Tabulka IX: Odhad současné spotřeby látek příbuzných PFOS v EU [51] 
Sektor průmyslu Množství (kg/rok) 

Pokovování předmětů 2500 
Fotografický průmysl 1500 
Hydraulické tekutiny 730 

Fotolitografie a polovodiče 500 
 

Z výše prezentovaných dat je zřejmé, že se v  EU spotřebuje nejvíce perfluorovaných 
chemikálií na pokovování předmětů. To však nemusí platit pro jednotlivé země EU, protože 
každá země má odlišný majoritní sektor průmyslu.  
 
2.2.5. Průnik do životního prostředí 

Fluorované látky jsou do složek životního prostředí obvykle emitovány přímo v místech 
jejich výroby, dále při běžném používání výrobků s  jejich obsahem, a to jak v průmyslu, tak 
také v domácnostech. Důležitým zdrojem kontaminace jsou rovněž skládky odpadů. Zvýšené 
koncentrace PFOS byly detekovány zejména v odpadních vodách a ve vodě prosakující ze 
skládek [23].  

Významný zdroj emisí PFOS také tvoří, a to vzhledem k přítomnosti PFOS v hasících 
pěnách, hasičské výcvikové prostory.  

PFOS a příbuzné látky mohou být do životního prostředí emitovány z čistíren odpadních 
vod a ze skládek, kde již byly pozorovány zvýšené koncentrace těchto látek, a to v porovnání 
s běžným pozadím. Po průniku do životního prostředí se PFOS adsorbuje na sediment nebo 
na organickou matrici; kromě toho se mohou rovněž bioakumulovat v živých organismech. 
Velké množství PFOS je také deponováno v zemědělské půdě, především po aplikaci 
odpadního kalu s jeho obsahem [17]. 

Perfluorooktansulfonát a jeho soli nejsou samy o sobě příliš těkavé. Díky jejich povrchově 
aktivním vlastnostem však mohou být navázané na prachové částice, což je hlavním 
důvodem, že mohou být přenášeny vzduchem na velmi dlouhé vzdálenosti. 

Bylo prokázáno, že fluorované telomery mohou být štěpeny přímo v trávícím systému na 
PFOA a příbuzné látky. Perzistence PFOA v prostředí je však extrémně vysoká; tato 



 29

chemická sloučenina, která v přírodě plně nedegraduje, byla již identifikována 
v ekosystémech, případně ve tkáních zvířat a také člověka.  
 

 
Obrázek č. 13: Cyklus perfluorovaných sloučenin v životním prostředí [24] 

 

 2.2.6. Hladiny perfluorovaných sloučenin v živých organismech 

V mnoha vzorcích bioty, které již byly analyzovány na celém světě, byly prokázány 
zvýšené hladiny PFOS a jemu příbuzných fluorovaných sloučenin. Nejvyšší hladiny byly 
detekovány u predátorů vyskytujících se zejména na vrcholu potravních řetězců obsahujících 
ryby [52].  

Nejvyšší obsah perfluorovaných sloučenin se střední hodnotou 3100 ng/g byl zjištěn u 
sedmi zvířat. Maximální hodnota, která přesáhla 4000 ng/g, byla kvantifikována u polárních 
medvědů; u polární lišky se zjištěné hladiny PFOS pohybovaly v rozmezí 6,1 – 1400 ng/g, 
vysoké koncentrace PFOS, v rozmezí 30 – 1100 ng/g, byly rovněž prokázány v játrech tuleňů 
ve Finsku. Také ve vzorcích plazmatu orla bělohlavého byly indikovány vysoké koncentrace 
PFOS, a to až 2570 ng/g. V játrech těchto zvířat bylo nalezeno mnohem vyšší množství 
PFOS, než jakékoliv jiné organické sloučeniny z  této skupiny polutantů, které byly 
detekované kdekoliv jinde na světě. Také přítomnost perfluorooktansulfonamidu (PFOSA) 
byla zjištěna u většiny vzorků. U savců bylo množství PFOSA nižší než množství PFOS, 
zatímco u ryb tomu bylo naopak. Tato skutečnost souvisí pravděpodobně s tím, že savci 
disponují metabolickým aparátem, díky kterému je PFOSA metabolizován na PFOS [53]. 

 
V roce 2002 byly zveřejněny výsledky analýz, které byly získány analýzou vzorků 

mořských savců, ryb, hadů, ptáků a obojživelníků z celé planety, včetně oblasti Severního a 
Jižního pólu. Vzorky byly odebrány v 90. letech 20. století. Analýze bylo podrobeno až 1700 
vzorků jater, svaloviny, vaječných žloutků a krevní plazmy. PFOS byl ve tkáních mořských 
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savců zjištěn u 77 % vzorků, u ptáků v 60 % vzorků, u ryb v 38 % vzorků a u norka a vydry 
byla přítomnost PFOS prokázána dokonce ve 100 % vzorků. Tyto výsledky jsou alarmující, 
protože PFOS byl indikován ve většině vzorků. Nálezy byly potvrzeny rovněž ve vzdálených 
mořských oblastech, a to v množství větším než 1 ng/g. V porovnání se vzorky z polárních 
oblastí byly hladiny PFOS ve vzorcích odebraných v průmyslových oblastech ještě daleko 
vyšší. Je proto nutné se zabývat těmito perfluorovanými sloučeninami i v budoucnosti a 
zejména se snažit o jejich eliminaci v životním prostředí [54].  

2.2.7. Osud perfluorovaných  sloučenin v prostředí 

Pro objasnění eliminace perfluorovaných sloučenin ze  životního prostředí je důležité 
pochopit jejich chování v životním prostředí. Způsob, jakým se organické mikropolutanty 
chovají ve vodním prostředí, je dán vlastnostmi příslušné sloučeniny (rozpustnost, těkavost, 
hydrofobicita) a environmentálními charakteristikami daného vodního prostředí (přítomnost 
sedimentu, obsah organických látek ve vodě atd.). Tyto vlastnosti společně určují, v jakém 
rozsahu by se případně mohla sloučenina ve vodních organismech akumulovat. Rozpustnost 
sloučeniny ve vodě je proto vhodným ukazatelem, podle kterého lze určit, která sloučenina a 
jakým způsobem bude transportována vodním ekosystémem. Obecně platí, že málo rozpustné 
sloučeniny mají vyšší afinitu k organické matrici kalových částic ve vodním systému. 
Rozpustnost a tenze par společně určují míru vytěkání dané látky z vodního prostředí [17]. 

 
V případě, že PFOS a PFOA nejsou sorbovány na atmosférické částice, je malá 

pravděpodobnost transportu těchto sloučenin na dlouhé vzdálenosti. K tomu přispívá               
i kombinace zvýšené rozpustnosti a nízké tenze par PFOS a PFOA. Opakem jsou 
perfluorované sloučeniny, které mají nižší rozpustnost ve vodě a středně vysokou tenzi par; 
tyto sloučeniny mají větší tendenci vystupovat z vodní fáze do ovzduší a jsou považovány za 
potenciálně degradovatelné. Identifikovány byly nejméně tři sloučeniny (N-MeFOSE,          
N-EtFOSE, N-EtFOSA), které mohou hrát významnou roli při distribuci PFCs a zvláště pak 
PFOS v životním prostředí. Důvodem je jejich schopnost degradace na PFOS [50]. 

Pro odhad přestupu těchto analytů do lipidických podílů živočichů (bioakumulace), 
případně pro sorpci na částice sedimentu, slouží základní rozdělovací koeficient oktanol-voda 
(Kow). Z hodnot tohoto koeficientu vyplývá, že hlavními mechanismy pro distribuci jsou 
hydrofobní a hydrofilní interakce vznikající mezi sloučeninou a substrátem. Látky jsou potom  
rozdělovány podle zjištěného rozdělovacího koeficientu na polární a nepolární organické 
sloučeniny. To však neplatí pro fluorované povrchově aktivní sloučeniny, které se právě 
vzhledem k perfluoraci nechovají fluorované surfaktanty jako běžné organické sloučeniny.  

 
Perfluorované řetězce mají jak hydrofóbní (odpuzují vodu), tak také oleofóbní (odpuzují 

olej) povahu [3]. Na základě toho nemají perfluorované sloučeniny tendenci akumulovat se 
přednostně v tukové tkáni, ani se sorbovat na organickou matrici, například na sediment. 
Hydrofóbní interakce proto nejsou primárním sorpčním mechanismem perfluorovaných 
sloučenin. Předpokládá se, že PFOS je vázán na sedimenty chemisorpcí. To je také hlavní 
důvod, proč Kow není vhodným kritériem pro odhad sorpce surfaktantů v prostředí. Při 
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chemisorpci tvoří látka s  adsorbovanou fází chemickou vazbu, a proto je desorpce PFOS 
nepravděpodobná [50].  

Perfluorované látky se přednostně akumulují v krevní plazmě a játrech, čím se liší od 
ostatních perzistentních neutrálních lipofilních sloučenin, které se přednostně akumulují 
v tukových tkáních živých organismů [55].  

 
2.2.8. Toxicita PFOS 

Toxicita PFOS byla studována zejména na vodních a některých suchozemských živých 
organismech. Mezi škodlivé účinky patří především hepatotoxicita, negativní vliv na 
gastrointestinální trakt, úbytek tělesné hmotnosti, křeče, vliv na reprodukční cyklus a poruchy 
vývoje plodu, případně až smrt. Prováděné epidemiologické studie naznačují souvislost mezi 
expozicí a incidencí rakoviny močového měchýře u lidí exponovaných PFOS. Nicméně 
testování toxicity nebylo doposud ukončeno a Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny 
(IARC) zatím žádnou z perfluorovaných látek neklasifikoval jako prokázaný karcinogen.  

Přestože v současné době neexistují limity pro používání perfluorovaných látek, projevuje 
se tendence postupně eliminovat jejich používání a nahrazovat je jinými substancemi, které 
jsou lépe odbouratelné a nemají vliv na životní prostředí [46]. 

 
2.3. Sedimenty 
Sedimenty jsou nedílnou součástí ekosystému povrchových vod. Z hlediska využití pro 

monitoring kvality vod mají své nezastupitelné místo, a to především pro sledování osudu 
látek kumulativního charakteru, jakými jsou těžké kovy, persistentní polycyklické aromatické 
uhlovodíky aj. Vzhledem k vysokým obsahům živin jsou sedimenty rovněž potencionálně 
využitelné v zemědělství [24]. 

Sedimenty obsažené v tekoucích vodách se transportují především díky kinetické energii, 
která se projevuje unášecí silou, jež působí proti síle tření a břehů koryta. S přibývajícím 
množstvím vody a se zvyšující se rychlostí pohybu dosáhne unášecí síla kritické hodnoty, 
která převyšuje gravitační sílu a soudržnost částic podložního materiálu. Ten se uvolňuje a je 
následně unášen [24]. 
 
Tabulka.X:  Průměrná rychlost vody potřebná pro další pohyb anorganických částic [24] 

Průměrná rychlost vody (cm.s-1) Průměr částice (cm) 
10 0,2 
25 1,3 
50 5,0 
75 11,0 
100 20,0 
150 45,0 

 
Kritická rychlost pro organické částice o relativní hustotě 1,05 představuje pouze 1/33 

rychlosti potřebné pro odnos minerálních částic. 
Rozrušující a vymývací práce vody je označována jako eroze (erozní fáze); po ní následuje 

odnášení matric včetně organismů (tranzitní fáze) formou splavenin (jsou posunovány po 
dně) a plavenin (vznášejí se ve volné vodě). Eroze a odnos působí až do okamžiku, kdy 



 32

unášecí rychlost klesne pod kritický bod (usazovací rychlost) a začíná proces nazývaný 
sedimentace (akumulační fáze) [24]. 

 
Původ sedimentů předurčuje jeho složení a koncentraci látek v něm obsažených. Sediment 

a suspendované částice obsažené ve vodě jsou alogenního, endogenního a autigenního 
původu. 

Alogenní složky – vznikly mimo sediment a transportem se dostaly do toku. Nejčastěji se 
jedná o splachy z půd dešťovou vodou; část pevné fáze pochází z okolních hornin, případně z 
komunálních a průmyslových odpadů (jílové minerály, oxyhydroxidy a oxidy Fe a Mn, 
polysacharidy, proteiny, lipidy atd.) [24]. 

Endogenní (akvagenní) složky – vznikají přímo ve vodě; tyto složky jsou tvořeny 
anorganickými i organickými látkami. Anorganické látky vznikly vesměs srážením 
(oxyhydroxidy Fe a Mn, uhličitany Ca a Mg, sulfidy), případně jsou uvolněné odumřením 
organismů (SiO2, CaCO3); organické látky představují vesměs fulvokyseliny, huminové 
kyseliny, polysacharidy, úlomky buněčných stěn aj. [24]. 

Autigenní (diagenetické) složky – sekundárně vznikají přímo v sedimentu (vylučování 
koloidů, srážení, redoxní reakce atd.). 

 
Obrázek 14: Složky sedimentu [24] 

   
Nedílnou součástí každého sedimentu jsou intersticiální roztoky (pórová voda) vyplňující 

póry mezi zrny. Při fyzikálních a chemických změnách probíhajících v sedimentu jsou tyto 
roztoky převodními můstky pro migraci prvků a sloučenin mezi jednotlivými složkami. 
V důsledku toho bývají v intersticiálním roztoku koncentrace rozpuštěných složek podstatně 
vyšší, a to  až 100 – 1000 x než ve vodě [24]. 
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Přirozené erozně-sedimentační procesy mohou být výrazně ovlivněny antropogenními 
činnostmi v příslušném povodí, což se projevuje především v chemickém složení vlastního 
sedimentu [24]. 

Vzorkování dnových sedimentů se používá k  popisnému mapování sedimentů, dále 
k monitorování časových změn fyzikálně-chemických, biologických a popisných vlastností 
sedimentů, případně k určení chemických a toxikologických vlastností sedimentů před 
těžbou. Specifické požadavky na vlastní odběry se liší podle potřeb organizace, která má o 
tyto vzorky zájem a rovněž podle požadavků laboratoře, která bude vzorky sedimentů 
zpracovávat a analyzovat. V rámci monitorovacích programů je důležitou podmínkou 
provádět odběry v místech shodných s odběry vody [24]. 

 
Tabulka.XI: Rozdělení sedimentů podle zrnitosti [24] 

Zrnitost sedimentů (mm) 
  kameny > 63,00 
  hrubý štěrk 63,00 – 20,00 
  střední štěrk 20,00 – 6,30 
  jemný štěrk 6,30 – 2,00 
  hrubý písek 2,00 – 0,63 
  střední písek 0,63 – 0,20 
  jemný písek 0,20 – 0,063 
  jíl < 0,063 
  koloidní a hrubé disperze 10-4 – 10-6 
 
    2.3.1. Postup odběru vzorků sedimentu 

Před vlastním odběrem vzorků musí být vypracován plán odběru, ve kterém musí být 
obsaženy potřebné informace týkající se lokalizace odběru, způsobu odběru, technického 
vybavení, požadavků na doprovodné údaje o vzorku, prvky systému jakosti a legislativní 
požadavky spojené se zajištěním bezpečnosti práce [24]. 

 
2.3.2. Četnost odběru 
Je dána vlastním účelem vzorkování. Je třeba si uvědomit, že časové změny koncentrací 

sledovaných látek v sedimentech nepodléhají tak významným změnám jako ve vodě. Jedním 
z hlavních faktorů ovlivňujícím nutnost zvýšené četnosti vzorkování je rychlost sedimentace 
a sezónní změny v rámci přírodního cyklu. Při určování četnosti odběrů jsou rozhodující 
potřeby konkrétního projektu, včetně statistického zpracování dat a ekonomické rozvahy [24]. 

 
2.3.3. Místo odběru 
Výběrem přesného místa odběru se rozumí volba místa odběru (lokalizace vzorkovacího 

profilu na vodním útvaru) a přesné určení bodu na místě odběru. Účel odběru často přesně 
definuje odběrová místa, například studium nánosů v určitém místě ukládání; v některých 
případech je však toto určení jen obecné. Před stanovením optimálního místa odběru je 
vhodné použít sonar k plošné lokalizaci dna. Hlavní kritéria volby místa odběru jsou: 

� snadná dostupnost lokality při opakovaném vzorkování (s ohledem na možné stavy 
hladiny) 

� sezónní dostupnost (povodňové stavy, bezpečnost) 
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� vliv lodní dopravy 
Bod odběru je vybírán se zřetelem na možnosti vlastního vzorkování (velikosti člunu, 

hloubka vody); přesné umístění však závisí převážně na účelu průzkumu. Při geofyzikálním 
mapování se řídí hlavně tokem a proudem, při studiu chemického složení je hlavním faktorem 
struktura sedimentu. Místo odběru se sice určuje v rámci předběžného návrhu, avšak přesná 
lokalizace se musí provádět až přímo v terénu. Upřesnění místa a bodu odběru vzorků se volí 
i s ohledem na další faktory, tj. blízkost vyústění řeky, blízkost výtoku, mísení, přítomnost 
vegetace.  

Podmínky v místě odběru mají zásadní význam pro průběh správného odběru vzorků;  
proto je nutné je znát již při přípravě vzorkování. Jedná se zejména o následující ukazatele: 

� klimatologické podmínky – teplota, směr a síla větru, které významně ovlivňují 
charakter vodní hladiny (led, vlnobití) a použitelnost vzorkovacího zařízení 

� hydrografické podmínky – určují použití vhodného zařízení (řeky mají často vysoké 
rychlosti proudu a proto je vhodné odebírat v období nízkých průtoků) 

� u stojatých vodních útvarů je hlavním faktorem hloubka, při hloubkách větších než 4 
m se nedoporučuje provádět odběr ručně ovládanými přístroji 

� stav sedimentu – charakter vrstvy sedimentu je rozhodující při volbě typu odběrového 
zařízení; proto je nutný předběžný průzkum vizuálním posouzením, popř. s využitím 
potápěčské prohlídky 

� plavební podmínky – nelze provádět odběry ze zakotveného člunu na vysoce 
frekventovaných plavebních drahách; za všech okolností je nutné dodržovat místní 
platné bezpečnostní předpisy 

� nadměrná produkce vodních makrocyt – často brání práci se všemi typy vzorkovacího 
zařízení; jejich odstraňováním před odběrem dochází k  porušení horních vrstev 
sedimentu. 

 
Vzorky sedimentů se odebírají v příčných profilech toku, a to ve směru proti proudu [24]. 

 
2.3.4. Způsob odběru 

se volí podle následujících dvou základních kritérií, kterými jsou: 
� požadavek odběru z velké části neporušeného vzorku pro účel statigrafické 

charakteristiky 
� přijatelnost porušeného vzorku odebraného blíže povrchu dna k  obecnému 

morfologickému nebo chemickému rozboru. 
O těchto kritériích se rozhoduje již při návrhu vzorkovacího programu. Některé druhy 

chemických ukazatelů vyžadují inertní prostředí vnitřních ploch používaných pístových nebo 
trubicových vzorkovačů. Významný faktor, který ovlivňuje volbu způsobu odběru, je 
použitelnost zařízení pro daný druh sedimentu [24]. 

 
2.3.4.1. Jádrové vzorkovače 

Jsou v podstatě trubice z vhodného materiálu (plast, nerezová ocel, sklo), které se 
mechanicky zarážejí do dna (manuálně, gravitačně, mechanizací, broděním, z lodě, 
potápěčským způsobem). Pro jednodušší zarážení a zmenšení zhutňování sedimentů jsou 
často opatřeny pístem, jehož protitah vytváří potřebný podtlak. Některé typy jsou rovněž 
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vybaveny uzavíracím zařízením, které zabraňuje vypadávání a vymývání sedimentu z těla 
odběrové trubice při manipulaci nad sedimentem. Po vytažení vzorku umožňuje píst 
vzorkovače postupné vytlačování odebraného sedimentu a jeho oddělování podle potřebných 
horizontů. Tento typ se dá použít pouze pro jemnozrnné homogenní sedimenty [24]. 

 

 
Tabulka XII.: Druh sedimentu a doporučený vzorkovač [24] 
Druh sedimentu Vzorkovač 
Štěrk drapákový vzorkovač, hrubší štěrk vyžaduje těžší drapáky, nebo 

mrazící vzorkovače 
Písek lze použít drapáky i jádrové vzorkovače, písečné dno může být velmi 

tvrdé a obtížně vzorkovatelné pro lehčí drapáky a manuálně 
obsluhované jádrové vzorkovače 

Jíl jádrový vzorkovač (drapákový nedokáže snadno proniknout do jílu) 
Rašelina speciální vzorkovač na rašelinu, někdy je možné použít ruční jádrový 

vzorkovač 
Zpevněný  
dnový sediment 

drapákový nebo jádrový vzorkovač (u drapáku nelze určit hloubku 
průniku pro vzorek) 

Nezpevněný  
dnový sediment 

jádrový vzorkovač (drapáky se příliš nehodí, pronikají měkkou 
vrstvou) 

                                                  
Obrázek15: Jádrové vzorkovače [25]                  Obrázek 16: Jádrový vzorkovač s pístem [25] 
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Obrázek 17: Gravitační jádrový vzorkovač s uzavíracím systémem [25] 
 

2.3.4.2. Drapákové vzorkovače 
Jsou kovové čelisťové drapáky umístěné na tyči, které se manuálně buď zarazí do dna, 

nebo se gravitačně spouští na laně, a to v otevřené poloze na dno. Po zaboření do dna a po 
spuštění uzavíracího mechanismu se čelisti sevřou, odebraný vzorek povrchu sedimentu je 
možno vytáhnout nad hladinu, rozevřít čelisti a vyjmout vzorek. Vzorkování se provádí ze 
člunu nebo z pracovní plošiny. Spouštění a vyzvedávání drapáku se provádí ručně, případně 
také s použitím navijáku, a to podle velikosti a hmotnosti zařízení a odebraného vzorku. 
Používají se drapáky různých typů a modifikací (samosvorný van Veenhapperův, Macanův, 
Fridingerův, s pérovým uzávěrem Ekman-Birge, Lenzův, Lelákův). Nevýhodou těchto 
odběrových zařízení je odběr pouze povrchové vrstvy sedimentu, dále nebezpečí zablokování 
čelistí většími kameny nebo větvemi a vyplavení jemnozrnných frakcí [24]. 

