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povodí Vltavy a povodí VN Švihov 
relevantní rizikové látky

•Pesticidní látky: široce používané v zemědělství při pěstování plodin s kombinovaným
využitím (kukuřice, řepka, brambory), bioplyn.stanice
•Glyfosát (Roundup): totalní herbicid, k desikaci („předsklizňovému dosoušení“)
obilovin, likvidace plevelů (místo podmítky), likvidace plevelů při zalesňování, železniční
koridory, infrastrukturní povrchy
• Farmaka + antikoncepční hormony: užití v humánní a veterinární medicíně• Farmaka + antikoncepční hormony: užití v humánní a veterinární medicíně
•Bisfenol A: „endocrine disruptor,“užití při výrobě polykarbonátových plastů, v povodí
VN Švihov při výrobě papíru z recyklovaného papíru, ve vodě se odbourává, je otázka
na co ?metabolity?
•Benzotriazol: (1-H-benzotriazol and 5-methyl-1-H-benzotriazol, LOQ: 20 ng/l), široké užití v 
inhibitorech koroze, nemrznoucích kapalinách, hydraulických kapalinách atd…., vyšší 
koncentrace v povrchových vodách 

• DEET: „insect repelent“, účinná látka používaná ve Vietnamské válce, místně vysoké 
koncentrace v povrchových vodách
• PAU – látky vznikající  při spalování fosilních paliv (topeniště doprava)
• Musk látky (Galaxolide + 5) – užití v PCPs, není zásadní problém



„LAND USE“ v povodí Želivky 

Plošné zdroje 
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•snížení kvality zemědělské 

8/9/12

•snížení kvality zemědělské 
půdy – ztráta humusu (v zájmu 
zemědělců)

•zazemňování toků, rybníků a 
nádrží
•vysoké náklady na těžbu 
sedimentů

•kontaminace půd a vod 
pesticidy - vysoké náklady na 
jejich odstranění 



Motivace

-výrobce PL

-distributor PL

-zemědělec
(ekonomická 

závislost)

-bioplynka



Spotřeby účinných látek 
pesticidů 

okresy: Benešov,Pelhřimov 

ČR suma
(zdroj ÚKZUZ)

obiloviny
48%

olejniny
33%

kukuřice
10%

pícniny
2%

ostatní
2%

řepa
1%

réva
1%

ovoce
1%

luskoviny
1%

brambory
1%

zeleniny
0%

chmel
0%

spotřeba glyfosátu v ČR r. 2013
935 tun



Pesticidy  často nalézané v  povodí  Vltavy:    
povodí Želivky a Úhlavy + speciální  projekty

vody povrchové, podzemní a drenážní

2. Uronové pesticidy:

– diuron

– isoproturon

– chlorotoluron

linuron

Přehled nejčastěji nalézaných pesticidních  látek a jejich metabolitů

1. Dusíkaté pesticidy: 

– terbutylazin a metabolity (ESA, OA)

– acetochlor a metabolity (ESA, OA)

– metolachlor a metabolity (ESA, OA)

– atrazin desethyl – linuron

– nicosulfuron

3. Totální herbicidy: 

– glyfosát

– AMPA

– atrazin desethyl

– metazachlor a metabolity (ESA,OA)

– dimethachlor a metabolity (ESA, OA)

– alachlor ESA 

– metamitron

– metribuzin

– mancozeb

– propiconazol

– tebuconazol

– hexazinon

– chloridazon a metabolity

4. Insekticidy: 

– DEET 

OA - oxalamic acid, ESA - ethan sulfonic acid



Monitoring pesticidů a 
farmak v  povrchových 

vodách

� měsíční interval – bodové vzorkování

� kontinuální monitoring na vybraných 
profilech 

� zpracování vzorků metodou kapalinové 
chromatografie s hmotnostní detekcí                 



Povodí Vltavy: analytické  laboratoře 

•8/9/12

2 systémy:LC – MS/MS (kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí) 

Portfolio  pesticidy a metabolity (cca 160 látek)
farmaka a metabolity(cca 35 farmak+ 8 metabolitů) 
MUSK látky + ostatní PCPs



70% 
zornění 

70% 
zornění 

Hlavní zdroje 
pesticidů 

mimo

OPVZ !!!