 
                                                  Obrázek 18: Drapákové vzorkovače [25]       
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Obrázek 19: Typy drapákových vzorkovačů [25] 
 

2.3.4.3. Shrabovací vzorkovače 
Jsou odběrová zařízení vyrobená z vhodného materiálu, která jsou umístěná na delší tyči; 

pomocí tohoto zařízení je možné odebrat povrch sedimentu z  potřebné plochy manuálním 
shrábnutím. Odběr se provádí do maximální hloubky 5 – 15 cm [24]. 

 
 

Obrázek 20: Shrabovací vzorkovač [25] 
 

2.3.5. Uchovávání vzorků 
Po odběru je vzorek přenesen do vhodné, předem vyčištěné vzorkovnice a je transportován 

do laboratoře k dalšímu zpracování. Nároky na inertnost a rezistentnost materiálu vzorkovnic 
(jak vzhledem k vzorku samotnému, tak k případným konzervačním činidlům) jsou podstatně 
vyšší než u vzorkovačů, neboť v nich bývá vzorek zpravidla delší dobu. Pro následné analýzy 
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anorganických látek jsou vhodnější vzorkovnice z polyethylenu nebo polykarbonátu, pro 
analýzy organických látek se doporučují výhradně vzorkovnice skleněné. Pro vzorky určené 
na mikrobiologický rozbor je nutné používat sterilizovatelné skleněné vzorkovnice. Vhodné 
vzorkovnice pro transport vzorků by měla vždy dodávat laboratoř, ve které se budou 
požadované analýzy provádět. 

Pro ostatní pomůcky používané v terénu pro manipulaci se vzorkem (homogenizace, 
oddělování vrstev atd.) platí stejné zásady jako pro vzorkovnice. Ve speciálních případech je 
nutné dodržet anaerobní podmínky pro uchování vzorků [24]. 
 
2.3.6. Měření a údaje o odběru 

Ihned po provedeném odběru vzorku je důležité podrobně popsat podmínky odběru, 
protože je známo, že odběr může mít značný negativní dopad na přesnost a správnost 
dosažených analytických výsledků.  

 
Příklad formuláře doporučeného k tomuto účelu je uveden v následující tabulce: 

 
Tabulka XIII: Údaje o odběru vzorku [24] 

 Sledovaná charakteristika Popis 
A Popis místa odběru (název)  
B Přesná poloha odběrového místa na toku  
C Datum a doba odběru  
D Počasí (vlny, vítr, proudění)  
E Teplota vzduchu, teplota vody v hloubce odběru, teplota sedimentu  
F Použité odběrové zařízení  
G Druh odebraného vzorku (prostý, směsný)  
H Počet jednotlivých vzorků ve směsi  
I Hloubka vzorku od povrchu  
J Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku  
K Barva vzorku  
L Pach vzorku  
M Zjištěná fauna  
N Hloubka průniku vzorkovače a délka jádra  
O pH, redox potenciál  

 
 
2.3.7. Doprava vzorku do laboratoře a skladování 

Vzorky sedimentu by měly být uchovávány a transportovány do laboratoře ve vhodné 
vzorkovnici, těsně uzavřené, chráněné před světlem a temperované na teplotu 4°C nebo nižší 
(viz ISO 5667-1). Transport vzorku je ukončen potvrzeným předáním do laboratoře (včetně 
průvodních materiálů). Je-li nutné skladovat vzorky déle než jeden měsíc, ukládají se do 
mrazícího boxu, a to s ohledem na možné fyzikálně-chemické změny koloidů. V některých 
případech je možno uchovávat vzorek lyofilizovaný nebo vysušený. Případný způsob 
chemické konzervace je vždy nutno zvážit z pohledu potřeb daného projektu [24]. 
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2.3.8. Bezpečnost práce  
Všeobecná bezpečnostní opatření, které je nutné dodržovat při vzorkování, vycházejí z ISO 

5667-1. Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat zajištění bezpečného přístupu k místům 
rutinního odběru vzorků, a to za každého počasí. V močálech a mělkých vodách se dá za 
dodržení všech bezpečnostních podmínek využít vzorkování z ledu. Je-li prováděn odběr 
vzorků broděním v řece nebo potoce, je třeba věnovat zvýšenou pozornost výskytu měkkého 
bahna, pohyblivých písků, hlubokých děr a prudkých proudů. Při brodění je nezbytné 
používat stabilizační tyč, v náročnějších terénech je nezbytné používat bezpečnostní lano, 
které je fixované na břehu. Při práci na lodi, nebo hrozí-li pád do hluboké vody, musí 
zúčastněné osoby pracovat v záchranné vestě. Při manipulaci se vzorkem je nutné používat 
všechny předepsané ochranné pomůcky, neboť se může jednat o vzorek potenciálně toxický, 
bakteriologicky, virologicky nebo zoologicky nebezpečný [24]. 
 
2.4. Voda 

Voda je nejrozšířenější látka na Zemi, nerovnoměrně rozložená, která tvoří nezbytnou 
podmínku pro život a v mnohých oblastech je limitujícím faktorem rozvoje společnosti. V ČR 
jsou hlavním zdrojem vody srážky [25]. 

 
2.4.1. Druhy vod 
a) podle výskytu  – atmosférické (srážkové) 
                           – povrchové 

– podpovrchové 
                          – podzemní 
b) podle použití   – pitné  
                           – užitkové 

– provozní 
                          – odpadní 
 
2.4.2. Povrchová voda 

Povrchovou vodou rozumíme všechny vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. 
Mezi povrchové vody zařazujeme vodní toky, jezera, vodní nádrže, mokřady, sníh, ledovce 
apod. Základní rozdělení povrchových vod je dělení na vody kontinentální a na vody mořské 
[26,27]. 

 
Složení kontinentálních povrchových vod je ovlivněno více faktory, ze kterých je nutné 

jmenovat:   
a) stavbu podloží 
b) složení dnových sedimentů 
c) průmyslovou činnost, zemědělství 
d) zalesňování, druh půd 
e) roční období [28]. 

Vody kontinentální se dále dělí na vody stojaté (lentické) a vody tekoucí (lotické). Pro 
povrchové vody je charakteristická dynamika a změny v prostředí a čase, které jsou rozdílné 
jak pro tekoucí, tak také pro stojaté vody. U tekoucích vod se to projevuje prohlubováním 
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koryta, rozšiřováním říčního průřezu a vyrovnáváním dna. Naopak, u stojatých vod dochází 
postupem času k sedimentaci, zarůstání a hromadění živin [29]. 
 
2.4.3. Znečištění vod 
Primární  - látkami přítomnými v odpadních vodách 
                - změnou původních vlastností 
a) inertními materiály (půda, kaolin, jíl...) - zvyšuje abrazivní vlastnosti 
b) organickými látkami - (přirozené huminové látky, antropogenní - ropné produkty, fenoly,  
                                          pesticidy, detergenty) 
c) anorganickými látkami - zvyšování solnosti, korozivity, změna pH, toxicita 
d) bakteriální - přísun mikroorganismů 
e) tepelné - snižuje obsah O2, urychluje organický rozklad 
f)  radioaktivní. 
Sekundární - nadměrný   rozvoj   organismů    přísunem   živin,   při   vhodných   fyzikálních 
                     podmínkách (teplo, světlo) - rozvoj řas, sinic, vodního květu → eutrofizace [30]. 
 
Tabulka XIV: Třídy kvality vody [31] 

Třída kvality vody Slovní hodnocení tříd kvality 
vody 

Příklady vhodnosti použití 

I. třída 
Velmi čistá voda 

Obvykle vhodná na všestranné použití, 
vodárenské účely 

II. t řída 
Čistá voda 

Obvykle vhodná pro většinu způsobů 
využití, chov ryb 

III. t řída Znečištěná voda 
Je obvykle vhodná pouze pro 
zásobování průmyslu vodou 

IV. t řída Silně znečištěná voda 
Obvykle vhodná pouze pro omezené 

účely 
V. třída Velmi silně znečištěná voda Obvykle se nehodí pro žádné účely 

 
2.5. Vzorkování povrchových vod 

Vzorkování povrchových vod je důležitou součástí sledování jakosti (kvality) povrchových 
vod. Sledování jakosti povrchových vod nám dává především informace o vhodnosti vody 
pro určité využití, tj. například závlahy, rekreace, chov ryb, zdroj pitné vody, zdroj vody pro 
průmysl apod. Povrchové vody jsou zároveň velmi důležitou složkou životního prostředí [24]. 

Kromě odběrů vzorků vody se vzorkování povrchových vod týká také odběrů biologických 
a pevných materiálů z vodního prostředí (odběry bentosu, biobentosu, plavenin a sedimentů). 
Každý z těchto odběrů má řadu specifických požadavků. Požadavky na vzorkování se liší 
podle charakteru povrchové vody [24]. 

Základní rozdělení je: 
� vodní tok – tekoucí vody = řeky, potoky, kanály 
� vodní nádrže – stojaté vody = jezera, přehrady, rybníky 
� moře a oceány 
� ledovce 
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Úkolem vzorkování je odebrat a dopravit do laboratoře reprezentativní a dostatečně velký 
vzorek. Odběr dostatečného množství vzorku vody nepředstavuje u povrchových vod 
zpravidla problém. Zajistit reprezentativnost vzorku naopak není vždy jednoduché [24]. 
 
2.5.1. Program vzorkování (vzorkovací plán) 

V programu vzorkování se musí vyskytovat četnost odběru, místo odběru, typ odběru a 
technické vybavení. Dále se v programu odběru definují záznamy, které se o vzorku povedou, 
použité prvky systému jakosti a opatření související s bezpečností práce [24]. 

 
2.5.2. Četnost odběru 

Při určení četnosti, případně doby odběru povrchových vod, se vesměs přihlíží ke kolísání 
složení. Složení povrchové vody se mění nejen vlivem povětrnostních podmínek v průběhu 
roku, ale také během dne vlivem změn teploty a slunečního svitu. Pro různé ukazatele jsou 
změny různě intenzivní. Kromě přírodních vlivů se na kolísání složení projevují rovněž 
antropogenní vlivy (elektrárny, jezy a přehrady, vypouštění odpadních vod a odběry vody). 
Místo odběru a typ odběru jsou rozhodující pro reprezentativnost vzorku v prostoru [24]. 

 
2.5.3. Místo odběru 

Pro toky zpravidla požadujeme, aby místo odběru reprezentovalo celý průtočný profil. Pro 
odběr jsou proto vhodná místa s turbulentním prouděním. Vzorek se odebírá v proudnici 
v místě, kde protéká nejvíce vody. Zpravidla se odebírá jako hladinový. K odběru jsou 
vhodné mosty, vorové propusti. Pokud se odebírá vzorek ze břehu, je u širších toků nutno 
určit břeh. U řek se volí místo, kde se proudnice blíží k břehu [24]. 

 
2.5.4. Typ odběru 

Typ odběru se volí podle účelu vzorkování, požadovaných stanovení a místních podmínek. 
U toků se zpravidla odebírá hladinový (povrchový) vzorek. Jedná se o vzorek od hladiny do 
hloubky cca 30 cm [24]. 

 
2.5.5. Technické vybavení 

Požadavky na technické vybavení pro vzorkování vychází z požadovaného typu odběru, 
rozsahu analýzy a požadavků laboratoře na objem vzorku. 

K odběru vzorků slouží odběrové zařízení (vzorkovač), případně lze vzorek odebrat přímo 
do vzorkovnice. Někdy se používá kombinace obou postupů, což znamená, že vzorkovnice se 
vkládá přímo do vzorkovače. Hlavní požadavek na materiál vzorkovače je stejný jako u 
vzorkovnice – nesmí ovlivnit složení vzorku ve stanovovaných parametrech. Doba kontaktu 
vzorkovače se vzorkem je podstatně kratší než u vzorkovnice a zpravidla i poměr povrchu 
vzorkovače k objemu vzorku je menší než u vzorkovnice, takže ovlivnění vzorku materiálem 
vzorkovače je podstatně menší než u vzorkovnice. Další požadavky kladené na vzorkovač 
jsou spolehlivost, robustnost, snadná údržba (snadné čištění) a obsluha (za různých 
povětrnostních podmínek). 

Odběr hladinového vzorku je možný buď přímo do vzorkovnice, nebo se používají různá 
jednoduchá komerčně vyráběná nebo v laboratoři připravená zařízení, například vědro, vědro 
na laně se závažím, nádoba na tyči. Při odběru na tekoucí vodě je vhodnější odebrat vzorek 
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do větší nádoby a po rozmíchání rozdělit do jednotlivých vzorkovnic, než vzorek postupně 
odebírat do jednotlivých vzorkovnic. Při postupném odběru do vzorkovnic nemusí mít 
jednotlivé vzorky vody stejné složení [24]. 
 
2.5.5.1.  Hlubinné vzorkovače 

Hlubinné vzorkovače se používají pro zonační odběry. Hlubinných vzorkovačů jsou 
desítky typů, avšak ne všechny jsou vhodné pro povrchové vody. Podle toho, jestli prostor 
určený pro vzorek přichází do styku s vodou během ponoru do určené hloubky, se vzorkovače 
dělí na proplachované a neproplachované (existují i kombinace) [24]. 

Neproplachované vzorkovače se ponoří uzavřené a otevřou se v určené hloubce. Stěny 
vzorkovače, které jsou ve styku se vzorkem, nepřišly do styku s vrstvami vody nad vzorkem. 
Jedním z nejstarších typů je Mayerova ponorná láhev. Je to láhev se zátěží, kde zátka je 
upevněna na konci spouštěcí šňůry. Otevře se trhem [24]. 

Proplachované vzorkovače se ponoří otevřené a v určené hloubce se zavřou (trhnutím 
nebo spuštěním závaží). Prostor pro vzorek prochází od hladiny po určenou hloubku celým 
vodním sloupcem. Tím může dojít ke kontaminaci vodním filmem na hladině nebo látkami 
přítomnými ve vodním sloupci nad vzorkem [24]. 

Proplachovaných vzorkovačů je několik typů, např. Rutherův, Friedingerův a van Dornův. 
Důležitou vlastností těchto vzorkovačů je to, aby se dobře proplachovaly a kladly minimální 
odpor proplachované vodě [24]. 
 
2.5.6. Uchování vzorků 

Při uchování vzorku od odběru po analýzu se požaduje, aby nedošlo k ovlivnění vzorku 
v analyzovaných ukazatelích. Vzorky se uchovávají ve vzorkovnicích. Od materiálu 
vzorkovnic se požaduje, aby byl rezistentní vůči vzorku a jeho složkám. Vzorkovnice nesmí 
ochuzovat ani obohacovat vzorek o analyzované složky. Důležité ukazatele jsou např. sorpce 
na povrchu pro daný analyt, propustnost pro plyny, sterilizovatelnost, bakteriocidní účinky. 
Vzorkovnice (objem a materiál) se vybírají podle požadavků na analýzy. 

Pro vzorky vod se většinou používají vzorkovnice ze skla (borosilikátové, sodnodraselné) 
nebo plastu (polyethylen, polypropylen, aj.). Nevýhodou skla je vyšší hmotnost, křehkost a 
vyšší pořizovací cena. Pokud je možnost volby, je výhodnější použití plastu. Plast nelze 
použít v případě, kdy je požadovaná sterilizace teplem, a to zejména v případě, pokud se 
jedná o stanovení stopových koncentrací většiny organických látek (a rtuti), případně se 
požaduje nepropustnost materiálu vzorkovnice pro plyny. Je-li analyzovaná složka citlivá na 
světlo, odebírají se vzorky do tmavých lahví. 

Pokud se nelze zaručit za to, že analyzovaná složka není stabilní, je nutno vzorek po 
odběru konzervovat. Nejjednodušší konzervace, která se užívá téměř vždy, je ochlazení 
vzorku. Pokud ochlazení nestačí, přidávají se chemikálie [24]. 
 
2.5.7. Měření a údaje o odběru 

Podmínky odběru je důležité popsat co nejpodrobněji pro další rozhodování a případné 
hledání souvislostí. Zpravidla se zaznamenává čas odběru, teplota vzduchu, teplota vody, 
povětrnostní podmínky (oblačnost, srážky, apod.), dále jevy na hladině (led, pěna, řasy, 
mastné skvrny, aj.), eventuálně významné jevy v blízkosti odběru. Kromě toho se 
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zaznamenává průtok nebo vodní stav. Na místě se provádí senzorické hodnocení, tj. barva a 
pach vody, průhlednost (např. Secchiho deskou) a zákal (popisně) [24]. 
 
2.5.8. Doprava vzorku do laboratoře 

Od dopravy vzorku se požaduje dodat vzorky do laboratoře co nejdříve a během dopravy 
zabránit změnám stanovovaných složek. Ideální by bylo odebrat vzorek a rovnou ho odvézt 
do laboratoře a hned ho začít zpracovávat. Tento postup je při monitorizačních studiích až na 
výjimky ekonomicky neúnosný. U plánovaného sledování se odběry spojují do tzv. svozů 
nebo cest. Svozy je zapotřebí dobře naplánovat, aby cesta byla co nejkratší a zároveň 
ekonomicky únosná, aby počet vzorků mohla laboratoř bez problémů zpracovat a doba od 
odběru po dodání do laboratoře byla co nejkratší [24]. 
 
2.5.9. Zabezpečení jakosti 

Základem je dobrá organizace a příprava jako celek. Především musí být provedeno 
posouzení vhodnosti postupu vzorkování pro zamýšlený účel, posouzení vhodnosti 
odběrových míst, počtu a druhu odebraných vzorků, posouzení vhodnosti používaného 
vybavení, způsobu přepravy, konzervace vzorků až po předání vzorků do laboratoře. Dále 
nelze opomenout posouzení vhodnosti a kontroly zpracované dokumentace, vedení záznamů 
a archivace [24]. 
 
2.5.9.1. Bezpečnost práce 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí každé činnosti zaměstnance, tzn. i 
vzorkování. Při odběru vzorků na opuštěných místech by měli být vždy přítomni 2 
pracovníci, při odběru ze strmých břehů a při odběrech spojených se vstupem do vody (na 
led) je to podmínka nutná. Při vstupu do vody se používají holínky vhodné výšky a při 
hloubce vody nad 0,3 m je předepsána plovací vesta [24]. 
 
2.6. Izolace analytu ze vzorku – extrakční metody 

Vzhledem ke složitosti matrice pevných (tuhých) vzorků je nezbytné, aby jejich analýza 
zahrnovala vyřešení některých specifik. Tuhé vzorky obvykle vyžadují více kroků při 
zpracování než vzorky kapalné. Jedním z velmi důležitých kroků je přečištění vzorku, 
druhým potom izolace vlastního analytu z matrice. Tradiční metodou pro izolaci 
organohalogenovaných sloučenin ze vzorku je Soxhletova extrakce, která je ještě stále 
využívána v mnoha laboratořích. Nicméně tato metoda může být někdy pomalá, prodlužuje 
dobu analýzy a v důsledku toho je značně neefektivní. Nevýhodou je také to, že při ní dochází 
k velké spotřebě rozpouštědel. V posledním desetiletí se zvýšila poptávka po nových 
extrakčních technikách, které se dají automatizovat, podstatně zkracují čas extrakce a snižují 
spotřebu organických rozpouštědel. Mezi takové metody patří mikrovlnná extrakce (MAE), 
superkritická fluidní extrakce (SFE) a tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE). Všechny tyto 
metody jsou vhodné pro izolaci PBDE [32,33]. 
 
2.6.1. Ultrazvuková extrakce 

Tato metoda představuje nejjednodušší izolaci analytů, při které je vzorek extrahován 
pomocí ultrazvuku ve vhodném extrakčním rozpouštědle, a to při laboratorní teplotě. 
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Účinnost extrakce závisí na polaritě rozpouštědla, na homogenitě vzorku a také na době 
trvání extrakce. Mechanický účinek ultrazvuku při extrakci zvyšuje kontaktní plochu mezi 
rozpouštědlem a analytem tak, že dojde k proniknutí rozpouštědla do matrice vzorku. Kromě 
toho lze ultrazvuk provádět při nižší teplotě, která může zabránit tepelnému poškození 
extraktů a úniku některých termolabilních analytů. Oddělení extrakční směsi od vzorku se 
provádí filtrací a následným promytím rozpouštědlem. Hlavní výhody této metody jsou 
šetření času, snižování spotřeby rozpouštědel a poměrně nízké pořizovací náklady. Naopak 
značnou nevýhodou je nemožnost automatizace [34].  

Tato extrakční technika není v laboratorní praxi příliš oblíbená vzhledem ke své časové 
náročnosti, a proto se používá spíše v kombinaci s jinými extrakčními technikami. I přes svoji 
relativní neoblíbenost má při zpracovávání vzorků pro stanovení PBDE stále své uplatnění. 
Používá se zejména pro izolaci PBDE z polyurethanových pěn nebo „high-impact“ 
polystyrenů [35]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 21: Schéma ultrazvukové extrakce [35] 
 
2.6.2.  Mikrovlnná extrakce 

Tato extrakční metoda se používá pro extrakci tuhých vzorků. Jedná se o proces, který 
využívá energie mikrovln k zahřátí rozpouštědla, které je v přímém kontaktu se vzorkem po 
celou dobu extrakce. Velkou výhodou této metody je schopnost rychle zahřát směs 
rozpouštědla a vzorku. Pokud použijeme uzavřené patrony, lze extrakci provádět za 
zvýšených teplot, což urychluje přechod analytu do rozpouštědla. Proces trvá přibližně 10-30 
minut a používají se malá množství rozpouštědel, cca v rozmezí 10-30 ml. Tyto objemy jsou 
asi desetkrát menší než objemy, které se používají v konvenčních extrakčních technikách 
(Soxhletova extrakce). Kromě toho lze vzorky extrahovat současně (množství je určeno 
dispozicí přístroje). Ve většině případů byly zjištěny vyšší výtěžnosti analytů a lepší výsledky 
reprodukovatelnosti, a to v porovnání s konvenčními metodami. Tyto nedostatky vedly ke 
zdokonalování extrakční metody. Jednou z hlavních výhod použití MAE je snížení doby 
extrakce použitím mikrovln. V klasickém způsobu extrakce se nejprve zahřívá nádoba se 
vzorkem a až potom její obsah. U MAE dochází k cílenému zahřívání extrakčního činidla 
spolu se vzorkem. To udržuje teplotní gradient na minimu a zrychluje se ohřev. Navíc MAE 
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umožňuje výrazné snížení množství organického rozpouštědla. V důsledku toho je MAE 
atraktivní alternativou klasických extrakčních technik [33,34]. 

 
Extrakční zahřívání probíhá několika mechanismy: 

 
• vzorek je ponořen do rozpouštědla, které velmi silně pohlcuje mikrovlny 
• vzorek  je  ponořen  do  několikasložkového rozpouštědla,  které obsahuje složky v různých 
  poměrech s vysokou i nízkou dielektrickou konstantou 
• vzorky, které mají vysokou dielektrickou konstantu, mohou být  extrahovány transparentním 
  rozpouštědlem. 
 
Mikrovlnnou extrakci lze provádět dvěma způsoby: 
 
• Pressurized MAE extraction (PMAE) – použití uzavřené nádoby za kontrolovaného tlaku 
                                                                     a teploty. 

V uzavřených patronách může být rozpouštědlo zahřáté nad bod varu i při atmosférickém 
tlaku, čímž se zvýší rychlost extrakce. Tyto systémy umožňují regulaci teploty při extrakci, 
navíc se obvykle extrahuje najednou větší počet vzorků. 

 
• Focused MAE extraction (FMAE) - použití otevřené nádoby 

V otevřeném systému probíhá extrakce za atmosférického tlaku. V důsledku toho je 
maximální možná teplota určena bodem varu rozpouštědla při tomto tlaku. V tomto systému 
je možné extrahovat také více vzorků najednou a v porovnání s PMAE je manipulace 
bezpečnější [26]. Tato metoda je vhodná zejména pro izolaci POPs, tzn. i pro PBDE.  

 
Nejpoužívanějšími extrakčními činidly pro izolaci těchto analytů jsou: 
• n-hexan:aceton (1:1) 
• n-hexan:aceton (7:3) 
• DCM:aceton (1:1) 
• toluen:MeOH (10:1) [33]. 
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Obrázek 22: Otevřený systém MAE [33] 

 
2.6.3. Tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE) 

Tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE) je známá také pod názvy: zrychlená extrakce 
rozpouštědlem (ASE, PLE), extrakce tekutinou pod tlakem (PFE) a solvolytická extrakce. 
Tato technika je vhodná především pro extrakci analytů z tuhých nebo polotuhých vzorků 
pomocí organického rozpouštědla. U této metody se používají rozpouštědla při vysokých 
teplotách a tlacích; díky tomu dojde k urychlení extrakčního procesu a metoda je daleko 
rychlejší a efektivnější. Vysoká teplota zajišťuje větší rozpustnost analytů v rozpouštědle, 
sníží se objem rozpouštědla potřebný ke kompletní extrakci analytů ze vzorku a rovněž se 
zkrátí extrakční časy. Zvýšený tlak udržuje rozpouštědlo v kapalném stavu při vysoké teplotě, 
a to nad bodem varu rozpouštědla. 

Výhodou tlakové extrakce rozpouštědlem je to, že v porovnání s klasickou Soxhletovou 
extrakcí nebo ultrazvukovou extrakcí šetří tato metoda čas a množství použitých 
rozpouštědel, což má za následek snížení nákladů na analýzu. Zároveň se rovněž šetří náklady 
na likvidaci odpadu použitých rozpouštědel. Navážky vzorků se pohybují v rozmezí od 5 g do 
15 g a množství rozpouštědla bývá cca 15 ml. PSE se dá aplikovat s použitím většiny 
rozpouštědel, která jsou používána u tradičních extrakčních postupů. Další výhodou je také 
to, že se u této metody nemusí zařazovat následně filtrační krok, protože komponenty matrice 
nejsou po celou dobu v kontaktu s extrakčním činidlem. To je velmi výhodné pro účely 
automatizace a on-line spojení s vhodnou separační metodou. 
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Obrázek 23: Schéma extrakce PSE [36] 
 
 
2.7. Čištění vzorku 

Extrakcí analytu z matrice však úprava vzorku nekončí. Extrakty se musí dále přečistit, 
protože společně s izolovanými analyty se extrahují také interferující balastní látky, které by 
mohly výrazně zkomplikovat cílovou chromatografickou analýzu. 

Cílové stanovení mohou ovlivnit především: 
• lipidy, které mohou kontaminovat nástřikový prostor nebo kolonu plynového chromatografu 
• koeluce cílových analytů s interferujícími balastními látkami 
• jiné  sloučeniny,  které  mohou  způsobit kolísání  odezvy (negativní píky). 

K tomuto účelu se často používá nedestruktivních metod, z nichž je možné jmenovat 
kolonovou chromatografii prováděnou na vhodném sorbentu, případně reextrakce do jiného 
rozpouštědla. Lze však aplikovat také klasické destruktivní metody, zejména kyselou 
hydrolýzu pomocí kyseliny sírové, případně alkalickou hydrolýzu [37]. 

Nejpoužívanějšími technikami aplikovanými pro přečištění extraktu ze vzorku, pokud 
zjišťujeme kontaminaci PBDE, jsou adsorpční kolonová chromatografie nebo gelová 
permeační chromatografie (GPC). 
 
2.7.1. Gelová permeační chromatografie (GPC) 

V gelové permeační chromatografii jsou molekuly separovány podle své velikosti. Při 
separaci dochází k rozdělení látek mezi pohyblivou část mobilní fáze (mezi zrny gelu) a 
nepohyblivou část mobilní fáze (uvnitř pórů gelu). Při průchodu kolonou jsou molekuly 
složek, a to v důsledku svého pronikání zadržovány a následně ukládány do rozpouštědlem 
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naplněných pórů. Malé molekuly pronikají hlouběji, a proto mají vyšší hodnoty retenčních 
objemů, než větší molekuly.  

Gel je zvolen podle vlastností separovaných látek. Používají se hydrofobní gely, což jsou 
kopolymery styrenu a divinylbenzenu (Styragel) a hydrofilní gely (Sephadex). Univerzální 
gely pro separaci hydrofobních i hydrofilních látek jsou gely na bázi silikagelu a porézních 
skel. Mobilními fázemi mohou být aromatické, chlorované i heterocyklické sloučeniny. 
Kolony mají různé rozměry, a to od 50 x 10 mm až po 600 x 25 mm [38].  

GPC slouží k primárnímu čištění biologických vzorků. Pro přečištění extraktů při analýze 
PBDE se používají převážně směsi rozpouštědel, nejčastěji hexan/aceton, případně 
ethylacetát/cyklohexan. Problémem při aplikaci této techniky je však to, že  nedojde k úplné 
separaci PBDE od ostatních organohalogenovaných sloučenin a proto se musí zpravidla 
zařazovat další čistící krok, kterým je adsorpční kapalinová chromatografie [35]. 

 
2.7.2. Adsorpční kapalinová chromatografie 

U adsorpční kapalinové chromatografie se využívá mezimolekulárních přitažlivých sil 
působících mezi stacionární fází a analytem. Jako adsorbenty se nejčastěji používají zrnité 
materiály na bázi silikagelu, oxidu hlinitého, florisilu a grafitového uhlíku; v poslední době se 
však stále častěji uplatňují také polymerní adsorbenty. Tyto adsorbenty jsou doporučovány 
především pro svůj velký povrch, který zajišťuje velké množství pórů kulovitých částic. Další 
alternativou jsou aktivní uhlí, celulosa a uhličitan vápenatý.  

Velmi důležitá je rovněž volba mobilní fáze, která by neměla mít příliš velkou viskozitu, 
aby nekladla velký odpor proti převodu hmoty a protékala kolonou při určitém tlaku a 
rychlosti. Kromě toho by neměla chemicky narušovat nebo vymývat stacionární fázi. Každá 
mobilní fáze je charakterizovaná svou eluční silou. Čím má rozpouštědlo větší eluční sílu, tím 
více se adsorbuje na stacionární fázi, rychleji eluuje separované složky, protože s nimi soutěží 
o místo na povrchu adsobentu.  

Pro čištění PBDE se nejčastěji jako eluční činidla používají n-hexan, dichlormethan, aceton 
nebo směsi těchto rozpouštědel v různých poměrech [38,39]. 
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Obrázek č. 24: Kolonová chromatografie [56] 
 

• Oxid hlinitý-alumina 
Alumina se vyrábí dehydratací a následným žíháním při teplotě 900 °C v atmosféře oxidu 

uhličitého. V adsorpční chromatografii se používá ve třech modifikacích, a to v kyselé, 
zásadité a neutrální. Při čištění dochází k separaci na alifatické, aromatické a polární frakce.  
Používá se zejména pro odstranění nitrosaminů a esterů kyseliny ftalové ze vzorku. Jeho 
aktivace probíhá při 200 °C po dobu dvou hodin [40]. 

 
• Florisil 

Florisil je hydrofilní, polární, mírně bazický sorbent, který zachytí zejména koextrahovaná 
barviva, případně menší množství tuku z nepolárního rozpouštědla a oddělí tak od nich 
analyty nízké až střední polarity (PBDE). Aktivuje se zahříváním při 650°C po dobu 4 hodin 
[40]. 

 
• Silikagel 

Silikagel je granulovitá, pórovitá forma oxidu křemičitého, která je vyráběná synteticky; 
výchozím produktem je křemičitan sodný. Má vysokou porezitu, kolem 800 m2/g. Tvoří 
velmi silné vazby s polárními sloučeninami. Silikagel dokáže z hexanu odstranit i mírně 
polární látky. Používá se zejména při analýzách PCB a PAH. Aby bylo možné odstranit 
koextrahující kontaminanty, musí být silikagel aktivovaný. Jeho aktivace probíhá při 150 °C 
po dobu dvou hodin [38,40]. 
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2.8. Plynová chromatografie 
Plynová chromatografie je separační technika, kde mobilní fázi tvoří plyn. Vzorek se 

dávkuje do proudu plynu, který ho dále unáší kolonou. Proto se mobilní fáze nazývá nosný 
plyn. Aby vzorek mohl být transportován, musí se ihned přeměnit na plyn. V koloně se 
složky separují na základě různé schopnosti sorbovat se na stacionární fázi. Složky 
opouštějící kolonu indikuje detektor. Signál z detektoru se vyhodnocuje a z jeho časového 
průběhu se určí druh a kvantitativní zastoupení složek [42]. 

 

 
Obrázek 25: Plynový chromatograf [57] 

 
♦ Zdroj nosného plynu - zdrojem nosného plynu je tlaková láhev plněná obvykle vodíkem, 
dusíkem, heliem nebo argonem. Nosný plyn unáší vzorek kolonou a vůči jeho složkám se 
chová inertně. 

 
♦ Čistící zařízení - zachycuje vlhkost a nečistoty v nosném plynu. Zbavuje nosný plyn 
nežádoucích stop ostatních plynů. Odstraňuje stopy reaktivního kyslíku, který nevratně 
poškozuje stacionární fázi obsaženou v koloně. 
 
♦ Regulační systém - zajišťuje stálý nebo programově se měnící průtok nosného plynu. 
Elektronickou regulací lze docílit stanoveného průtoku i při změnách teploty během separace. 
 
♦ Dávkovač - slouží k zavedení vzorku do proudu nosného plynu, dávkování musí být rychlé, 
protože vzorek, který je v kapalné fázi, se musí okamžitě odpařit. 

    
                        ♦ Plyny se dávkují plynotěsnými injekčními stříkačkami nebo obtokovými 
                          dávkovacími  kohouty,  které mohou dobře sloužit i jako automatizovaná 
                          dávkovací zařízení při kontrole technologických procesů. 
 

 



 51

                        ♦ Kapaliny  se  dávkují  injekčními  stříkačkami  ( množství 1 – 20 µl);  i  takto 
                           nepatrná  dávka  bývá  příliš  velká  pro  kapilární  kolony, a proto se pomocí  
                           děliče  toku   část  vzorku  s  nosným   plynem  odpouští  do  atmosféry  a  do 
                           kolony   se   dostává   jen   definovaný   zlomek   původního  nastřikovaného  
                         množství. 
 

 
 

Obrázek 26: Dávkování plynného vzorku obtokovým dávkovacím kohoutem: vlevo – poloha 
při odběru vzorku a plnění dávkovací smyčky, vpravo – poloha při dávkování. [42] 

 
♦ Kolona - je část chromatografu, ve které je umístěna stacionární fáze. V koloně nastává 
separace složek. Kolony menšího vnitřního průměru poskytují vyšší účinnost separace, 
kolony většího průměru mají naopak vyšší kapacitu; to znamená, že jsou schopny separovat 
větší množství vzorku. 
 
♦ Detektor - slouží k detekci látek v nosném plynu (signalizuje nám jejich přítomnost). 
 
♦ Vyhodnocovací zařízení - zpracovává signál z detektoru, zakresluje chromatografickou 
křivku (chromatogram) a provádí její vyhodnocení. 

 
♦ Termostat - zajišťuje dostatečně vysokou teplotu dávkovače, kolony a detektoru; aby byl 
vzorek udržen v plynném stavu; teplota kolony se může programově měnit. 
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Tabulka XV: Výčet detektorů používaných v plynové chromatografii pro analytické účely  
[43] 

Princip Selektivita Označení detektoru 

využitelná vlastnost částice analyt název zkratka 

tepelná vodivost hν  tepelné vodivosti TCD 

ionizační účinnosti 

e  elektronové pohyblivosti EMD 
e halogeny elektronového záchytu ECD 
hν dusíkem termoionizační TIDA 

AB*  plamenoionizační FID 
AB*  chemiionizace MS 

e  elektronové ionizace MS 
hν  fotoionizace PID 

Hem  heliový HeD 
e  elektronová ionizace MS 
hν sírou plamenově fotometrický FPD 

fotoemisní hν fosforem plamenově fotometrický FPD 
 
2.8.1. Detektor elektronového záchytu (ECD)  
♦          Selektivní ionizační detektor citlivý na elektronegativní atomy, zejména na halogeny 
♦          Zdrojem ionizace je v ECD 3H nebo 63Ni, emitující částice β 

♦          Nosný plyn (dusík) je vlivem β záření ionizován, čímž vzniká konstantní proud 
        pomalých elektronů 
♦         Atomy halogenů (elektronegativní atomy) zachytávají pomalé elektrony, čímž dochází   
        ke snížení ionizačního proudu 
♦          Toto snížení proudu je měřítkem koncentrace daných elektronegativních atomů 
♦          Nejmenší detekované množství je o několik řádů nižší než u FID 
♦          Detektor je velmi vhodný pro stopovou analýzu pesticidů a PCB v životním prostředí. 
 

 
Obrázek 27: Hlavní části ECD [44] 
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Jako mobilní fáze je v plynové chromatografii nejčastěji používán vodík a helium, méně 
často dusík, argon nebo oxid uhličitý. Zdrojem plynů jsou tlakové lahve. Tlakové lahve jsou 
plněny maximálně na tlak 20 MPa a jsou označeny nezaměnitelnými barvami (vodík červeně, 
dusík zeleně, helium modře s hnědým pruhem, vzduch stříbrně s hnědým pruhem atd.) a 
nezaměnitelným lahvovým ventilem. Čistota plynů se označuje dvojčíslím XZ, kde X je 
počet devítek a Z je následující významná číslice v procentovém udání čistoty (např. čistota 
označená 4.6 znamená 99,9996%, tzn. že plyn obsahuje 40 mg/kg nečistot). 

 
Hlavním problémem nosných plynů jsou přítomné nečistoty, které se do systému dostávají 

zpravidla až u uživatele, např. při výměně tlakových lahví, netěsnostmi v systému nebo 
neodpovídající instalací plynového rozvodu. Nečistoty mohou interagovat s analytem, 
případně se stacionární fází; z tohoto hlediska jsou kritickými nečistotami vodní pára a kyslík. 
Čistota plynů se může zlepšit použitím předřazených komerčních filtrů [43]. 

 
2.8.2. Pracovní technika plynové chromatografie 
 
♦ Eluční metoda 

Je založena na vymývaní jednorázově dávkovaného vzorku nosným plynem. Vzorek se 
dávkuje najednou do proudu nosného plynu před vstupem do kolony. Z kolony vychází       
nejdříve ta složka, která se nejméně zachycuje na stacionární fázi. Čas, za který složka       
vyjde z kolony, je za daných experimentálních podmínek pro ni charakteristický. Proto se       
tento časový údaj, tzv. eluční čas, využívá k  její identifikaci. Průběh celého 
chromatografického děje je zaznamenán prostřednictvím chromatogramu, který je tvořen sérií 
elučních křivek neboli píků. Zaznamenává se signál z detektoru v závislosti na čase nebo na 
objemu nosného plynu. Kvantitativní zastoupení složky určuje plocha uzavřená jejím píkem. 

 
Tato technika je pro analytické účely nejběžnější. Provádí se za stálých podmínek a je 

vhodná pro směsi, jejichž složky se příliš neliší svými fyzikálními charakteristikami. Při 
velkých odlišnostech mohou některé složky opustit kolonu rychle, jiné se v ní naopak zdržují 
příliš dlouho. Pro tyto případy se používá programovatelná plynová chromatografie, při které 
se během separace podle určitého programu mění teplota nebo průtok nosného plynu. 
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Obrázek 28: Eluční metoda [42] 

 
 
 

 
Obrázek 29: Typická GC kapilární kolona [45] 

 
 
2.9. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
 

Kapalinová chromatografie se používá k separaci směsí látek, které jsou netěkavé, 
případně málo těkavé a termicky labilní. Tato metoda zaznamenala největší vzestup 
v polovině sedmdesátých let dvacátého století. Princip této metody spočívá v distribuci 
analytů mezi dvě fáze, ke kterým mají analyty různou afinitu. Jednou z fází je mobilní fáze, 
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která v případě kapalinové chromatografie hraje hlavní roli; tato fáze je tvořena kapalinou a je 
pod vysokým tlakem protlačována pomocí vysokotlaké pumpy. Druhá fáze, která je 
stacionární a bývá nejčastěji zakotvena na pevném nosiči, se nachází uvnitř chromatografické 
kolony. Mezi stacionární fází naplněnou v  koloně a mobilní fází procházející kolonou 
dochází k separaci směsí látek vlivem neustálé adsorpce a desorpce analytů, což je hlavním 
hnacím motorem tohoto separačního procesu. Pro účinnou separaci je nezbytné pracovat při 
vysokém tlaku [58,59,60]. 

 
Obrázek č. 30: Schéma kapalinového chromatografu [72] 

 
V zásobních lahvích jsou umístěna rozpouštědla, která jsou používána jako mobilní fáze. 

Mobilní fáze je čerpána vysokotlakým čerpadlem (pumpou), který musí umožňovat 
konstantní bezpulzní průtok mobilní fáze o malé rychlosti (0,1 – 10 ml/min), a to za vysokého 
tlaku až 40 MPa. Průtok se obvykle pohybuje v rozmezí od 0,2 ml/min do 1 ml/min. [58,59]. 

Směšovací zařízení umožňuje připravovat směs kapalin ze zásobníků; směs může být 
stálého složení, případně se mohou provádět změny ve složení výsledné mobilní fáze 
v průběhu separace. Jedná se o tzv. gradientovou eluci. Nejčastěji používaná mobilní fáze pro 
stanovení PFCs je směs methanol/voda nebo methanol/octan amonný [61]. 