Monitoring  povodí VN Švihov

1178 km2



suchý rok



Spektrum pesticidů se v čase mění
Koncentrace pecticidních látek na hlavním přítoku VN 

Švihov 2002 - 2015

pokles atrazinu, alachloru, nárůst terbuthylazinu a metolachloru

8/9/12

suchý rok



„spektrum pesticidů se  asi  mění…“

Výrazné snížení v posledních dvou letech
•změna osevních postupů?

•účinek kontroln? legislativní opatření?

•náhrada  novými pesticidními látami? 

•ADENGO- isoxaflutole, thiencarbazone- methyl    cyprosulfamide, metabolity? 

2010,2011

2007,2008

2010,2011

ADENGO?



metabolity 
chloracetanilidových pesticidů  

v nádrži Švihov

jarní a podzimní cirkulace 
vody =vyrovnané hodnoty
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Alachlor ESA – překročení limitu NV 401/2016 
(období 2013-2016)
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Metazachlor a jeho metabolity – překročení 
limitu NV 401/2016 (období 2013-2016)
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Úhlava Plzeň Doudlevce (2013 - 2015)
Meziroční porovnání celkového odtoku vody a odhad látkového odnosu
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Roční odtoky:

4-10/2013 - 155 mil.m3

Koncentrace pesticidů v tocích přímo souvisí se 
srážkovým režimem

bilance je nekompletní – nevíme na co se látky 
mění , zníme jen některé metabolizované formy 
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Množství odteklé vody (2013) Množství odteklé vody (2014) Množství odteklé vody (2015)

Pest. celkem - odnos (2013) Pest. celkem - odnos (2014) Pest. celkem - odnos (2015)

4-10/2013 - 155 mil.m

4-10/2014 - 82 mil.m3

4-10/2015 - 41 mil.m3

Látkový odnos: 
4-10/2013 - 165 kg
4-10/2014 - 58 kg
4-10/2015 - 14 kg



Projekt  TAČR Alfa 4 - TA 04021527 VÚMOP - Povodí 
Vltavy

Studium příčin a dynamiky zátěže vod drobných vodních 
toků přípravky na ochranu rostlin“ v letech 2014 – 2017

Cíl: Popis kinetiky vyplavování pesticidních látek do drobných vodních toků v 
povodí VN Švihov 

Pokusné zemědělské plochy

Černičí, Dehtáře, Košetice, 

Drenážní vody: 

•bodový zdroj pesticidů povrchových vod

•velký význam hydrologických událostí    

Černičí, Dehtáře, Košetice, 

nově Vepříkov 





Pokusné plochy 
Dehtáře –

vyplavování 
pesticidů z drenáží 

při srážkových 
událostech 

metazachlor
OA, ESA

glyfosát, clomazon, 
mezotrion, linuron



•léky proti zánětu a protirevmatické: naproxen, diklofenak, ibuprofen, paracetamol, 
ketoprofen, 

•léky na vysoký krevní tlak: atenolol, hydrochlorthiazid, furosemid, metoprolol

•léky snižující tělní tuk a cholesterol (hypolipidemika): benzafibrate, gemfibrozil

•antibiotika: klaritromycin, erytromycin, chloramfenikol, penicilin G, roxithromycin, 
trimetoprim, sulfamerazin (veterinární)

Farmaka: hlavní sledované látky v rámci 
monitoringu povrchových vod

vodohospodářské laboratoře - Povodí Vltavy  Terapeutické skupiny

•sulfonamidy (léčba infekcí): sulfamethazin, sulfamethoxazol, sulfanilamid, sulfapyridin

•léky na epilepsii: karbamazepin

•léky na epilepsii a neuropatickou bolest: gabapentin

•opioidy: tramadol

•léky proti srážlivosti krve: warfarin

•rentgendiagnostické látky: iopamidol, iopromid

•umělá sladidla: sacharin 

•antibakteriální a antimykotické látky: triclocarban a triclosan

•stimulancia: caffein metabolity léčiv, výzva budoucnosti  (brufen 30 met.)