K dávkování extraktu se dnes používá převážně autosampler. Kolony pro kapalinovou 
chromatografii jsou převážně ocelové trubice (obrázek č. 31), dlouhé až 30 cm, o vnitřním 
průměru 2 – 8 mm. Kolony jsou naplněny stacionární fází. Pro separaci perfluorovaných látek 
je vhodné použít chromatografii na reverzních fázích (mobilní fáze je polárnější než 
stacionární). Vhodnými kolonami pro stanovení perfluorovaných sloučenin jsou kolony 
s nepolární stacionární fází se skupinami C18, a to pro všechny typů analytů. Možné je 
rovněž použití fáze se skupinami C8 a perfluorovanými C8 skupinami [57,58,62,63]. 
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Obrázek č. 31: Schéma kolony pro kapalinovou chromatografii [73] 

 
Na detektory pro kapalinovou chromatografii jsou kladeny vysoké nároky. Mezi ty 

nejdůležitější patří nízké detekční limity (v řádech µg/l až ng/l), reprodukovatelnost a linearita 
odezvy, nezávislost odezvy na změně složení mobilní fáze při gradientové eluci a detekce 
všech oddělených složek (univerzálnost) [59]. Nejčastěji používanými detektory pro LC jsou 
UV detektory typu diodového pole (DAD), případně fluorescenční detektor (FLD). 
V současné době je nejvhodnějším a stále více využívaným systémem spojení kapalinové 
chromatografie s  hmotnostní spektrometrií (LC/MS), případně s  tandemovou hmotnostní 
spektrometrií, a to nejčastěji ve spojení s elektrosprejem jako ionizační technikou (LC–
ESI/MS). [59] 

 
2.9.1. Fotometrický a spektrofotometrický detektor 

Registruje absorbanci extraktu protékajícího kyvetou o vnitřním objemu 10 µl a menším. 
Kvantitativní vyhodnocení je založeno na Lambert-Beerově zákoně, který vyjadřuje 
vzájemný vztah mezi tloušťkou absorbující vrstvy (l), koncentrací absorbující složky (c) a 
vlastní velikostí absorpce, vyjádřenou jako absorbance (A): 

 

kde ε je molární absorpční koeficient (l/mol/cm). Přístroje mohou být buď s jednou 
pevnou vlnovou délkou, a to nejčastěji 254 nm, nebo jsou využívány přístroje s možností 
vymezit vlnové délky pomocí spektrálních filtrů, tj. přístroje s plynule se měnící vlnovou 
délkou, převážně v  rozsahu 190 - 400 (600) nm, které jsou vybavené mřížkovým 
monochromátorem. Existují rovněž přístroje umožňující volit nejvhodnější pracovní vlnovou 
délku, a to ze spektra snímaného v průběhu celé analýzy fotodiodovým polem.  

U detektorů diodového pole se záření, které přichází ze zdroje po průchodu štěrbinou, 
čočkou, clonou a měrnou celou detektoru, spektrálně rozkládá holografickou mřížkou; 
znamená to, že na každou z  fotodiod dopadá zářivý tok o určité vlnové délce, který je 
zeslabený absorpcí v cele detektoru. Každá fotodioda je spojena s kondenzátorem, který je 
předem nabitý na určitou hodnotu. Fotoelektrický proud vznikající po dopadu záření na diodu 
vybije kondenzátor. V další fázi se kondenzátory nabíjí a měří se proud, který je potřebný na 
dobití příslušných kondenzátorů. Velikost tohoto proudu se ukládá do paměti řídící jednotky. 
Spektrální rozlišení je dáno počtem diod na poli, který se pohybuje od 512 do 1024 diod. 
Výhodou tohoto detektoru je univerzálnost, citlivost a především použitelnost 
v gradientových technikách [57, 58].  
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2.9.2. Fluorescenční detektor 
Tento typ detektoru se používá k detekci látek vykazujících fluorescenci nebo látek, jejichž 

deriváty fluoreskují. Fluorescence je definována jako schopnost látek absorbovat ultrafialové 
záření a následně vysílat záření o vyšší vlnové délce. Vysílané záření se měří fotonásobičem, 
kolmo na směr vstupujícího záření. Detektor je vysoce selektivní a je vhodné ho kombinovat 
s fotometrickým detektorem [64, 65].  

  
2.9.3. Hmotnostní spektrometr 

Spojení hmotnostního spektrometru s kapalinovou chromatografií je dnes již zcela běžnou 
záležitostí. Problémy, tj. zejména nekompatibilita mobilní fáze a velký objem plynu 
produkovaného výparem mobilní fáze, které spojení těchto dvou technik provázely, byly již 
úspěšně vyřešeny [61, 66, 67]. 

Hmotnostní spektrometrie je separační fyzikálně-chemická metoda vhodná k určování 
hmotnosti atomů, molekul a jejich částí převedením na kladné nebo záporné ionty. 
Hmotnostní spektrum je záznam iontů vzniklých ze zkoumaného vzorku, uspořádaný podle 
vzrůstajícího poměru hmotnosti k náboji (m/z), vynesený proti absolutnímu nebo relativnímu 
zastoupení jednotlivých iontů. 

Základními součástmi hmotnostního spektrometru je iontový zdroj, analyzátor (separátor) 
iontů (separace iontů probíhá podle jejich poměru hmotnosti k náboji m/z; u iontů 
s jednotkovým nábojem podle jejich hmotnosti) a detektor (detekce zastoupení každého druhu 
rozdělených iontů) [58]. 

 

 
Obrázek č. 32: Schéma hmotnostního spektrometru [74] 

 
 
2.9.4. Spojení HPLC-MS 

Spojením vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie 
(HPLC/MS) vznikla metoda, která umožňuje získat cenné informace o molekulových 
hmotnostech, případně také o struktuře látek s vyššími molekulovými hmotnostmi, větší 
polaritou nebo menší tepelnou stabilitou, než mají sloučeniny analyzované plynovou 
chromatografií.  

 
Při spojení LC/MS je jedním z největších technických problémů kompatibilita průtoků 

mobilní fáze z kapalinového chromatografu. Do iontového zdroje hmotnostního spektrometru 
vstupuje řádově větší počet molekul než při zavádění plynné fáze jako je tomu v případě 
GC/MS. Přechod k vysokému vakuu, ve kterém přístroj pracuje, je tak obtížnější. Rozdíl 
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tlaků mezi kapalinovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem je osm až deset řádů 
[60]. 

Významné bylo také použití tzv. měkkých ionizačních technik, používané pro spojení 
hmotnostní spektrometrie s HPLC (termosprej, elektrosprej - ESI), chemická ionizace za 
atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI) [61].   

 
Výhodou těchto metod je možnost určení molekulové hmotnosti i pro ty látky, které při 

elektronové ionizaci molekulární ion neposkytují. U měkkých ionizačních technik vzniká 
molekulární ion protonací, resp. kationací molekuly, čímž vznikají ionty se sudým počtem 
elektronů. V hmotnostních spektrech jsou většinou intenzivní píky molekulových iontů nebo 
jejich aduktů. U ionizačních technik TSI a APCI lze pracovat s průtoky mobilní fáze až do 
2ml/min., u ESI se optimální účinnost uvádí při průtoku 1 – 100 µl/min. Pokud je průtok 
mobilní fáze vyšší, lze použít tzv. splitter (dělič toku) [60]. ESI je vhodné používat pro 
středně polární až iontové sloučeniny a lze ji doporučit pro systém s obrácenými fázemi; 
APCI je doporučována pro sloučeniny málo až středně polární a je vhodná pro systém 
s normálními fázemi; APPI je možné použít při analýze nepolárních látek. Při analýze 
perfluorovaných sloučenin byl použit elektrosprej. Schéma elektrospreje je znázorněno na 
obrázku č. 33. Analyt rozpuštěný ve vhodném eluentu je přiveden do systému kovovou 
kapilárou, na kterou je vloženo vysoké napětí. Na výstupu z kapiláry vznikají za pomoci 
zmlžujícího plynu kapičky nesoucí velké množství nábojů na povrchu [68]. Odpařováním 
rozpouštědla dochází ke zmenšení velikosti kapiček a ke zvyšování hustoty náboje; až při 
dosažení kritické hodnoty dochází k  tzv. Coulombické explozi, tj. k rozpadu na menší 
kapičky, s  rozdělením původních nábojů [58,69]. Opakování tohoto procesu vede až 
k uvolnění kvazimolekulárních iontů [68].  

 
  

Obrázek č. 33: Schéma elektrospreje [75] 
 

Po ionizaci dochází k rozdělení iontů podle jejich poměru m/z (hmotnost/náboj); k tomu 
slouží hmotnostní analyzátory, které jsou umístěny za iontovým zdrojem. Mezi nejčastěji 
používané hmotnostní analyzátory patří kvadrupól, iontová past a analyzátor doby letu. 
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Ve spojení  s  kapalinovou chromatografií se nejčastěji používají kvadrupólové analyzátory 
nebo analyzátory s iontovou pastí. Výhodou analyzátoru s iontovou pastí je možnost MS/MS 
analýzy v jednom analyzátoru. Další výhodou těchto dvou analyzátorů je nižší potřebné 
vakuum v porovnání s magnetickým analyzátorem. Ve spojení LC/MS se příliš nepoužívá 
průletový analyzátor (TOF), a to zejména vzhledem k offline spojení těchto dvou technik.  
Předností tohoto analyzátoru je vysoká rychlost skenování a největší rozsah měřených hmot 
všech analyzátorů (MR > 106) [60]. 

 
2.9.5. Iontová past  

Iontovou past tvoří uzemněné vstupní a výstupní kruhové elektrody hyperbolického 
průřezu a prstencové středové elektrody, na které se přivádí vysokofrekvenční napětí 
s proměnlivou amplitudou. Nejprve jsou otvorem ve vstupní kruhové elektrodě přivedeny do 
iontové pasti molekuly analyzované látky a následně dochází k ionizaci pulsem elektronů. Po 
dobu, kdy se na středovou prstencovou elektrodu přivádí střídavé napětí o malé amplitudě a 
ionty v širokém rozsahu hmotností se udržují na stabilních uzavřených drahách, je možno 
akumulovat dostatečné množství iontů v prostoru iontové pasti. Následně je zvyšována 
amplituda střídavého napětí. S její rostoucí hodnotou jsou postupně ionty s  rostoucím m/z 
vypuzeny z pasti a přes otvor výstupní kruhové elektrody jsou vedeny do detektoru. Do pasti 
se zavádí helium jako tzv. tlumící plyn, protože tlumí oscilace v ose z, čímž se dosáhne 
významného zvýšení rozlišení a zlepšení záchytu iontů [70]. 

 
Obrázek č. 34: Schéma iontové pasti [76] 

 
2.9.6. Kvadrupólový analyzátor 

Separace iontů probíhá průchodem iontů mezi čtyřmi kovovými tyčemi kruhového 
průřezu. Na dvě protilehlé tyče je vloženo kladné stejnosměrné napětí a na zbývající dvě 
záporné stejnosměrné napětí; na všechny čtyři tyče je přiváděno vysokofrekvenční střídavé 
napětí. Ion je přiveden do středu osy kvadrupólu a začne oscilovat. V daný časový okamžik je 
pro určité hodnoty jednotlivých veličin stabilní pouze jeden ion s určitou hodnotou m/z. 
Postupnou změnou hodnot stejnosměrného napětí a amplitudy jsou na detektor propouštěny 
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všechny zúčastněné ionty [68]. Hmotnostní spektrum lze získat velmi rychle, protože není 
vyžadováno vysoké vakuum, avšak má menší rozsah měřitelných hmotností a vesměs nižší 
rozlišení [71]. 

 
 

Obrázek č. 35: Schéma kvadrupólového analyzátoru [77] 
 

 
2.9.7. Analyzátor doby letu 

Tento analyzátor představuje pulzní hmotnostní analyzátor. Ionty jsou nejdříve velmi 
krátkým pulzem urychleny na vstupu do evakuované analyzátorové trubice. Potom se měří 
čas, za který se dostanou k detektoru; podle toho se následně určí poměr m/z. Ionty s menší 
hodnotou m/z o stejné kinetické energii se pohybují rychleji v oblasti bez pole, takže se 
rychleji dostanou k detektoru. Skenování je velice rychlé [68]. 

 
Obrázek č. 36: Schéma analyzátoru doby letu [78] 

 
Poměr m/z je důležitým parametrem, který slouží k identifikaci sledované látky. Lze ho 

získat buď přímým nástřikem standardu analytu do hmotnostního spektrometru nebo je 
možné tuto hodnotu najít v literatuře [68]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Pro studium průniku PBDE a perfluorovaných sloučenin (PFC) do vodního ekosystému 

byly použity vzorky povrchové vody a vzorky sedimentů, které byly odebírány na vybraných 
lokalitách na řece Svratce. Jejich analýza měla prokázat, zda se v těchto specifických 
matricích vodního ekosystému tyto analyty vyskytují.  

Byly hodnoceny vybrané kongenery polybromovaných difenyletherů, a to BDE 28, 47, 66, 
85, 99, 100, 153, 154 a 183. Pro jejich izolaci z matrice byly použity různé extrakční 
techniky, a to ultrazvuková extrakce, mikrovlnná extrakce a tlaková extrakce rozpouštědlem. 
Pro finální stanovení byla použita metoda plynové chromatografie s  detektorem 
elektronového záchytu (GC/ECD).  

Další skupinou látek, které byla věnována pozornost, byly perfluorované sloučeniny. 
Pozornost byla zaměřena především na perfluorooktan sulfonamid (PFOSA). Pro izolaci 
PFOSA ze vzorků sedimentů byly ověřovány následující extrakční techniky: ultrazvuk, 
tlaková extrakce rozpouštědlem a extrakce tuhou fází. Identifikace a kvantifikace analytů byla 
prováděna metodou kapalinové chromatografie s detekcí hmotnostní spektrometrií. 

 
A. Optimalizace podmínek  
      •  volba vhodné kolony 
      •  zjištění  chromatografických  podmínek: průtok nosného plynu, objem nástřiku, teplotní  
         program, doba analýzy 
B. Volba vhodné extrakční metody 
      •   mikrovlnná extrakce – vhodné podmínky ( rozpouštědlo, teplota, tlak) 
      •   ultrazvuková extrakce – vhodné podmínky ( rozpouštědlo, doba extrakce) 
      •   tlaková extrakce rozpouštědlem – vhodné podmínky ( rozpouštědlo, tlak, teplota) 
C. Porovnání jednotlivých metod extrakce a volba optimálního postupu 
D. Použití vybraných metod ke  stanovení  PBDE  a PFC v reálných vzorcích sedimentů a 
     povrchových vod. 
E. Zpracování výsledků, jejich interpretace a závěr. 

3.1. Použitý materiál – odběrová místa 

Ve vybraných lokalitách na území  České republiky byly odebírány vzorky vody a 
sedimentů za účelem stanovení obsahu PBDE a PFC. Tyto vzorky vody a sedimentů byly 
odebírány v povodí řeky Svratky (ČR).  
Řeka Svratka je největší levobřežní přítok Dyje. Je dlouhá 173,9 km a plocha povodí činí 

7112,79 km². Pramení ve Žďárských vrších na jihozápadním úbočí Žákovy hory ve výšce asi 
780 m n. m. Postupně protéká Nedvědickou vrchovinou, Tišnovskou kotlinou, okrajovou 
částí Bítešské vrchoviny a Oslavanské brázdy. V dolním úseku teče Bobravskou vrchovinou a 
Dyjsko-svrateckým úvalem. Od pramene teče severovýchodním směrem, obtéká obloukem 
Žákovu horu (808 m n. m.) a hornatinu s nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny, 
Devíti Skalami (837 m n. m.). Poté se obrací k severovýchodu a v dalším toku se stáčí 
k východu. Pod soutokem s Hlučákem, přítokem zleva, teče směrem jihovýchodním až pod 
Borovnici, kde změní svůj směr k jiho-jihovýchodu a tento směr pak dodržuje až téměř do 
Veverské Bítýšky. Říční údolí, široké 100 až 200 m se místy zužuje na šířku jen několika 
desítek metrů. V takto zúženém údolí u obce Vír byla vybudována Vírská přehrada, jejíž 
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stavba byla dokončena v roce 1958. Nádrž je využívána hlavně pro hydroenergetiku, 
vodárenství a jako ochrana před povodněmi. Celkový objem nádrže je 56,3 mil. m3. Směrem 
po toku pod obcí Vír byla postavena v roce 1954 přehrada Vír II jako vyrovnávací nádrž pro 
Vírskou přehradu. Pod Bítýškou protéká Svratka směrem jihovýchodním poslední soutěskou, 
v níž byla postavena v roce 1940 Brněnská přehrada (259 ha), která je využívána pro 
hydroenergetiku, ochranu před povodněmi, nadlepšení průtoků ve Svratce a závlahy. Pod 
přehradou vtéká na území Brna a zleva přijímá  přítok řeku Svitavu. Dále teče dyjsko-
svrateckým úvalem převážně jižním směrem. U Židlochovic se vlévá zleva další přítok 
Svratky Litava (Cézava). Těsně před deltovým vyústěním do střední nádrže vodního díla 
Nové Mlýny na Dyji (170 m n. m.) se Svratka stéká s Jihlavou, která je technicky vzato jejím 
největším přítokem, ale často se bere za rovnocenný přítok Dyje. Svratka přijímá na svém 
toku tyto důležitější přítoky: z levé strany Hlučák, Bílý potok, Hodonínku, Besének, Lubě, 
Svitavu a Litavu (Cezavu), z pravé strany Fryšávku, Říčku, Nedvědičku, Loučku, Bítýšku, 
Veverku a Bobravu [99, 100]. 

 

 
Obrázek č. 37: Přítoky řeky Svratky [99] 

 
 

Vzorkování bylo prováděno vesměs vždy před městem (obcí) a za městem (obcí), a to z 
důvodu možného průkazu významného zdroje kontaminace pocházejícího z místních 
průmyslových podniků a technologických zařízení, v dané lokalitě používaných. Odběrová 
místa jsou očíslována a pro lepší orientaci specifikována v přiložených mapách na obrázku  č. 
39. 
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Místa odběru vody a sedimentu: 
•  Svratka 
•  Jimramov 
•  Vír 
•  Štěpánov nad Svratkou 
•  Tišnov 
•  Veverská Bítýška 
•  Brno – Jundrov 
•  Modřice - ČOV 
•  Brno – soutok řek (Svratka, Svitava) 
•  Rajhradice 
•  Židlochovice 
 
 
Tabulka XVI: Odběrová místa na řece Svratce v Jihomoravském kraji 

Odběrové místo Souřadnice GPS Odběrové místo Souřadnice GPS 

Svratka P (1) 
49°42'24.93"N 
16°01'39.60"E 

Veverská Bítýška P (11) 
49°16'58.27"N 
16°25'33.06"E 

Svratka Z (2) 
49°42'30.14"N 
16°03'05.77"E 

Veverská Bítýška Z (12) 
49°16'31.79"N 
16°27'22.47"E 

Jimramov P (3) 
49°38'24.29"N 
16°13'28.09"E 

Brno Jundrov (13) 
49°12'35.45"N 
16°33'25.80"E 

Jimramov Z (4) 
49°37'49.13"N 
16°13'18.68"E 

Brno soutok (Svratka a 
Svitava) (14) 

49°08'29.04"N 
16°37'41.32"E 

Vír P (5) 
49°33'23.80"N 
16°18'57.07"E 

Modřice za ČOV (15) 
49°07'26.51"N 
16°37'35.97"E 

Vír Z (6) 
49°32'55.24"N 
16°20'03.07"E 

Rajhradice P (16) 
49°05'40.29"N 
16°37'13.02"E 

Štěpánov P (7) 
49°30'59.04"N 
16°20'07.22"E 

Rajhradice Z (17) 
49°05'20.39"N 
16°37'11.29"E 

Štěpánov Z (8) 
49°29'48.69"N 
16°19'49.14"E 

Židlochovice  P (18) 
49°02'57.33"N 
16°36'45.01"E 

Tišnov P (9) 
49°21'15.24"N 
16°24'36.98"E 

Židlochovice  Z (19) 
49°01'59.48"N 
16°37'08.60"E 

Tišnov Z (10) 
49°20'14.13"N 
16°25'16.67"E 

  

Poznámka: P znamená, že vzorky byly odebrány před městem (obcí) 
        Z znamená, že vzorky byly odebrány za městem (obcí) 
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Obrázek 38: Vyznačení řeky Svratky 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obrázek 39 : Odběrová místa na povodí řeky Svratky  
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3.2. Přístroje, pomůcky, chemikálie a standardy 

3.2.1. Přístroje pro přípravu a extrakci vzorků 

♦   Analytické váhy HR-120, A&D Instruments, Japonsko 
♦   Třepačka LT2, sklárny Kavalier (státní podnik), závod Votice 
♦   Ultrazvuková vodní lázeň, typ Teson 4, Tesla, ČR 
♦   Mikrovlnná pec Multiwave 3000, Anton Paar, GmbH, Rakousko 
♦   Přístroj pro zrychlenou extrakci rozpouštědlem onePSE, Applied Separations, USA 
♦   Rotační vakuová odparka RVO Büchi Rotavapor R-205 s vodní lázní B-490  
     a elektronickým řízením vakua V-800, Laboratortechnik AG, Švýcarsko 
♦   Přístroj na zahušťování pod dusíkem, EVATERM, Labicom, ČR 
♦   Sušárna ULE 500, Memmert, Německo 
♦   Zařízení pro SPE extrakci Baker SPE-12G, s vakuovou pumpou Barmany, CO., USA 
♦   Zařízení pro přípravu MilliQ vody Millipore QGARD, Německo 
♦   Ostatní běžné vybavení analytické laboratoře. 
 
3.2.2. Přístrojové zařízení pro plynovou chromatografii 
♦   Plynový chromatograf, Agilent Technologies 6890N series II: 

•  automatický dávkovač HP 7683 

•  PTV inlet,  
•  nosný plyn vodík 
•  dva 63Ni mikro-detektory elektronového záchytu (µ-ECD), N2 jako make-up plyn 

•  dvě paralelní kolony: 

o HT-8 (SGE, USA): 50 m x 0,22 mm i.d., 0,25 µm tloušťka filmu stacionární  
fáze, 8% Phenyl Polycarborane-siloxane, přední detektor 

o DB-17MS (Agilent J&W, USA): 60 m x 0,25 mm i.d., 0,25 µm tloušťka filmu 
stacionární fáze, (50% phenyl)-methylpolysiloxane, zadní detektor.  

 
Vyvíječ vodíku 
Dominick Hunter 20H Generator (Dominick Hunter, United Kingdom). 

3.2.3. Přístroje pro kapalinovou chromatografii 

♦   Kapalinový chromatogram Agilent 1100 Series: 
          ● vakuová odplyňovací jednotka HP 1100, příkon 30 VA 
          ● DAD detektor – zdroj světla deuteriová (UV) a wolframová (VIS) lampa, 1024 
             fotodiod, vhodný rozsah 190 – 950 nm, volitelná šířka štěrbiny 1 – 16 nm 
♦   kolona ZOBRAX Eclipse XDB – C18 (2,1 x 150 mm, 3,5 µm) 
♦   hmotnostní spektrometr Agilent 6320 Series, Ion Trap LC/MS 
 
3.2.4. Laboratorní pomůcky 
♦    odpařovací baňky 50, 100, 250 a 500 ml se zábrusem 29/32 
♦    odměrný válec 100, 500 a 1000 ml 
♦    nálevky 
♦    kádinky 
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♦    kolony 
♦    pinzety 
♦    mikropipety  
♦    vialky 
♦    skleněné tyčinky 
♦    Pasteurovy pipety 
♦    stojany, držáky, svorky 
♦    vata odtučněná acetonem. 

3.2.5. Rozpouštědla a chemikálie 

♦   n-hexan, pro HPLC (J. T. Baker, Holandsko) 
♦   dichlormethan, pro plynovou chromatografii (Merck, Německo) 
♦   aceton p.a. (Merck, Německo) 
♦   petrolether p.a.(Merck, Německo) 
♦   isooctan (Merck, Německo) 
♦   methanol Chromasolv®, obsah 99,9 % pro HPLC, Sigma-Aldrich, Německo 
♦   kyselina octová, Lach – Ner, s.r.o., Neratovice, Česká Republika 
♦   amoniak, vodný roztok 25-27%. PENTA, Chrudim, Česká Republika 
♦   písek mořský (Lach-Ner, s.r.o., Neratovice, Česká Republika) 
♦   hydromatrix pro PSE, Labicom, ČR 
♦   florisil for residue analysis (Merck, Německo) 
♦   silikagel (Silica gel 60) for column chromatography (Merck, Německo) 
♦   síran sodný bezvodý p.a. (PENTA, Chrudim, Česká Republika). 

3.2.6. Standardy 

♦   směsný  standard   devíti   kongenerů  BDE  28,  47,  66,  85,  99,  100,  153,  154,  183   
     o koncentraci 2000 ng·ml-1, v isooctanu (Labicom, s.r.o.) 
♦   standard perfluorooktansulfonamid (PFOSA), roztok v methanolu, 50 µg/ml, Wellington 
     Laboratories, Kanada. 

 
3.3. Pracovní postup 
 
3.3.1. Úprava vzorku 

Sediment byl pro analýzu upraven tak, že byl vysušený při laboratorní teplotě a byly 
z něho odstraněny všechny nežádoucí součásti a nečistoty. Následně byl vysušený sediment 
přesítovaný přes tři nerezová síta o velikosti ok 2, 0,6 a 0,2 mm. Pro vlastní experimenty byla 
potom použita frakce o velikosti zrn < 2 mm. 
 
3.3.2. Optimalizace metody pro stanovení PBDE 

Pro izolaci sledovaných analytů z pevné matrice byla ověřována nejvhodnější technika pro 
izolaci analytů z matrice. Za tímto účelem byly provedeny pilotní studie, v rámci kterých byly 
porovnávány tři extrakční techniky, a to extrakce ultrazvukem, extrakce za zvýšeného tlaku  
rozpouštědlem (PSE) a mikrovlnná extrakce (MAE). Nejvhodnější podmínky a volba 
extrakčních činidel pro každý typ extrakce byly zvoleny na základě studia literatury; tyto 
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postupy byly potom ověřovány, porovnány a následně optimalizovány [80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86]. Na základě zjištěných výsledků byla zvolena nejvhodnější technika; pro tuto techniku byl 
potom testovaný další parametr, kterým byl výběr nejvhodnějšího rozpouštědla pro extrakci.  

Pro optimalizaci extrakční techniky jsme použily reálný vzorek sedimentu z odběrového 
místa za obcí Štěpánov nad Svratkou. Na analytických vahách bylo naváženo příslušné 
množství sedimentu. Toto množství se u jednotlivých testovaných extrakčních postupů 
poněkud lišilo, protože objem patrony, které byly součástí zařízení pro PSE a MAE, 
neumožňoval zvolit stejnou navážku jako v případě sonikace. Také složení extrakčních směsí 
se u jednotlivých izolačních postupů odlišovalo, protože pro každý typ extrakce byly použity 
ty směsi, u kterých byla získána nejvyšší výtěžnost. Do každého vzorku bylo potom 
přidáváno 25 µl standardu PBDE o koncentraci 50 ng·ml-1. Následně byly ověřovány ty 
způsoby extrakce, u kterých byly jejich počáteční podmínky vybrány z  již publikovaných 
literárních pramenů. Proto byla vždy provedena pilotní studie, která byla zaměřená na 
optimalizaci použitého preanalytického postupu. Po ukončení extrakce byly všechny vzorky 
přefiltrovány přes bezvodý síran sodný, zahuštěny na rotační vakuové odparce a přečištěny 
kolonovou chromatografií, kde náplň kolony tvořily vhodné sorbenty, a to převážně florisil 
a silikagel. Následně byly extrakty opět zahuštěny na vakuové odparce, odpařeny pod 
dusíkem a odparek byl rozpuštěný v 1 ml isooktanu a kvantitativně byl přenesen do vialky. 
Finální stanovení bylo prováděno metodou GC/ECD; získané chromatogramy byly 
vyhodnocovány pomocí HPCORE Chemstation GC 6890N, Instrument 1 Offline.  

3.3.2.1. Pilotní studie 1: Tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE) 

Pro extrakci PSE bylo naváženo 15 g sedimentu. Do vzorku sedimentu bylo přidáno 25 µl 
standardu PBDE. Vzorek byl smíchán s přibližně shodným množstvím hydromatrixu, a to až 
do vzniku sypké konzistence; následně byl tento vzorek kvantitativně převedený do extrakční 
patrony o objemu 33 ml. Extrakční činidlo bylo tvořeno směsí dvou rozpouštědel, kterými 
byly n-hexan:petrolether (9:1). Podmínky extrakce PSE jsou prezentovány v tabulce XVII. Po 
ukončení extrakce byl vzorek přefiltrován přes bezvodý síran sodný a na vakuové odparce 
zahuštěn na objem cca 1 ml. Získaný extrakt byl přečištěný na koloně, která byla naplněna 
dvěma sorbenty (florisil, silikagel), aplikovanými v poměru 1:1. Po přečištění pomocí 
kolonové chromatografie byl extrakt zahuštěn na vakuové odparce a následně odpařen 
dosucha pod dusíkem. Následovalo rozpuštění v 1 ml isooktanu. Vzorek byl potom 
kvantitativně převeden pomocí Pasteurovy pipety do vialky a takto byl připraven pro finální 
stanovení metodou GC/ECD. 
 
Tabulka XVII: Podmínky PSE extrakce 

Teplota v extrakční patroně 100 °C 
Tlak v extrakční patroně 120 bar 

Počet cyklů 2 
Doba statické fáze 5 minut 
Proplach patrony 20 sekund 
Sušení dusíkem 2 minuty 
Rozpouštědlo n-hexan:petrolether (9:1) 

Navážka vzorku 15 g 
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Obrázek 40: Přístroj pro tlakovou extrakci rozpouštědlem (PSE) 

 

3.3.2.2. Pilotní studie 2: Mikrovlnná extrakce (MAE) 

Pro mikrovlnnou extrakci byly naváženy 2,0 g sedimentu. Do jednoho vzorku bylo přidáno 
25 µl standardu PBDE. Jako extrakční činidlo byla v tomto případě použita směs 
rozpouštědel n-hexan:aceton (7:3) o objemu 30 ml. Následně byly nastaveny podmínky 
mikrovlnné extrakce, které jsou prezentovány v tabulce XVIII. Po ukončení extrakce byl 
vzorek přefiltrován přes bezvodý síran sodný a odpařen na vakuové odparce na objem cca 1 
ml; zahuštěný vzorek byl potom přečištěný pomocí kolonové chromatografie. Kolona byla 
naplněna i v tomto případě dvěma sorbenty, silikagelem a florisilem, rovněž aplikovanými 
v poměru 1:1. V tomto případě byla extrakčním činidlem směs n-hexanu a dichlormethanu  
(9:1); pro eluci bylo použito 80 ml této extrakční směsi. Získaný extrakt byl zahuštěný na 
rotační vakuové odparce a následně byl odpařený dosucha pod dusíkem. Odparek byl 
rozpuštěn v 1 ml isooktanu a pomocí Pasteurovy pipety byl kvantitativně převeden do vialky; 
takto byl připraven pro měření finální metodou  GC/ECD. 
 
Tabulka XVIII: Podmínky pro mikrovlnnou extrakci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navážka vzorku 2 g 
Rozpouštědlo n-hexan:aceton (7:3) 
Doba extrakce 10 minut 

Teplota extrakce 90 °C 
Doba chlazení 20 minut 
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Obrázek 41: Přístroj pro mikrovlnnou extrakci (MAE) 
 

3.3.2.3. Pilotní studie 3: Extrakce ultrazvukem 

Pro extrakci ultrazvukem (sonikace) bylo naváženo 30 g reálného vzorku sedimentu. Do 
jednoho vzorku bylo přidáno 25 µl standardu PBDE. Navážka, která byla umístěna do 
zábrusové baňky, byla vždy převrstvena 60 ml ověřovaných směsí rozpouštědel; baňky byly 
potom vloženy do ultrazvukové lázně, kde probíhala extrakce, a to vždy po dobu 30 minut. 
Po ukončení extrakce byl vzorek přefiltrován přes bezvodý síran sodný a poté byl opět  
převrstvený dalšími 60 ml směsi rozpouštědel a extrakce byla stejným způsobem opakována. 
Spojený extrakt byl následně zahuštěný na vakuové odparce a přečištěn pomocí kolonové 
chromatografie. I v tomto případě byla kolona naplněna dvěma sorbenty, florisilem a 
silikagelem, aplikovanými v poměru 1:1. Jako eluční činidla byly použity směsi vybraných 
rozpouštědel, vždy o objemu 80 ml. Získané extrakty byly zahuštěny pomocí rotační vakuové 
odparky, následně byly odpařeny dosucha pod dusíkem, rozpuštěny v 1 ml isooktanu a PBDE 
byly stanoveny finální metodou GC/ECD. 
Posuzované směsi rozpouštědel: 
n-hexan : dichlormethan (3:1) 
n-hexan : petrolether (9:1) 
n-hexan : petrolether (95:5)  
n-hexan : aceton (98:2) [83]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obrázek 42: Ultrazvuková lázeň 
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3.3.2.4. Stanovení PBDE v reálných vzorcích optimalizovanou metodou 

Pro stanovení analytů v reálných vzorcích vod a sedimentů byly použity ty extrakční 
postupy, při kterých byla v rámci prováděné optimalizace zjištěna nejvyšší výtěžnost. 
Optimalizace extrakčních technik a prováděný výběr rozpouštědla ukázaly, že nejvhodnější 
extrakční metodou pro izolaci analytů na bázi PBDE z pevné matrice, tj. ze sedimentu, byla 
extrakce ultrazvukem, s využitím směsi rozpouštědel n-hexan:dichlormethan (3:1) jako 
extrakčního činidla. Tento způsob byl potom použit pro zpracování všech reálných vzorků 
sedimentů. Pro izolaci PBDE z reálných vzorků povrchových vod byla použita extrakce 
kapalina – kapalina; jako extrakční činidlo byl použit n-hexan. 

3.3.2.5. Extrakce ultrazvukem 

Pro ultrazvukovou extrakci bylo naváženo 30 g sedimentu. Vzorek byl kvantitativně 
převedený do baňky a byl převrstvený 60 ml extrakční směsi n-hexan:dichlormethan (3:1); 
potom byl vložen na 30 minut do ultrazvukové lázně. Metoda je podrobně popsána v kapitole 
3.3.2.3.  

3.3.2.6. Extrakce kapalina – kapalina 

Vzorek vody byl rozdělen na dvě stejné části. Do každého dílčího vzorku vody bylo 
přidáno 70 ml n-hexanu a vzorky byly třepány 15 minut na třepačce. Následně byl n-hexan od 
vodné vrstvy oddělen pomocí dělící nálevky. Celý postup byl zopakován ještě dvakrát, 
nejdříve s použitím 70 ml n-hexanu a poté s 50 ml n-hexanu. Nakonec byly všechny tři 
extrakty spojeny, přefiltrovány přes bezvodý síran sodný a zahuštěny pomocí rotační vakuové 
odparky na objem cca 1 ml. Zahuštěný extrakt byl vysušený dosucha pod dusíkem, 
rozpuštěný v 1 ml isooktanu a kvantitativně přenesen do vialky. Takto byl připraven pro 
finální stanovení pomocí metody GC/ECD. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 43: Třepačka LT 2 

3.3.2.7. Identifikace a kvantifikace analytů 

Pro analýzu standardů i extraktů z reálných vzorků byla zvolena plynová chromatografie 
s detektorem elektronového záchytu. Byly použity dvě paralelně zapojené kolony s odlišnou 
stacionární fází a selektivitou. Identifikace analytů byla provedena porovnáním retenčních 
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charakteristik kongenerů PBDE s retenčními charakteristikami vzorků. Kvantifikace analytů 
je založena na metodě vícebodové kalibrační křivky zhotovené pro každý analyt. 

3.3.2.8. Podmínky plynové chromatografie 

♦   program  PTV:   90°C po 0,1 min, potom 750°C/min do 350°C, držené 5 min, 
    10°C/min do 220°C 
♦   teplota detektoru:              300°C 
♦   objem nástřiku:   1 µl 
♦   teplotní program pece:  počáteční teplota 100°C; 30°C/min do 200°C držené 3 minuty; 
    3°C/min do 230°C držené 15 minut; 5°C/min do 270°C držené 
    15 minut; 10°C/min do 310°C držené 20 minut 
♦   doba analýzy:   80,33 minut 
♦   nosný plyn:   vodík, konstantní průtok 1,5 ml/min 
♦   make-up plyn:   dusík 10 ml/min. 
♦   dvě paralelní kolony: 

o HT-8 (SGE, USA): 50 m x 0,22 mm i.d., 0,25 µm tloušťka filmu stacionární  
fáze, 8% Phenyl Polycarborane-siloxane, přední detektor 

o DB-17ms (Agilent J&W, USA): 60 m x 0,25 mm i.d., 0,25 µm tloušťka filmu 
stacionární fáze, (50% phenyl)-methylpolysiloxane, zadní detektor.  

3.3.3. Optimalizace metody pro stanovení PFOSA 

K izolaci tohoto analytu z environmentální matrice byla na základě provedené pilotní 
studie zvolena nejvhodnější extrakční metoda; byly porovnávány dvě extrakční techniky, a to 
extrakce ultrazvukem a tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE). Na základě studia literatury 
byly zjištěny nejvhodnější podmínky pro tyto extrakce a typ rozpouštědla pro každý typ 
extrakce [57,58,62,63]. Oba extrakční  postupy byly ověřovány a následně optimalizovány. 
Výsledky optimalizace nám umožnily provést výběr nejvhodnější techniky, která byla potom 
použita pro analýzu reálných vzorků. 

3.3.3.1. Pilotní studie 1: Tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE) 

Pro tlakovou extrakci rozpouštědlem (PSE) bylo naváženo 5 g sedimentu. Do vzorku bylo 
přidáno 25 µl standardu PFOSA. Vzorek byl zhomogenizován, smíchán s bezvodým síranem 
sodným a tato směs byla převedena do extrakční patrony o objemu 33 ml. Pro extrakci byla 
jako extrakční činidlo použita směs rozpouštědel aceton:methanol (1:3). Podmínky extrakce 
PSE jsou prezentovány v tabulce XIX. Po ukončení extrakce byl vzorek přefiltrován přes 
bezvodý síran sodný. Získaný extrakt byl přečištěný metodou SPE na kolonkách ENVI–18 
SPE Tubes. Po přečištění na SPE kolonce byl extrakt odpařen dosucha pod dusíkem a 
odparek byl rozpuštěn v 1 ml methanolu. Zahuštěný extrakt byl kvantitativně převeden 
pomocí Pasteurovy pipety do vialky a množství PFOSA bylo zjišťováno metodou HPLC-MS. 
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Tabulka XIX: Podmínky PSE extrakce 
Teplota v extrakční patroně 150 °C 

Tlak v extrakční patroně 14 MPa 
Počet cyklů 2 

Doba statické fáze 20 minut 
Proplach patrony 10 sekund 
Sušení dusíkem 1 minuta 
Rozpouštědlo aceton:methanol (1:3) 

Navážka vzorku 5 g 
 

3.3.3.2. Pilotní studie 2: Extrakce ultrazvukem 

Pro extrakci ultrazvukem bylo naváženo 5 g sedimentu, ke kterému bylo přidáno 25 µl 
standardu PFOSA. K izolaci analytu ze vzorku bylo použito 30 ml extrakční směsi aceton a 
methanol (1:3). Získaný extrakt byl přečištěný na SPE kolonkách ENVI–18 SPE Tubes. Po 
přečištění na SPE kolonce byl extrakt odpařen dosucha pod dusíkem a odparek rozpuštěn v 1 
ml methanolu. Extrakt ze vzorku byl kvantitativně převeden pomocí Pasteurovy pipety do 
vialky a takto byl připraven na finální stanovení metodou HPLC-MS. 

3.3.3.3. Měření reálných vzorků optimální metodou 

Pro měření reálných vzorků sedimentů byly použity postupy, u nichž prováděná 
optimalizace prokázala, že jsou nejvhodnější a mají nejvyšší výtěžnost. Optimalizace 
extrakční techniky ukázala, že nejvhodnější technikou pro extrakci PFOSA z pevné matrice je 
rovněž extrakce ultrazvukem, a to s použitím směsi rozpouštědel aceton:methanol (1:3).  
Tento způsob byl potom použit pro všechny reálné vzorky sedimentů.  
 
3.3.3.4. Extrakce ultrazvukem 

Pro extrakci ultrazvukem bylo naváženo 5 g sedimentu do zábrusové baňky. Metoda je 
podrobně specifikována v kapitole 3.3.3.2.  

 
3.3.3.5. Čištění extraktu metodou SPE  

Kolonka byla promyta 4 ml 1% roztoku NH4OH v MeOH, přičemž průtok kolonou byl 2 
kapky/s. Následovalo promytí kolonky 4 ml H2O při stejném průtoku 2 kapky/s. Na kolonku 
bylo naneseno 30 ml vzorku a průtok kolonou byl rovněž nastaven na 2 kapky/s. Kolonka 
byla potom promyta 25 mM roztokem octanu sodného při průtoku kolonou 2 kapky/s. 
Následovalo sušení proudem vzduchu po dobu 15 minut. K eluci byly použity 4 ml 1% 
roztoku NH4OH v MeOH při průtoku kolonou 1 kapka/s. Získaný extrakt byl odpařen do 
sucha pod proudem dusíku při teplotě 60°C a odparek byl potom rozpuštěn v 1 ml MeOH. 
Přečištěný extrakt byl kvantitativně převeden do vialky a pro stanovení PFOSA byla 
aplikována metoda  HPLC-MS. 

 
 



 73

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Obrázek č. 44: SPE 
 

3.3.3.6. Identifikace a kvantifikace analytů 

Standardy i extrakty ze vzorků byly identifikovány a následně kvantifikovány pomocí 
metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC/MS). Analýza 
byla prováděna na koloně Zorbax Elipse XDB-C18. Použitým typem ionizace byl při 
hmotnostní detekci elektrosprej a hmotnostním analyzátorem byla iontová past. Kvantifikace 
analytů byla založena na technice externí kalibrace; byl připraven standard analytu a 
kvantifikace byla provedena na základě sledování vybraného charakteristického iontu. 
Ionizace elektrosprejem probíhala v záporném módu a sledován byl iont vybraného standardu 
v režimu MS. Sledovaný ion pro PFOSA byl: m/z 498. 