(velká fin. náročnost  - drahé analytické standardy)



Hydrochlorthiazid

ČOV

Hydrochlorthiazid
v odpadní vodě z 

ČOV

Lékový odpad „použitých léků“- lidská moč

antihypertenzivum

koncentrace dosahující až cca 
20 ug/l, tj. při průtoku OV 
např. 10l/s = cca 17 gramů 
denně, 0,5 kg/měsíc, 6 kg/rok

roční bilance



Hydrochlorthiazid
v povrchové vodě
Hydrochlorthiazid
v povrchové vodě

velká sídla 

malé toky=hodně léků

v maximu až cca 3 ug/l
1 3

5

1 Příbram-Příbramský p.

2 Prachatice – Živý p.

3 Benešov – Benešovský p.

4 Humpolec – Pstružný p.

5 Kladno – Zákolanský p.

2

4



období rekonstrukce ČOV období rekonstrukce ČOV 
Pelhřimov

2
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než žádná

lepší  alespoň 
„klasická“  ČOV 
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Screeningový 
Bisfenol A ng/l

<0,030 – 0,160

Želivka - Poříčí
Q m/s

Bisfenol A v 
povodí Želivky

odkud kde se vzal?

Investigativní analytika ☺

papírnapapírna

Screeningový 
monitoring 

povrchové profily

vytypované 
průmyslové 

podniky 
zpracovávající 

plast 

<0,030 – 0,160



papírna
VN Trnávka

29. 6. 15. 7. 27. 7. 5. 8. 24. 8. 21. 9. 19. 10. 

bisfenol A ng/l 2 200 2 500 4 600 910 2 500 88 2 000

průtok m3/s 0,55 0,31 0,31 0,26 0,36 0,23 1,34

nepravidelné koncentrace – zdrojem je recyklovaný papír   



- Zjištěn zdroj
- Informována ČIŽP, výsledky potvrzeny, identifikováno v OV
- Informování kraje Vysočina
- Parametr není v Rozhodnutí, vzniká jako vedlejší   produkt 
výroby

Bisfenol-A   Fakta a otázky

výroby
- Závislost na průtoku jistě existuje, ale nelze korelovat -
protože  dávka má větší vliv 
- V sedimentu je koncentračně neměřitelný
- Pravděpodobně se rychle mění nebo rozkládá, ve VN 
Švihov není detekován, ve VN Trnávka  30 – 300 ng/l
- Je ve vodě v jiné formě ? V jaké?



I. Možnost uplatnění zásadních restriktivních opatření v I. a II. OPVZ (resp. ZDO), která však 
pravděpodobně  v blízké budoucnosti  nepomohou. Většina zdrojů pesticidů  je v bývalém III. 
PHO, pesticidy jsou dobře rozpustné, možnost  by  byla výrazně rozšířit OPVZ  a nastavit výrazně 
restriktivní podmínky zemědělského využívání pozemků, dodržování zásad GAEC, atd... Problémem je 
současná zemědělská praxe a vysoká zaměstnanost v zemědělství  oblasti českomoravské Vysočiny

II. Doplnění technologie o vhodný separační stupeň = řešení okamžité a funkční

Otázka snížení vlivu obsahu pesticidů a léčiv v „surové vodě“ a 
pitné vodě? 

Kombinace  I.opatření v OPVZ  +  II. doplnění  technologie úpravy vody     

II. Doplnění technologie o vhodný separační stupeň = řešení okamžité a funkční

� Aplikace vhodné technologie úpravny vody by měla být ve vztahu s aktuálně zjišťovanou kvalitou surové vody.

� Doporučené technologie uvádí vyhl. č. 428/ 2001 Sb.  pro různé kategorie kvality surové vody (A1 až A3, >A3)

� Běžná jednostupňová úprava vody není schopna specifické organické látky  plnohodnotně odstraňovat 

možné technologické způsoby  odstranění pesticidních látek: 

� nejčastější a nejúčinnější je adsorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU) – různé druhy

� membránové techniky (jen některé pesticidy s velkými molekulami)

� oxidace ozonem - nevýhoda technologie: fragmenty organických molekul zůstávají nadále ve   vodě. 



laboratoře: Praha – Plzeň - České Budějovice

www.pvl.cz, 

děkuji za Váš čas a pozornost
marek.liska@pvl.cz 