3.3.3.7. Podmínky vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

♦   mobilní fáze: 10 mM octan amonný, methanol 
♦   nástřik: 3µl 
♦   průtok MF: 150 µl/min 
♦   teplota kolony: 30°C; kolona ZOBRAX Eclipse XDB – C18 (2,1 x 150 mm, 3,5 µm) 
♦   vlnová délka: 210 nm, 260 nm 
♦   délka analýzy: 19 min 
♦   izokraticky – 70% MeOH a 30% CH3COONH4 

 
3.3.3.8. Parametry hmotnostního spektrometru 
♦   sušící plyn: dusík 
♦   tlak sušícího plynu: 20 psi 
♦   průtok sušícího plynu: 10l/min 
♦   teplota sušícího plynu: 350°C 
♦   napětí na kapiláře: 76 nA 
♦   negativní mód 
♦   Scan 100 – 600 m/z 
♦   Ultra Scan 50-2200 m/z 
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♦   cílová hmota: 450 m/z 
♦   speed: 26000 m/z/sec 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1. Kalibrační křivky sledovaných analytů  PBDE 

Pro všechny sledované kongenery PBDE byly sestrojeny kalibrační křivky, které sloužily 
k výpočtu koncentrací v jednotlivých matricích. Sledovanými kongenery PBDE byly v rámci 
naší studie PBDE 28, 47, 66, 100, 99, 85, 154, 153 a 183. Pro sestrojení kalibrační křivky 
byla použita šestibodová kalibrace (100, 50, 25, 10, 5 a 1 ng·ml-1). Příklad údajů potřebných 
pro sestrojení kalibrační křivky standardu PBDE 28 je prezentován v tabulce XX a kalibrační 
křivka standardu PBDE 28 je znázorněna v grafu 1. Ostatní kongenery, jejich retenční časy, 
rovnice regrese a hodnoty spolehlivosti jsou uvedeny v tabulce XXI. 
 
Tabulka XX: Kalibrační údaje pro PBDE 28 

Koncentrace 
[ng·ml-1] Plocha píku 

100 474394 
50 236115 
25 104217 
10 38385,6 
5 20112,4 
1 3251,9 

 
Retenční čas kongeneru PBDE 28 je 28,49 minut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1: Kalibrační křivka PBDE 28 
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Graf. č. 2: Kalibrační křivky sledovaných kongenerů PBDE 28, 47, 66 a 85 
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Graf. č. 3: Kalibrační křivky sledovaných kongenerů PBDE 99, 100, 153, 154 a 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77

Tabulka XXI: Kalibrační údaje pro ostatní  sledované PBDE 

Kongenery Retenční čas Rovnice regrese Koeficient determinace 
R2 

PBDE 47 41,23 y = 1786x - 3491 R2 = 0,9987 
PBDE 66 42,65 y = 1751x - 4892 R² = 0,9985 
PBDE 100 48,73 y = 1699x - 3281 R2 = 0,9986 
PBDE 99 51,15 y = 1791x – 3781 R2 = 0,9985 
PBDE 66 54,03 y = 1747x - 4177 R2 = 0,9986 
PBDE 154 58,67 y = 1573x - 3129 R2 = 0,9987 
PBDE 153 61,42 y = 1391x - 3462 R2 = 0,9987 
PBDE 183 69,24 y = 825x - 2250 R2 = 0,9987 

4.2. Optimalizace extrakční techniky - PBDE 

V následující kapitole jsou uvedeny výsledky optimalizace extrakčních technik. 
 

4.2.1. Výsledky optimalizace metody - PBDE 
Jak již bylo uvedeno v  experimentální části, bylo do každého vzorku přidáno 25 µl 

standardu PBDE o koncentraci 50 ng·ml-1. Koncentrace každého kongeneru při 100% 
výtěžnosti by proto měla být 50 ng·ml-1. Standard obsahoval devět kongenerů, celková 
koncentrace všech kongenerů by měla být 450 ng·ml-1. Pro každou metodu byl proveden 
paralelní pokus, při kterém byl jako vhodná matrice použit mořský písek. Koncentrace PBDE 
experimentálně zjištěné jsou prezentovány v tabulce XXII. Výsledné hodnoty jsou uvedeny 
ng·ml-1 isooktanu. 
 
Tabulka XXII: Výtěžnosti použitých  extrakčních technik  

Kongenery 
PSE MW Ultrazvuk 

množství 
[ng·ml-1] 

množství 
[ng·ml-1] 

množství 
[ng·ml-1] 

PBDE 28 ND 47,20 45,58 
PBDE 47 29,95 41,21 53,07 
PBDE 66 21,57 39,01 47,08 
PBDE 100 ND 45,75 42,48 
PBDE 99 ND 48,64 52,61 
PBDE 85 30,87 37,57 44,73 
PBDE 154 42,79 50,90 46,56 
PBDE 153 41,95 39,05 39,45 
PBDE 183 56,04 48,83 50,49 

celkové množství 
[ng·ml-1] 

223,2 398,2 422,1 
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Graf 4: Grafické znázornění sumy kongenerů PBDE pro danou extrakční techniku 

 
Z výsledků vyplývá, že nejvhodnější extrakční metodou byla sonikace, která byla potom 

použita v rámci celé studie zaměřené na stanovení PBDE. Pomocí této metody bylo izolováno 
největší množství kongenerů PBDE (422,1 ng·ml-1). Pro tuto techniku byl ověřován další 
parametr, a to výběr nejvhodnějšího rozpouštědla. 

4.3. Optimalizace rozpouštědla pro extrakci ultrazvukem  

V následující kapitole jsou uvedeny výsledky optimalizace prováděné za účelem zjištění 
nejvhodnější směsi rozpouštědel pro extrakci ultrazvukem.  

4.3.1. Výsledky optimalizace rozpouštědla 

Výsledky získané měřením jsou prezentovány v tabulce XXIII. V této tabulce jsou 
uvedeny všechny posuzované směsi extrakčních činidel, jednotlivé koncentrace kongenerů a 
výsledná koncentrace vypočtená pro každou směs. Koncentrace každého kongeneru měla být 
50 ng·ml-1;  všechny hodnoty jsou uvedeny v ng·ml-1 isooktanu. 
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Tabulka XXIII: Výběr optimálních extrakčních směsí 

Kongenery 

n-hexan:petrolether 
(9:1) 

n-hexan:aceton 
(98:2) 

n-hexan:petrolether 
(95:5) 

n-hexan:dichlormethan 
(3:1) 

množství  
[ng·ml-1] 

množství 
[ng·ml-1] 

množství  
[ng·ml-1] 

množství  
[ng·ml-1] 

PBDE 28 45,58 ND 27,01 50,91 
PBDE 47 33,07 24,40 21,57 39,18 
PBDE 66 37,08 26,60 22,53 42,25 
PBDE 100 32,48 28,24 16,48 39,53 
PBDE 99 32,61 26,82 21,18 40,31 
PBDE 85 34,73 24,02 33,85 42,77 
PBDE 154 36,56 31,60 18,96 43,17 
PBDE 153 37,45 31,98 23,30 45,87 
PBDE 183 40,49 34,85 37,28 57,93 

celkové 
množství 
[ng·ml-1] 

330,1 228,5 222,2 401,9 
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Graf 5: Grafické znázornění optimalizace výběru extrakčního činidla 

 
 

Z výsledků vyplývá, že nejvhodnějším extrakčním činidlem byla směs n-hexan:DCM 
(3:1). Prostřednictvím této směsi bylo izolováno největší množství kongenerů PBDE (401,9 
ng·ml-1).  

 
Při posouzení výsledků optimalizace, která byla prováděná za účelem zjištění výběru 

extrakční metody a rozpouštědel použitých pro extrakci, bylo prokázáno, že nejvhodnější 
extrakční technikou pro extrakci PBDE z pevné matrice je extrakce ultrazvukem (sonikace)  
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s použitím směsi rozpouštědel n-hexan:DCM (3:1). Tento optimální preanalytický postup byl 
následně aplikován pro zpracování všech reálných vzorků sedimentů. 

4.4. Výtěžnost metody pro stanovení PBDE 

Pro určení výtěžnosti metody byl použit optimalizovaný postup extrakce ultrazvukem, 
který je popsán v kapitole 3.3.2.5. Pro tento pokus byl jako vhodná matrice použit mořský 
písek; postup pro zjištění výtěžnosti metody pro stanovení PBDE byl zopakovaný celkem 
pětkrát pro koncentraci 50 ng·ml-1. Výsledky jsou prezentovány v tabulce XXIV. 
 
Tabulka XXIV: Výtěžnost pro 50 ng·ml-1 PBDE 

Kongenery Průměrná výtěžnost 
[%] 

PBDE 28 98,9 
PBDE 47 99,0 
PBDE 66 100,3 
PBDE 100 99,8 
PBDE 99 99,7 
PBDE 85 101,1 
PBDE 154 101,0 
PBDE 153 99,1 
PBDE 183 100,9 

 
 
4.5. Kalibrační křivka analytu PFOSA 

Pro sledovaný analyt PFOSA byla sestrojena kalibrační křivka, která sloužila k výpočtu 
koncentrací v jednotlivých posuzovaných matricích. Pro sestrojení kalibrační křivky byla 
použita pětibodová kalibrace (100, 50, 30, 10 a 5 ng·ml-1). Kalibrační tabulka standardu 
PFOSA je uvedena v tabulce XXV a  kalibrační křivka standardu PFOSA je graficky 
znázorněna v grafu č. 6.  
 
Tabulka XXV: Kalibrační údaje pro PFOSA 

Koncentrace 
[ng·ml-1] Plocha píku 

100 1010782 
50 439124 
30 316593 
10 74356 
5 38084 
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Graf 6: Kalibrační křivka PFOSA 

 

4.6. Optimalizace extrakční techniky pro PFOSA 

V následující kapitole jsou uvedeny výsledky optimalizace extrakčních technik. 
 

4.6.1. Výsledky optimalizace metody pro stanovení analytu PFOSA 
Byly testovány dvě extrakční techniky a to tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE) a 

extrakce ultrazvukem. Výtěžnosti PFOSA zjištěné měřením jsou uvedeny v tabulce XXVI. 
  
Tabulka XXVI: Výtěžnost pro posuzované perfluorované sloučeniny  

Technika Výtěžnost PFOSA (%) 
PSE 32,1 

Ultrazvuk  73,5 
 

Z tabulky vyplývá, že extrakční technikou poskytující největší výtěžnost je sonikace; jako 
extrakční směs byla použita směs rozpouštědel aceton : methanol (1:3).  

4.7. Výsledky analýzy reálných vzorků 

Cílem disertační práce byl monitoring kontaminace vod a sedimentů ve vybraných 
lokalitách na povodí řeky Svratky. Ve vybraných matricích byly sledovány kongenery PBDE 
a jeden analyt ze skupiny perfluorovaných sloučenin. U povrchových vod bylo možné 
předpokládat, že koncentrace jednotlivých kongenerů PBDE i PFOSA nebudou vysoké. 
Naopak u sedimentů bylo možné se domnívat, že mohlo dojít k zakoncentrování analytů do 
této matrice. Sekundární kontaminace, pocházející ze sedimentu, však již byla potvrzena u 
některých organohalogenovaných uhlovodíků, například u PCB a organochlorových 
pesticidů.  
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V následující kapitole jsou prezentovány výsledky analýzy reálných vzorků povrchových 

vod a sedimentů. Získané výsledky jsou zpracovány do následujících tabulek XXX, XXXI a 
XXXII. Hodnoty ND uvedené v tabulkách znamenají nedetekováno, symbol < LOD 
označuje, že hodnota je pod mezí detekce a symbol  < LOQ značí, že příslušná hodnota je pod 
mezí stanovitelnosti použité metody. Konkrétní číslo v  tabulce znamená, že hodnota 
překročila mez stanovitelnosti a jedná se proto o pozitivní kontaminaci tímto analytem. 
Výsledky jednotlivých měření zjištěné u sedimentů jsou přepočítané na µg·kg-1, u vod na  
ng·l-1.  

4.7.1. Výpočet LOD a LOQ pro sledované analyty  

Při  výpočtu je nutné si uvědomit, že citlivost jako směrnice kalibrační křivky a mez 
detekce (LOD – limit of detection) a mez stanovitelnosti (LOQ – limit of quantification) 
spolu úzce souvisí. Pokud jsou při analýzách aplikovány separační metody, vyjadřuje se  mez 
detekce jako trojnásobek šumu základní linie a mez stanovitelnosti jako desetinásobek šumu 
základní linie. Mezi citlivostí m a oběma limity platí následující vztahy: 

 

LOD = 
m

hn.3
 

 

LOQ = 
m

hn.10
 

 
 

kde hn je šum na základní linii a m je směrnice kalibrační přímky. 
 
 

Tabulka XXVII: Mez detekce a mez stanovitelnosti pro vybrané kongenery PBDE   
                            sedimentu 

Kongenery 
Mez detekce LOD 

[µg·kg-1] 
Mez detekce LOQ 

[µg·kg-1] 
PBDE 28 0,2774 0,9246 
PBDE 47 0,5195 1,732 
PBDE 66 0,2681 0,8538 
PBDE 85 0,4427 1,142 
PBDE 99 0,3224 1,075 
PBDE 100 0,5171 1,723 
PBDE 153 0,3299 1,099 
PBDE 154 0,1246 0,4154 
PBDE 183 0,1391 0,4635 
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Tabulka XXVIII: Mez detekce a mez stanovitelnosti pro vybrané kongenery PBDE ve vodě 

Kongenery Mez detekce LOD 
[ng·l-1] 

Mez detekce LOQ 
[ng·l-1] 

PBDE 28 0,5548 1,849 
PBDE 47 1,039 3,463 
PBDE 66 1,341 2,231 
PBDE 85 3,653 5,123 
PBDE 99 0,6448 2,149 
PBDE 100 1,034 3,447 
PBDE 153 0,6600 2,200 
PBDE 154 0,2492 0,8308 
PBDE 183 0,2781 0,9271 

 

4.7.2. Výpočtené hodnoty LOD a LOQ pro PFOSA 

 
Tabulka XXIX: Mez detekce a mez stanovitelnosti pro FOSA v sedimentu 

Látka LOD LOQ 
FOSA 0,4154 1,403 



Tabulka XXX: Množství stanovených kongenerů PBDE ve vzorcích povrchové vody odebraných na povodí řeky Svratky 
Kongenery PBDE 28 PBDE 47 PBDE 66 PBDE 100 PBDE 99 PBDE 85 PBDE 154 PBDE 153 PBDE 183 

 koncentrace 
[ng·l-1] 

koncentrace 
[ng·l-1] 

koncentrace 
[ng·l-1] 

koncentrace 
[ng·l-1] 

koncentrace 
[ng·l-1] 

koncentrace 
[ng·l-1] 

koncentrace 
[ng·l-1] 

koncentrace 
[ng·l-1] 

koncentrace 
[ng·l-1] 

Svratka P ND <LOQ <LOQ ND ND <LOQ ND ND ND 
Svratka Z ND <LOQ ND ND ND ND ND ND ND 
Jimranov P ND <LOQ <LOQ ND <LOQ <LOQ ND <LOQ ND 
Jimranov Z ND <LOQ <LOQ ND <LOQ ND ND <LOQ ND 
Vír P ND <LOQ ND ND <LOQ ND ND ND ND 
Vír Z ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Štepánov P ND ND ND ND ND <LOQ ND ND ND 
Štepánov Z ND <LOQ <LOQ ND ND ND ND <LOQ ND 
Tišnov P ND ND ND ND ND <LOQ ND ND ND 
Tišnov Z ND <LOQ <LOQ ND ND ND ND ND ND 
Veverská Bítýška P ND <LOQ <LOQ ND ND <LOD ND ND ND 
Veverská Bítýška Z ND <LOQ <LOQ ND ND ND ND ND ND 
Brno Jundrov ND ND <LOQ ND <LOQ ND ND ND ND 
Modřice za ČOV ND < LOQ ND ND ND < LOD ND < LOQ < LOD 
Brno soutok  ND ND <LOQ ND ND ND ND ND ND 
Rajhradice P ND <LOD <LOQ ND ND ND ND ND ND 
Rajhradice Z ND ND <LOQ ND ND ND ND ND ND 
Židlochovice P ND < LOQ < LOQ ND < LOD < LOD ND ND ND 
Židlochovice Z ND < LOQ < LOQ ND < LOD < LOG ND ND ND 



Tabulka XXXI: Množství stanovených kongenerů PBDE ve vzorcích sedimentů odebraných na povodí řeky Svratky 
Kongenery → PBDE 28 PBDE 47 PBDE 66 PBDE 100 PBDE 99 PBDE 85 PBDE 154 PBDE 153 PBDE 183 

Lokalita ↓ koncentrace 
[µg·kg-1] 

koncentrace 
[µg·kg-1] 

koncentrace 
[µg·kg-1] 

koncentrace 
[µg·kg-1] 

koncentrace 
[µg·kg-1] 

koncentrace 
[µg·kg-1] 

koncentrace 
[µg·kg-1] 

koncentrace 
[µg·kg-1] 

koncentrace 
[µg·kg-1] 

Svratka P <LOQ ND ND ND 1,339 <LOQ ND ND ND 
Svratka Z <LOQ <LOQ ND ND <LOQ <LOQ ND ND ND 
Jimramov P ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Jimramov Z ND ND ND ND 2,525 ND 1,274 ND ND 
Vír P ND <LOD ND ND ND ND ND ND ND 
Vír Z <LOQ <LOQ 1,306 ND ND <LOQ 2,206 2,247 ND 
Štepánov P ND ND ND ND <LOQ <LOQ ND ND ND 
Štepánov Z 1,472 <LOQ ND ND <LOQ 1,976 3,284 ND ND 
Tišnov P <LOQ <LOD ND ND <LOQ <LOQ ND ND <LOD 
Tišnov Z <LOQ <LOQ <LOQ ND <LOQ <LOQ ND ND ND 
Veverská Bítýška P <LOQ <LOQ ND ND 1,350 <LOQ <LOQ ND ND 
Veverská Bítýška Z ND ND ND ND ND ND 2,349 ND ND 
Brno Jundrov <LOD <LOQ <LOQ ND <LOQ <LOQ ND ND ND 
Brno soutok  2,783 2,166 ND ND <LOQ <LOQ 1,704 1,488 <LOD 
Rajhradice P <LOQ <LOQ ND ND <LOQ ND <LOQ <LOD <LOD 
Rajhradice Z 2,447 <LOQ ND ND <LOQ ND <LOQ <LOQ <LOD 
Židlochovice P 3,091 2,972 <LOQ ND <LOQ <LOD ND ND <LOD 
Židlochovice Z 4,359 1,850 ND ND <LOQ <LOQ ND ND <LOD 
 



Tabulka XXXII: Množství PFOSA ve vzorcích sedimentu odebraných na povodí řeky 
                            Svratky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalita 
PFOSA  

koncentrace [µg·kg-1] 

Svratka P ND 

Svratka Z ND 

Jimranov P ND 

Jimranov Z ND 

Vír P ND 

Vír Z ND 

Štepánov P ND 

Štepánov Z ND 

Tišnov P ND 

Tišnov Z ND 

Veverská Bítýška P ND 

Veverská Bítýška Z ND 

Brno Jundrov ND 

Brno soutok ND 

Rajhradice P ND 

Rajhradice Z ND 

Židlochovice P ND 

Židlochovice Z ND 
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Tabulka č. XXXIII: Porovnání výsledků stanovení PBDE 28 v letech 2010 a 2013 

PBDE 28 

Voda Sediment 

2010 

[ng.l-1] 

2013 

[ng.l-1] 

2010 
[µg.kg-1] 

2013 
[µg.kg-1] 

Svratka před obcí ND ND - <LOQ 

Svratka za obcí < LOQ ND < LOQ <LOQ 

Jimramov před obcí < LOQ ND < LOQ ND 

Jimramov za obcí < LOQ ND 3,856 ND 

Vír před obcí < LOQ ND 26,78 ND 

Vír za obcí ND ND < LOQ <LOQ 

Štěpánov před obcí ND ND 0,5497 ND 

Štěpánov za obcí ND ND 1,178 1,472 

Tišnov před obcí < LOQ ND 0,8995 <LOQ 

Tišnov za obcí < LOQ ND 0,5947 <LOQ 

Veverská Bítýška před 
obcí 

< LOQ ND < LOQ <LOQ 

Veverská Bítýška za obcí - ND < LOQ ND 

Brno Jundrov ND ND < LOQ <LOD 

Modřice ČOV ND ND - - 

Brno soutok  ND ND 11,00 2,783 

Rajhradice před obcí < LOQ ND < LOQ <LOQ 

Rajhradice za obcí < LOQ ND 1,737 2,447 

Židlochovice před obcí < LOQ ND 3,816 3,091 

Židlochovice za obcí < LOQ ND 2,633 4,359 
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Tabulka č. XXXIV: Porovnání výsledků stanovení PBDE 47 v letech 2010 a 2013 

PBDE 47 

Voda Sediment 

2010 

[ng.l-1] 

2013 

[ng.l-1] 

2010 
[µg.kg-1] 

2013 
[µg.kg-1] 

Svratka před obcí < LOQ <LOQ - ND 

Svratka za obcí < LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Jimramov před obcí < LOQ <LOQ <LOD ND 

Jimramov za obcí < LOQ <LOQ 3,630 ND 

Vír před obcí < LOQ <LOQ ND <LOD 

Vír za obcí < LOQ ND <LOD <LOQ 

Štěpánov před obcí < LOQ ND <LOQ ND 

Štěpánov za obcí ND <LOQ <LOQ <LOQ 

Tišnov před obcí < LOQ ND <LOD <LOD 

Tišnov za obcí < LOQ <LOQ <LOD <LOQ 

Veverská Bítýška před 
obcí 

5,438 <LOQ <LOD <LOQ 

Veverská Bítýška za obcí < LOQ <LOQ <LOD ND 

Brno Jundrov < LOQ ND ND <LOQ 

Modřice ČOV < LOQ < LOQ - - 

Brno soutok < LOQ ND < LOQ 2,166 

Rajhradice před obcí < LOQ <LOD ND <LOQ 

Rajhradice za obcí < LOQ ND < LOQ <LOQ 

Židlochovice před obcí < LOQ < LOQ 0,541 2,972 

Židlochovice za obcí < LOQ < LOQ < LOQ 1,850 
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Tabulka č. XXXV: Porovnání výsledků stanovení PBDE 66 v letech 2010 a 2013 

PBDE 66 

Voda Sediment 

2010 

[ng.l-1] 

2013 

[ng.l-1] 

2010 
[µg.kg-1] 

2013 
[µg.kg-1] 

Svratka před obcí < LOQ <LOQ - ND 

Svratka za obcí < LOQ ND < LOD ND 

Jimramov před obcí < LOQ <LOQ < LOD ND 

Jimramov za obcí ND <LOQ 1,456 ND 

Vír před obcí ND ND <LOQ ND 

Vír za obcí < LOQ ND < LOD 1,306 

Štěpánov před obcí ND ND <LOQ ND 

Štěpánov za obcí < LOQ <LOQ < LOD ND 

Tišnov před obcí ND ND < LOD ND 

Tišnov za obcí ND <LOQ < LOD <LOQ 

Veverská Bítýška před 
obcí 

< LOQ <LOQ < LOD ND 

Veverská Bítýška za obcí < LOQ <LOQ ND ND 

Brno Jundrov < LOQ <LOQ ND <LOQ 

Modřice ČOV ND ND - - 

Brno soutok <LOQ <LOQ <LOQ ND 

Rajhradice před obcí < LOQ <LOQ ND ND 

Rajhradice za obcí < LOQ <LOQ ND ND 

Židlochovice před obcí < LOQ < LOQ < LOD <LOQ 

Židlochovice za obcí < LOQ < LOQ ND ND 
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Tabulka č. XXXVI: Porovnání výsledků stanovení PBDE 85 v letech 2010 a 2013 

PBDE 85 

Voda Sediment 

2010 

[ng.l-1] 

2013 

[ng.l-1] 

2010 
[µg.kg-1] 

2013 
[µg.kg-1] 

Svratka před obcí < LOD <LOQ - <LOQ 

Svratka za obcí < LOD ND < LOD <LOQ 

Jimramov před obcí < LOD <LOQ < LOD ND 

Jimramov za obcí < LOD ND ND ND 

Vír před obcí ND ND < LOD ND 

Vír za obcí < LOQ ND ND <LOQ 

Štěpánov před obcí < LOD <LOQ <LOQ <LOQ 

Štěpánov za obcí < LOD ND ND 1,976 

Tišnov před obcí < LOD <LOQ ND <LOQ 

Tišnov za obcí < LOD ND ND <LOQ 

Veverská Bítýška před 
obcí 

< LOD <LOD < LOD <LOQ 

Veverská Bítýška za obcí < LOD ND ND ND 

Brno Jundrov < LOD ND ND <LOQ 

Modřice ČOV < LOD < LOD - - 

Brno soutok < LOD ND ND <LOQ 

Rajhradice před obcí < LOD ND ND ND 

Rajhradice za obcí < LOD ND ND ND 

Židlochovice před obcí < LOD < LOD < LOD <LOD 

Židlochovice za obcí < LOD < LOG < LOD <LOQ 
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Tabulka č. XXXVII: Porovnání výsledků stanovení PBDE 99 v letech 2010 a 2013 

PBDE 99 

Voda Sediment 

2010 

[ng.l-1] 

2013 

[ng.l-1] 

2010 
[µg.kg-1] 

2013 
[µg.kg-1] 

Svratka před obcí < LOD ND - 1,339 

Svratka za obcí < LOD ND < LOD <LOQ 

Jimramov před obcí < LOQ <LOQ < LOD ND 

Jimramov za obcí < LOQ <LOQ <LOQ 2,525 

Vír před obcí < LOD <LOQ < LOD ND 

Vír za obcí ND ND < LOD ND 

Štěpánov před obcí ND ND <LOQ <LOQ 

Štěpánov za obcí ND ND < LOD <LOQ 

Tišnov před obcí < LOD ND < LOD <LOQ 

Tišnov za obcí < LOD ND < LOD <LOQ 

Veverská Bítýška před 
obcí 

ND ND < LOD 1,350 

Veverská Bítýška za obcí ND ND < LOD ND 

Brno Jundrov < LOD <LOQ ND <LOQ 

Modřice ČOV ND ND - - 

Brno soutok ND ND <LOQ <LOQ 

Rajhradice před obcí < LOQ ND < LOD < LOD 

Rajhradice za obcí < LOQ ND < LOD <LOQ 

Židlochovice před obcí < LOD < LOD <LOQ <LOQ 

Židlochovice za obcí < LOD < LOD < LOD <LOQ 
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Tabulka č. XXXVIII: Porovnání výsledků stanovení PBDE 100 v letech 2010 a 2013 

PBDE 100 

Voda Sediment 

2010 

[ng.l-1] 

2013 

[ng.l-1] 

2010 
[µg.kg-1] 

2013 
[µg.kg-1] 

Svratka před obcí < LOQ ND - ND 

Svratka za obcí < LOQ ND < LOD ND 

Jimramov před obcí < LOQ ND ND ND 

Jimramov za obcí < LOQ ND < LOQ ND 

Vír před obcí < LOD ND ND ND 

Vír za obcí < LOQ ND ND ND 

Štěpánov před obcí < LOQ ND ND ND 

Štěpánov za obcí ND ND < LOD ND 

Tišnov před obcí < LOQ ND < LOD ND 

Tišnov za obcí < LOQ ND ND ND 

Veverská Bítýška před 
obcí 

ND ND < LOD ND 

Veverská Bítýška za obcí < LOQ ND < LOD ND 

Brno Jundrov < LOQ ND ND ND 

Modřice ČOV ND ND - ND 

Brno soutok < LOQ ND < LOD ND 

Rajhradice před obcí < LOQ ND < LOD ND 

Rajhradice za obcí < LOQ ND < LOD ND 

Židlochovice před obcí < LOQ ND < LOD ND 

Židlochovice za obcí < LOD ND < LOD ND 
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Tabulka č. XXXIX: Porovnání výsledků stanovení PBDE 153 v letech 2010 a 2013 

PBDE 153 

Voda Sediment 

2010 

[ng.l-1] 

2013 

[ng.l-1] 

2010 
[µg.kg-1] 

2013 
[µg.kg-1] 

Svratka před obcí < LOQ ND - ND 

Svratka za obcí < LOQ ND <LOD ND 

Jimramov před obcí < LOQ <LOQ ND ND 

Jimramov za obcí < LOQ <LOQ <LOQ ND 

Vír před obcí < LOQ ND <LOD ND 

Vír za obcí < LOQ ND ND 2,247 

Štěpánov před obcí < LOQ ND ND ND 

Štěpánov za obcí < LOQ <LOQ <LOQ ND 

Tišnov před obcí < LOQ ND ND ND 

Tišnov za obcí < LOQ ND <LOQ ND 

Veverská Bítýška před 
obcí 

< LOQ ND ND ND 

Veverská Bítýška za obcí < LOQ ND ND ND 

Brno Jundrov < LOQ ND <LOD ND 

Modřice ČOV < LOQ < LOQ - - 

Brno soutok < LOQ ND <LOD 1,488 

Rajhradice před obcí < LOQ ND <LOD <LOD 

Rajhradice za obcí < LOQ ND <LOD <LOQ 

Židlochovice před obcí < LOQ ND <LOD ND 

Židlochovice za obcí < LOQ ND <LOD ND 
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Tabulka č. XL: Porovnání výsledků stanovení PBDE 154 v letech 2010 a 2013 

PBDE 154 

Voda Sediment 

2010 

[ng.l-1] 

2013 

[ng.l-1] 

2010 
[µg.kg-1] 

2013 
[µg.kg-1] 

Svratka před obcí < LOD ND - ND 

Svratka za obcí ND ND < LOD ND 

Jimramov před obcí < LOQ ND < LOD ND 

Jimramov za obcí ND ND < LOQ 1,274 

Vír před obcí < LOD ND < LOD ND 

Vír za obcí ND ND ND 2,206 

Štěpánov před obcí ND ND < LOQ ND 

Štěpánov za obcí ND ND < LOQ 3,284 

Tišnov před obcí < LOD ND < LOD ND 

Tišnov za obcí < LOD ND < LOD ND 

Veverská Bítýška před 
obcí 

ND ND < LOD <LOQ 

Veverská Bítýška za obcí ND ND < LOD 2,349 

Brno Jundrov < LOD ND < LOD ND 

Modřice ČOV ND ND - - 

Brno soutok ND ND < LOQ 1,704 

Rajhradice před obcí < LOQ ND < LOD <LOQ 

Rajhradice za obcí < LOQ ND < LOD <LOQ 

Židlochovice před obcí < LOD ND < LOD ND 

Židlochovice za obcí < LOD ND < LOD ND 
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Tabulka č. XLI: Porovnání výsledků stanovení PBDE 183 v letech 2010 a 2013 

PBDE 183 

Voda Sediment 

2010 

[ng.l-1] 

2013 

[ng.l-1] 

2010 
[µg.kg-1] 

2013 
[µg.kg-1] 

Svratka před obcí < LOD ND - ND 

Svratka za obcí < LOD ND ND ND 

Jimramov před obcí < LOD ND ND ND 

Jimramov za obcí < LOQ ND ND ND 

Vír před obcí < LOD ND < LOD ND 

Vír za obcí < LOD ND ND ND 

Štěpánov před obcí ND ND ND ND 

Štěpánov za obcí ND ND ND ND 

Tišnov před obcí ND ND ND <LOD 

Tišnov za obcí < LOQ ND ND ND 

Veverská Bítýška před 
obcí 

ND ND ND ND 

Veverská Bítýška za obcí ND ND ND ND 

Brno Jundrov < LOD ND ND ND 

Modřice ČOV ND < LOD - - 

Brno soutok < LOD ND ND <LOD 

Rajhradice před obcí ND ND < LOD <LOD 

Rajhradice za obcí < LOD ND ND <LOD 

Židlochovice před obcí < LOD ND ND <LOD 

Židlochovice za obcí < LOD ND ND <LOD 
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Legenda: označení – v tabulkách XXXIII až XLI značí -, že měření nebylo prováděno 

 

4.7.3. Posouzení kontaminace 
V této kapitole, která je zaměřená na porovnání úrovně kontaminace, jsou výsledky 

zpracované do grafů, které lépe znázorňují zastoupení jednotlivých kongenerů ve 
sledovaných lokalitách. Nejvhodnějším typem grafu pro toto porovnání je 100% skládaný 
graf s prostorovým efektem. Pomocí tohoto grafu bylo nejlépe viditelné zastoupení 
jednotlivých kongenerů PBDE, jejich procentuální poměr v dané matrici a také typ 
kongeneru, který se v dané matrici vyskytoval nejčastěji. PBDE, zvláště více substituované 
kongenery, jsou velmi málo rozpustné ve vodě, a proto jsou ve vodním ekosystému 
detekovány v nižších koncentracích s výjimkou kontaminovaných řek, kde se jejich 
koncentrace pohybuje v jednotkách pg.l-1. Převládají především kongenery BDE 47 a BDE 99 
[89, 90]. 
 

Graf  č. 7 znázorňuje procentuální zastoupení kongenerů PBDE (28, 47, 66, 99, 85, 153 a 
154) v sedimentu odebraném na povodí řeky Svratky. Z grafu jednoznačně vyplývá, že 100% 
zastoupení jednoho kongeneru bylo zaznamenáno u odběrového místa Rajhradice za obcí 
(kongener PBDE 28), Veverská Bítýška za obcí (kongener 154), Veverská Bítýška před obcí 
(kongener PBDE 99) a Svratka před obcí (kongener PBDE 99). Kongener PBDE 154 byl 
rovněž obsažen ve vzorcích sedimentu z odběrových lokalit Brno soutok řek Svitavy a 
Svratky, Štěpánov za obcí, Vír za obcí a Jimramov za obcí. Kongener PBDE 28 byl ještě 
detekován i ve vzorcích z odběrových míst Židlochovice před obcí, Židlochovice za obcí, 
Brno soutok řek Svitavy a Svratky a Štěpánov za obcí. Kongener PBDE 99 byl dále zjištěn ve 
vzorku odebraném za obcí  Jimramov. Dalším kongenerem PBDE, který byl identifikován ve 
vzorcích sedimentu, byl kongener PBDE 47, který byl prokázán ve vzorcích z lokalit 
Židlochovice před obcí, Židlochovice za obcí a Brno soutok řek Svitavy a Svratky. Ve 
vzorcích odebraných za obcí Vír a v místě soutoku řek Svratky a Svitavy v Brně byl rovněž 
detekován kongener PBDE 153. Také byla prokázána přítomnost kongeneru PBDE 85, a to 
ve vzorku odebraném za obcí Štěpánov a kongeneru PBDE 66, který byl identifikován ve 
vzorku odebraném za obcí Vír. 

Na základě identifikace těchto jednotlivých kongenerů však nelze stanovit, z jakého 
komerčního přípravku mohou pocházet, případně jaký je pravděpodobný zdroj jejich 
kontaminace.  

Pomocí grafu č. 8 je dokumentována ta skutečnost, že nejvyšší kontaminace PBDE byla 
prokázána na odběrových místech Jimramov za obcí, Vír za obcí, Štěpánov za obcí, Brno 
soutok řak Svitavy a Svratky, Židlochovice před obcí a Židlochovice za obcí. Z prokázaných 
hodnot koncentrací však nelze ani v případě vyšších množství PBDE jednoznačně určit zdroj 
kontaminace. V případě odběrových míst za obcí Jimramov a za obcí Vír bude kontaminace 
rovněž pocházet z více zdrojů. Tato kontaminace je však poměrně vysoká a bylo by proto 
vhodné se zabývat v rámci dále pokračujícího monitoringu jednoznačným určením zdroje 
kontaminace. Za obcí Štěpánov nad Svratkou mohla být kontaminace sedimentu způsobena 
převážně vlivem místního podniku Železárny Štěpánov. 
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Graf 7: Procentuelní zastoupení jednotlivých kongenerů PBDE v sedimentech 

 

 
Graf 8:  Suma PBDE stanovená v sedimentech odebraných z řeky Svratky 

 
Nejvyšší kontaminace PBDE byla prokázána v sedimentu v místě soutoku řek Svratka a 

Svitava, kde se částečně mohl projevit vliv nedaleké dálnice D2. Na odběrových místech před 
a za obcí Židlochovice došlo naopak k poklesu sumy PBDE, a to v porovnání s odběrovým 
místem na soutoku řek Svratka a Svitava. Zde se mohl naopak projevit vliv čistírny 
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odpadních vod v Brně – Modřicích (ČOV), kde by použitá technologie čištění mohla mít 
pozitivní vliv na snižování úrovně kontaminace sledovaných analytů. Protože však jsou 
PBDE lipofilní kontaminanty, lze se domnívat, že v rámci technologického procesu 
používaného v této ČOV mohlo také dojít k sorpci PBDE na čistírenský kal. Toto by bylo 
možné konstatovat pouze v případě, pokud by byla podrobně posuzována celá čistírenská 
technologie používaná na této ČOV, a to z hlediska odstranění organohalogenovaných 
kontaminantů na jednotlivých stupních čištění.  

 
Studie z roku 2010 [98], která se rovněž zabývala sledováním kontaminace vodního 

ekosystému PBDE prokázala, že ve vzorcích sedimentů byl nejvíce zastoupeným kongenerem 
PBDE 28. V naší studii se však ve stejné míře jako kongener PBDE 28  vyskytují další dva 
kongenery, a to kongener PBDE 99 a 154. Následující graf č. 9 zobrazuje porovnání sumy 
PBDE v odebraném sedimentu v letech 2010 a 2013. Výraznější rozdíl byl zjištěný pouze u 
odběrového místa před obcí Vír. Příčinu tohoto rozdílu však nemůžeme blíže specifikovat, 
protože pro zjištění příčiny bychom se musely zaměřit na produkci a odpadové hospodářství 
okolních podniků, stav skládek a množství požárů v obou letech.  
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Graf č. 9 : Porovnání ΣPBDE v odebraném sedimentu v letech 2010 a 2013 
 

V rámci publikace řešené v roce 2013 se koncentrace PBDE v sedimentu odebraném na  
povodí řeky Svratky pohybovaly až v desítkách µg·kg-1

 sušiny. Nejvyšší kontaminace PBDE 
byla prokázána přímo ve městě Brně, kde rovněž nelze jednoznačně určit zdroj kontaminace, 
protože se na ní bude podílet více zdrojů pocházejících jak z průmyslových, tak také 
z komunálních odpadů. K nejvíce kontaminovaným odběrovým místům patřila lokalita těsně 
za Brnem, tj. odběrové místo před soutokem řek Svratky a Svitavy (39,63 µg·kg-1sušiny) a 
odběrové místo u Rajhradu (25,99 µg·kg-1sušiny), kde došlo k poklesu sumy PBDE 
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v porovnání s předchozím odběrovým místem. To mohlo být způsobeno pravděpodobně i 
technologií použitou v čistírně odpadních vod v Brně-Modřicích (ČOV), která je právě 
situována mezi těmito dvěma odběrovými místy [91].  

Z dalších experimentů provedených v rámci této studie pocházející z roku 2013 dále 
vyplynulo, že sedimenty odebrané z řek Oslavy a Jihlavy se vyskytovaly v nižších 
koncentracích, než tomu bylo v okolí Brna. Nejvyšší koncentrace sumy PBDE byla zjištěna 
na odběrovém místě na řece Jihlavě (6,145 µg·kg-1), poblíž obce Mohelno. Možný zdroj 
kontaminace v tomto případě může souviset s lokací poblíž Dukovan, Oslavan i Ivančic, kde 
je pravděpodobné, že větší osídlení i větší soustředěnost průmyslových podniků s různou 
výrobou, a to i textilní, se mohlo odrazit právě na úrovni kontaminace. Další vyšší hodnota 
kontaminace byla prokázaná na odběrovém místě nacházejícím se u Třebíče (5,189 µg·kg-1). 
Při sledování povodí řeky Svratky bylo na odběrovém místě situovaném za Brnem 
kvantifikováno až 40 µg·kg-1 PBDE. Protože je Brno v porovnání s městskými a 
venkovskými oblastmi v okolí řek Jihlavy a Oslavy mnohem urbanizovanější oblastí, lze 
proto očekávat, že zde bude pravděpodobnost vyššího výskytu PBDE. Tyto analyty jsou ve 
velké míře rovněž obsaženy ve výrobcích běžného používání. V sedimentech odebraných z 
řeky Oslavy byla převážně stanovena suma PBDE do 1 µg·kg-1.  Dominantními  kongenery 
v této studii byly BDE 28, 47, 154 a 183. Toto porovnání je rovněž potvrzeno 100% 
skládaným grafem s prostorovým efektem, převzatým z této citované publikace.  

Ve studii, kterou publikoval Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí bylo 
prezentováno, že se v sedimentech vyskytují v nejvyšších koncentracích převážně kongenery 
BDE 47, 99, 100 a 209. Z výsledků projektu „Voda Živá“ řešeného na VŠCHT v Praze 
naopak vyplynulo, že zastoupení kongenerů PBDE může být u různých vzorků sedimentu 
značně variabilní [91].    

 

 
Graf č. 10: Procentuální zastoupení kongenerů PBDE ve vzorcích sedimentů řeky Oslavy a  
                  Jihlavy [91] 
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Ve studii pocházející z roku 2014, která byla prováděná v různých lokalitách České 
republiky bylo prezentováno, že průměrná hodnota sumy sedmi indikátorových kongenerů 
PBDE v sedimentech, naměřená v rámci této studie činila 3,274 µg·kg-1sušiny, což je v 
porovnání s výsledky naší studie podstatně méně [88].  

 

Tabulka XLII:  Koncentrace PBDE v říčním sedimentu [µg.kg-1 sušiny]; porovnání údajů  
                         z literatury [92]             

Země Řeka Rok Σ Σ Σ Σ PBDE [µµµµg.kg-1] 
sušiny 

ČR Morava - Dřevnice 2010 0,002 – 0,24 
Rumunsko Dunaj 2001 0,06 – 0,4 
Španělsko Vero 2004-2005 3,65 – 1936 
Čína Perlová řeka (delta) 2004 0,04 – 94,7 
Čína Dong 2006 0,7 – 7,6 
Čína Pej–ťiang 2006 0,019 – 186,3 

Španělsko Anoia 2000 2,47 – 5,13 
 

    Obecně lze konstatovat, že kontaminace českých řek PBDE je spíše nižší. Nejvyšší 
koncentrace se nachází v blízkosti průmyslových zdrojů a hustých městských aglomerací. 
Zdrojem jsou v takovém případě zejména zde produkované odpadní vody. 

 
Z hodnot prezentovaných v tabulce XXX nebylo možné sestrojit graf, který by 

reprezentoval jednotlivé zastoupení kongenerů PBDE ve vodě, protože se všechny tyto 
hodnoty nacházely pod mezí stanovitelnosti (< LOQ). Tento výsledek je možné si vysvětlit 
také tím, že PBDE jsou téměř nerozpustné ve vodě a lépe se zakoncentrovávají do sedimentu.  

    V publikaci z roku 2013 [91] byl prokázán ojedinělý výskyt těchto analytů, a to ve velmi 
nízkých koncentracích (3,2 – 8,207 ng.l-1). Nejčastěji byly detekovány kongenery 28, 47 a 
183. Výjimečně se ve vodě nacházely také kongenery 99, 153 a 154. Kongener BDE 100 
nebyl detekován na žádném z odběrových míst. Nejvyšší koncentrace PBDE byly prokázány 
na odběrovém místě  řeky Svratky před soutokem s řekou Svitavou a na odběrovém místě 
v Brně -  Modřicích za ČOV, což by mohlo dokumentovat teorii, že v urbanizovaných 
oblastech se tyto organické polutanty vyskytují ve vyšší míře [93]. Na odběrovém místě u 
Rajhradu, které se již nachází ve venkovské lokalitě, byl patrný pokles sumy PBDE.  

V téže studii pocházející z roku 2013 byl sledován také výskyt PBDE ve vodách řek 
Oslavy a Jihlavy.  I v tomto povodí byly prokázány velmi nízké koncentrace PBDE (0,430 - 
8,156 ng·l-1). Rozmezí hodnot zjištěných koncentrací bylo podobné tomu, které bylo 
prokázáno na řece Svratce. Na některých odběrových místech (Křenice, Mohelno, Ivančice, 
Cvrčovice a Ivaň) Oslavy a Jihlavy nebyly PBDE detekovány vůbec. Nejvyšší koncentrace 
PBDE byly zjištěny ve vodě z odběrového místa Kuroslepy (8,156 ng·l-1), které se paradoxně 
nacházelo mimo urbanizovanou oblast blízko vesnice Mohelno. Dominantními kongenery 
PBDE ve vzorcích vod byly BDE 28 a 47. Detekovány byly rovněž BDE 153 a 154. Dále 
bylo zjištěno, že více kontaminována byla voda v řece Oslavě, protože kontaminace těmito 
analyty byla prokázána na všech odběrových místech, kromě odběrového místa Křenice. 
Možným zdrojem kontaminace v tomto případě mohla být dálnice D1, protože PBDE jsou 
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schopny zúčastnit se dálkového transportu [91]. Výsledky této studie jsou opět srovnatelné s 
výsledky studie provedené v Číně [87]. 

Koncentrace PBDE ve vodě byly dosud v rámci České republiky v dostupné literatuře 
publikovány velmi málo, a proto není možné podrobněji porovnat naše výsledky s literaturou. 
Mnoho údajů není k porovnání k dispozici ani ve světě.  

 Podobná studie byla zpracována v Korei v roce 2012, kde bylo sledováno 24 kongenerů 
PBDE. Naměřené hodnoty PBDE byly v rozsahu koncentrací od 0,056 do 0,343 ng.l-1 [94]. 
Další studie zabývající se kontaminací vody PBDE byla provedena v Číně, a to v letech 2012 
- 2013. Průměrné hodnoty PBDE zjištěné v této studii byly stanoveny v rozsahu koncentrací 
od 0,67 do 5,54 ng·l -1 vody [87]. V našem případě nebyla kontaminace PBDE ve vodě 
prokázána v žádném z odběrových míst na řece Svratce. V rámci studie z roku 2013 [91] byla 
zjištěná koncentrace Σ PBDE, a to ve vodě odebrané z řeky Svratky, na odběrovém místě 
řeky Svratky před soutokem s řekou Svitavou a na odběrovém místě v Brně - Modřicích za 
ČOV vyšší, a to téměř dvojnásobně. Ve studii popisující výsledky pocházející z roku 2010 ve 
stejných lokalitách na řece Svratce bylo prezentováno, že všechny hodnoty se nacházely pod 
mezí stanovitelnosti. Pouze na odběrovém místě před obcí Veverská Bítýška byla prokázána 
koncentrace kongeneru BDE 47 na úrovni 5,438 ng.l-1 [98].  
 

Kromě PBDE byl rovněž sledován průnik perfluorovaných sloučenin (PFOSA) do vzorků 
sedimentů. Perfluorované řetězce mají jak hydrofobní, tak také oleofobní povahu, a proto se 
nechovají jako ostatní organické látky, které jsou substituované halogeny [95]. Z tohoto 
důvodu nemají PFC tendenci akumulovat se v tukové tkáni, ani se sorbovat na organickou 
matrici, např. na sedimenty [96]. Sedimenty disponuji ve své struktuře různými polárními 
částmi, se kterými však mohou PFC interagovat [97].  

Z hodnot uvedených v tabulce XXXII vyplývá, že kontaminace touto skupinou 
organohalogenovaných sloučenin nebyla v našem případě prokázána, protože v  žádném ze 
sledovaných vzorků nebyl tento analyt detekován. V publikované studii zabývající se touto 
problematikou, tj. sledováním úrovně kontaminace perfluorovanými sloučeninami v České 
republice bylo zjištěno, že průměrná hodnota PFOSA, kvantifikovaná v sedimentech 
odebíraných z různých lokalit ČR, byla  0,471 µg·kg-1 sušiny [88]. V rámci projektu „Voda 
živá“ z roku 2011 byl mimo jiné řešen i výskyt  PFOSA v sedimentech odebraných na 
vybraných lokalitách České republiky. Konkrétní zjištěné hodnoty pro PFOSA pocházející ze 
tří odběrových míst na řece Bílině byly v rozsahu od 0,4 po 1,4 µg.kg-1 sušiny. Rozsah 
koncentrací PFOSA z pěti odběrových míst na řece Labe se pohyboval v rozmezí 0,2 – 0,3 
µg.kg-1 sušiny a v sedimentu pocházejícím z odběrového místa Lampertice (sedimentační 
nádrž) byla zjištěná hodnota PFOSA 0,3  µg.kg-1 sušiny.  

 
Výsledky dále potvrzují, že nejvíce zastoupenými kongenery ve vzorcích sedimentů byly 

PBDE 28, PBDE 99 a PBDE 154. V menším zastoupení byly potom zjišťovány i kongenery 
PBDE 47, 66, 85 a 153. Nejčastěji se vyskytujícím kongenerem v rámci této studie byl 
kongener PBDE 47, v menším zastoupení byly identifikovány také kongenery 99, 66, 183, 
100, 85, 153 a 154. Ve vzorcích vod  byly všechny hodnoty pro PBDE pod mezí 
stanovitelnosti a přítomnost PFOSA nebyla prokázána ve vzorcích sedimentů ani ve vzorcích 
povrchových vod.  
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5. ZÁVĚR 
 

Předložená dizertační práce, která má charakter monitoringu, byla zaměřená na stanovení 
PBDE a perfluorovaných sloučenin v povrchových vodách a  v sedimentu odebraných na  
vybraných lokalitách povodí řeky Svratky. Kontaminace vody i sedimentu na povodí řeky 
Svratky je na našem pracovišti již dlouhodobě sledována. Důvodem je také to, že voda 
z přehrady Vír slouží po úpravě v úpravně vody ve Švařci částečně i jako zdroj pitné vody pro 
město Brno. V těchto matricích byly sledovány kongenery PBDE (28, 47, 66, 85, 99, 100, 
153, 154 a 183) a z perfluorovaných sloučenin PFOSA.   

 

V rámci řešení této dizertační práce byly získány tyto nejdůležitější poznatky:  
 

♦   Byla vypracována rešerše, která byla zaměřená na možnost výskytu a způsob stanovení 
PBDE a perfluorovaných sloučenin v povrchových vodách a v sedimentu. Tato rešerše 
nám potom umožnila naplánovat veškeré experimenty, které byly v rámci této dizertace 
prováděny a současně nasměrovat provádění monitoringu znečištění řeky Svratky ve 
značné části jejího toku. 

 

♦  V rámci optimalizace extrakční techniky pro izolaci PBDE z matrice byly porovnávány tři 
extrakční postupy, a to extrakce ultrazvukem, tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE) a 
mikrovlnná extrakce (MAE). Zhodnocením provedených pilotních studií bylo prokázáno, 
že nejvhodnější extrakční technikou byla extrakce ultrazvukem (sonikace); pomocí této 
preanalytické metody bylo izolováno největší množství kongenerů PBDE (422,1 ng·ml-1). 
Pro tuto optimální extrakční techniku byl testován další parametr, kterým byl výběr 
nejvhodnějšího rozpouštědla. Na základě porovnání posuzovaných směsí rozpouštědel 
bylo konstatováno, že nejvhodnějším extrakčním činidlem pro ultrazvukovou extrakci 
byla směs n-hexan:dichlormethan (3:1); pomocí této směsi bylo izolováno největší 
množství kongenerů PBDE (401,9 ng·ml-1). Pro identifikaci a kvantifikaci PBDE v 
povrchové vodě a sedimentech byla použita plynová chromatografie s detektorem 
elektronového záchytu. 

 

♦  Celkem byly analyzovány povrchové vody a sedimenty z 19 lokalit situovaných v kraji 
Vysočina a v Jihomoravském kraji, nacházejících se v povodí řeky Svratky. Zjištěné 
hodnoty všech kongenerů PBDE v povrchových vodách se nacházely pod mezí 
stanovitelnosti. Nejvíce zastoupenými kongenery ve vzorcích sedimentů byly PBDE 28, 
PBDE 99 a PBDE 154. Nejvíce kontaminovanou lokalitou byl v Brně - Modřicích soutok 
řek Svratka a Svitava, kde byly identifikovány kongenery PBDE 28, 47, 153 a 154.  

 

♦  Nejčastěji se vyskytujícím kongenerem PBDE v sedimentu byl PBDE 28 a PBDE 154. 
V povrchových vodách se PBDE nacházely pod mezí stanovitelnosti, a proto nebyla 
povrchová voda vyhodnocena jako vhodná matrice pro monitorování kontaminace PBDE 
ve vodním ekosystému.  

 

♦  V roce 2010 bylo v rámci dřívějšího monitoringu rovněž prováděno stanovení PBDE ve 
vybraných vzorcích povrchových  vod a sedimentů, z nichž některé byly sledovány na 
shodných lokalitách na povodí řeky Svratky. Příslušné hodnocení bylo prováděno spolu se 
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zjišťováním úrovně kontaminace PCB. Proto bylo provedeno porovnání úrovně 
kontaminace PBDE v povrchových vodách, a to v roce  2010 a 2013. Toto porovnání nám 
ukázalo to, že v obou časových obdobích byla kontaminace povrchových vod vesměs pod 
mezí stanovitelnosti; toto konstatování svědčí i pro to, že se pravděpodobně v roce 2013 
nevyskytl žádný další intenzivnější zdroj kontaminace a ani nedošlo v blízkosti lokalit na 
řece Svratce k žádnému většímu požáru, který by mohl mít za následek znečištění 
vodního  ekosystému  sledovanými  analyty  pocházejícími z hasebních prostředků.  

      Z porovnání stanovení PBDE ve vzorcích sedimentů v obou letech také vyplývá, že v roce 
2010 byl nejvíce zastoupeným kongenerem PBDE 28; v roce 2013 se však ve stejné míře 
jako kongener PBDE 28  vyskytovaly další dva kongenery, a to kongener PBDE 99 a 154. 

 

♦  V rámci optimalizace extrakční techniky pro PFOSA byly porovnávány dva extrakční 
postupy, a to extrakce ultrazvukem (sonikace)  a tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE). 
Vhodnější extrakční technikou byla extrakce ultrazvukem s použitím směsi rozpouštědel 
aceton:methanol (1:3). Pro identifikaci a kvantifikaci vzorků sedimentů byla v tomto 
případě použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie s  hmotnostní detekcí 
(HPLC/MS). 

 

♦  Obsah PFOSA byl zjišťován celkem v 18 vzorcích sedimentů. Kontaminace vzorků 
PFOSA nebyla vůbec prokázána, v žádném z posuzovaných vzorků sedimentu nebyl tento 
analyt identifikován. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
POPs               Perzistentní organické polutanty 

PBDE              Polybromované difenylethery 

BDE                Bromované difenylethery 

PBDF              Polybromované dibenzofurany 

PBDD             Polybromované dibenzodioxiny 

PCB                Polychlorované bifenyly 

PAH                Polycyklické aromatické uhlovodíky 

DDT                Dichlordifenyltrichlormethylmethan 

PFAS               Perfluoroalkylované sloučeniny 

PFOA              Perfluorooktanová kyselina 

PFOS             Perfluorooktansulfonát a jeho soli, kyselina perfluorooktansulfonová 

PFOSA            Perfluorooktansulfonamid 

IUPAC             International Union of Pure and Applied Chemistry 

ISO                  International Standards Organization - Mezinárodní organizace pro 

                        standardizaci 

IARC               Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny 

LD50                 Dosis that is Lethal for 50 % of the Tested Organisms  

                        (dávka, při níž zahyne 50 % testovaných organismů) 

KOW                   Rozdělovací koeficient oktanol-voda  

ECF                 Elektrochemická fluorace 

TFE                 Tetrafluorethylen   

ASE                 Accelerated solvent extraction - Zrychlená extrakce rozpouštědlem 

PLE                 Pressure Liquide Extraction - Zrychlená extrakce rozpouštědlem 

PFE                 Pressurized Fluid Extraction - Zrychlená extrakce rozpouštědlem 

PSE                 Tlaková extrakce rozpouštědlem 

MAE               Mikrovlnná extrakce  

PMAE             Pressurized microwave-assisted extraction 

FMAE             Focused microwave-assisted extraction 

SFE                 Superkritická fluidní extrakce 

GPC                Gelová permeační chromatografie 

GC                  Plynová chromatografie (Gas Chromatography) 

ECD             Detektor elektronového záchytu (Electron Capture Detector) 
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FID               Flame Ionozation Detektor – plamenově ionizační detektor 

UV          Ultraviolet (ultrafialová) 

DCM            Dichlormethan 

MeOH          Methanol 

Fe                 Železo 

Mn               Mangan 

Ca                Vápník 

Mg               Hořčík 

Zn                Zinek 

SiO2              Oxid křemičitý 

CaCO3         Uhličitan vápenatý 

SO2                    Oxid siřičitý 

USA         Spojené státy americké  

VŠCHT       Vysoká  škola  chemicko-technologická   
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Příloha č. 1: Příklad záznamu o odběru vzorku vody – Veverská Bítýška před obcí 

 
 
 
 

Sledovaná charakteristika Popis 

Popis místa odběru (název) Veverská Bítýška před obcí 

Přesná poloha odběrového místa na toku 49°16'58.27"N, 16°25'33.06"E 

Datum a doba odběru Duben/2013 

Počasí (vítr, vlny, proudění) Bezvětří, klidná hladina bez vln, laminární, nevířivé proudění 

Teplota vzduchu, sedimentu, vody, v hloubce odběru Teplota vzduchu - 12°C, teplota vody 8°C 

Použité odběrové zařízení Hloubkový vzorkovač vody 

Hloubka vzorku od povrchu (hladiny) 50 cm 

Barva vzorku Modrá 

Pach vzorku Bez zápachu 

pH vzorku 8,0 
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Příloha č. 2: Hloubkový vzorkovač vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3: Odběrové místo – Brno soutok řek Svratka a Svitava 
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Příloha č. 4:  Vakuová odparka                                     Příloha č. 5:  Kolonová chromatografie        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6: SPE                                              Příloha č. 7: Přístroj na vysušení pomocí dusíku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 8: Vialky                                                Příloha č. 9: Plynový chromatograf 
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Příloha č. 10: Vyhodnocený chromatogram  pro vzorek sedimentu z odběrového místa Tišnov 
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− místo konání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
 

2011 
� vzdělávací seminář firmy Chromservis: Plynová chromatografie 

− datum: 16. 2. 2011 
− místo konání: Brno 

Konference 

Na následujících konferencích byly prezentovány výsledky dizertační práce: 

11th European Meeting on Environmental Chemistry – EMEC 11 (Portorož, Slovinsko, 8. – 
11. 12. 2010); posterová prezentace 

5th Meeting on Chemistry and Life (FCH VUT Brno, 14. – 16. 9. 2011); posterová 
prezentace 

Projekty 

FCH-S-11-2 Využití chemických, biochemických a toxikologických metod k hodnocení 
zátěže ekosystému (řešeno v roce 2010; specifický výzkum) 

FRVŠ projekt č. 2366/2011/G4 Výskyt polybromovaných difenyletherů ve vodním 
ekosystému (řešeno v roce 2011) 

FCH-S-11-3 Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty (řešeno v roce 2011; 
specifický výzkum) 

FCH-S-11-4 Posouzení úrovně kontaminace vodního a terestrického ekosystému (řešeno 
v roce 2012; specifický výzkum) 



 121

10. PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Vávrová, M., Čáslavský, J., Lána, R., Hroch, M., Hlaváčková, I., Tremlová, B.: Application 
of needles as bioindicators for the evaluation of persistent organic pollutants environmental 
contamination level. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 328-330. ISSN: 1213- 7103. 
 
Mravcová, L., Vávrová, M., Čáslavský, J., Stoupalová, M., Hlaváčková, I., Vítečková, H.: 
Volatile Organic Substances Present in Spices and Spruce Needles. Book of Abstracts. ChaL. 
Brno: Brno University of Technology, 2008. s. 173 (1 s.). ISBN: 978-80-214-3715-9. 
 
Vávrová, M., Lána, R., Hroch, M., Vondráčková, I., Čáslavský, J., Tremlová, B.: The using 
of pine-needles, bryophytes and sponges as bioindicators for the evaluation of persistent 
organic pollutants environmental levels. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 328-330. 
ISSN: 1213- 7103. 
 
Vávrová, M., Lána, R., Hroch, M., Hlaváčková, I., Čáslavský, J., Tremlová, B.: The using of 
pine-needles, bryophytes and sponges as bioindicators for the evaluation of persistent 
organic pollutants environmental levels. Brno: 2008. 
 
Mravcová, L., Vávrová, M., Čáslavský, J., Stoupalová, M., Hlaváčková, I., Vítečková, H.: 
Volatile Organic Substances Present in Spices and Spruce Needles. Chemické listy, 2008, roč. 
102, č. 15, s. 437 (2 s.). ISSN: 1213-7103. 
 
Vávrová, M., Tremlová, B., Vondráčková, I., Mravcová, L.: Zhodnocení obsahu 
polychlorovaných bifenylů (PCB) a polybromovaných diphenyletherů (PBDE) v rostlinných 
bioindikátorech. In Zborník XVIII. Vědecké sympózium. Ústav geotechniky SAV. Košice: 
Ústav geotechniky SAV, 2009. s. 86-91. ISBN: 978-80-970034-1- 8. 
 
Vávrová, M., Doušová, P., Vondráčková, I., Stoupalová, M., Večerek, V.: Monitoring 
kontaminace lovné zvěře xenobiotiky na bázi organohalogenovaných sloučenin. In Zborník 
Hrádok 2010. Hrádok: 2010. s. 78-81. ISBN: 978-80-970034-2- 5. 
 
Vondráčková, I., Vávrová, M., Mravcová, L., Tremlová, B.: Evaluation of content of PCB 
and PBDE in plant bioindicators. University of Nova Gorica, P.O.Box 301, Vipavska 13, SI-
5001 Nova Gorica, Slovenia: University of Nova Gorica, Slovenia, 2010. p. 68-68. 
 
Mravcová, L., Vondráčková, I., Vávrová, M., Čechová, E., Blažková, E.: Determination of 
polybrominated diphenylethers and perfluorinated compounds in soil and matrice from 
fireplaces. In University of Nova Gorica, P.O.Box 301, Vipavska 13, SI-5001 Nova Gorica, 
Slovenia: University of Nova Gorica, Slovenia, 2010. p. 88-88.  
 
Vondráčková, I., Vávrová, M., Mravcová, L., Tremlová, B.: Evaluation of content of PCB 
and PBDE in plant bioindicators. Chemické listy. Praha: 2011. p. 972 (ISSN: 0009- 2770. 
 



 122

Vávrová, M., Grajciariková, E., Vondráčková, I., Mravcová, L., Stoupalová, M., Beklová, 
M., Jírová, A.: Posouzení úrovně kontaminace povrchových vod na Moravě a na Slovensku 
vybranými xenobiotiky. In Zbroník - Proceedings, Hrádok 2011. 2011. s. 58-62. ISBN: 978-
80-970034-3-2. 
 
Vávrová, M., Vondráčková, I., Mravcová, L., Stoupalová, M., Večerek, V.: Determination 
of polybrominated diphenylethers and perfluorinated compounds in soil and matrice from 
fireplaces. Chemické listy. Praha: 2011. s. 969. ISSN:0009-2770. 
 
Vávrová, M., Mravcová, L., Vondráčková, I., Hroch, M., Čáslavský, J., Zlámalová 
Gargošová, H., Večerek, V.: Brominated flame retardants in soils from fire places. Fresenius 
Environmental Bulletin, 2012, roč. 21, č. 11, s. 3267-3271. ISSN: 1018-4619. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123

11. DALŠÍ AKTIVITY  
 
Účast na výuce předmětu:  Praktikum z environmentální analýzy (školní rok: 2009/2010) 
 
Konzultant diplomové práce (téma: Monitoring kontaminace vody a sedimentů) ve školním 
roce 2010/2011 
 
Oponent bakalářské práce (téma: Výběr vhodných bioindikátorů pro stanovení reziduí 
xenobiotik) ve školním roce 2009/2010 
 
Oponent bakalářské práce (téma: Pyrethroidy v biotických a abiotických složkách životního 
prostředí) ve školním roce 2010/2011 
 
 


