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Faktory ovlivňující výskyt

Environmentální vlastnosti pesticidů

Půdní  a horninové prostředí 

Aplikované množství

Zemědělská praxe + klimatické podmínky

Adsorpce



Adsorpce

Trifluralin Metolachlor

Chlorotoluron Hexazinon

Thiacloprid

Kodešová, R., Kočárek, M., Kodeš, V., Drábek, O., Kozák, J. and Hejtmánková, K. (2011): Pesticide adsorption in relation 
to soil properties and soil type distribution in regional scale, Journal of Hazardous Materials, 
doi:10.1016/j.jhazmat.2010.11.040, 186, 540-550.

Terbuthylazin



1 m

Preferenční proudění
1

 m

Kodešová, R., Němeček, K., Kodeš, V. and Žigová, A. (2012): Using Dye Tracer for Visualization of 
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Celková spotřeba účinných látek v ČR 
za období 2000 – 2015 Celková 
spotřeba účinných látek v ČR ()

za období 2000 – 2015 

Spotřeba vybraných účinných látek

Spotřeba účinných látek v ČR za období 2000 – 2015 

Vývoj spotřeb účinných látek v ČR v období 2000 – 2015 

2015: 4 843 113 kg (ÚKZÚZ, 2016)



Výsledky 2013 

Sledováno:

660 objektů (z toho 39 vodáren)
1 vzorek -podzim
172 pesticidů a metabolitů
114 účinných látek
58 metabolitů
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2013   

Alespoň jeden pesticid nalezen ve 
353 z 660 objektů (53%)

Počet látek
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2013 – vodárenské zdroje

29 z 39 (74%) alespoň jeden nalezený pesticid
21 z 39 (54%) překročen limit 0.1 μg/l
16 z 39 (41%) překročen limit 0.5 μg/l pro sumu pesticidů
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2016 – vodárenské zdroje   

33 z 46 (72%) alespoň jeden nalezený pesticid (až 11 látek v jednom zdroji)
24 z 46 (52%) překročen limit 0.1 μg/l (až 8 látek v jednom zdroji)
13 z 46 (28%) překročen limit 0.5 μg/l pro sumu pesticidů (0.53 – 3.696 μg/l )



Nejproblémovější pesticidy a jejich metabolity

Chloridazon – herbicid (řepa)
Alachlor – herbicid (řepka)
Metazachlor – herbicid (řepka)
Metolachlor – herbicid (kukuřice, řepka, řepa)
Acetochlor – herbicid (kukuřice, řepka)
Atrazin – herbicid (kukuřice)
Hexazinon – herbicid (lesní buřeň)
Bentazon – herbicid (luštěniny, obiloviny, pícniny, kukuřice)
Terbuthylazin – herbicid (kukuřice)



Nejproblémovější pesticidy a jejich metabolity
Název pesticidní 

látky 
Název nerelevantního   

metabolitu 
Doporučená limitní 
 hodnota metabolitu 

Datum  
stanovení 

 
Poznámka 

Chloridazon Chloridazon-desphenyl 
a  
Chloridazon-desphenyl-
methyl 

6 µg/l *) 
(platí pro sumu obou látek) 

11.7.2014 
 
 

*) za předpokladu, 
že hodnota 
mateřské látky 
chloridazon bude 
méně než 0,1 µg/l 

 
 

Metolachlor  
(S-Metolachlor) 

Metolachlor sulfonic 
acid (ESA) 

6 µg/l *) 
 

24.3.2015 *) za předpokladu, 
že hodnota 
mateřské látky 
metolachlor (S-
Metolachlor) bude 
méně než 0,1 µg/l  

Metolachlor  
(S-Metolachlor) 

Metolachlor oxanilic 
acid (OA) 

6 µg/l *) 
 

29.7.2015 *) za předpokladu, 
že hodnota 
mateřské látky 
metolachlor (S-
Metolachlor) bude 
méně než 0,1 µg/l   
 

Metazachlor  Metazachlor sulfonic 
acid (ESA)  

5 µg/l *) 
 

22.5.2015 *) za předpokladu, 
že hodnota 
mateřské látky 
metazachlor bude 
méně než 0,1 µg/l   
 

Metazachlor  Metazachlor oxanilic 
acid (OA) 

5 µg/l *) 29.7.2015 *) za předpokladu, 
že hodnota 
mateřské látky 
metazachlor bude 
méně než 0,1 µg/l   
 

Alachlor Alachlor ethanesulfonic 
acid (ESA)  

1 µg/l *) 
 

22.5.2015 *) za předpokladu, 
že hodnota 
mateřské látky 
alachlor bude 
méně než 0,1 µg/l 

Alachlor Alachlor oxanilic acid 
(OA) 

1 µg/l *) 
 

23.11.2015 
 

*) za předpokladu, 
že hodnota 
mateřské látky 
alachlor bude 
méně než 0,1 µg/ 

Atrazin Atrazin-2-hydroxy 2 µg/l *) 
 

23. 11 2015 
 

*) za předpokladu, 
že hodnota 
mateřské látky 
(atrazin) bude 
v rámci 
stanoveného 
limitu, čili méně 
než 0,1 μg/l. 

    
 

 
 

 

MZd:
Seznam posouzených 
nerelevantních 
metabolitů pesticidů a 
jejich doporučené limitní 
hodnoty v pitné vodě



Závěr

Metabolity

Řepka

Kukuřice

2014-2016

Řepa



Závěr

Jsou biopaliva první generace skutečně
ekologickou a udržitelnou alternativou z
pohledu kontaminace nejen podzemních vod
pesticidy a nákladů na zajištění kvalitní pitné
vody?



Jaká překvapení na nás čekají..

Léčiva

Prostředky osobní péče (DEET apod.), 

Benzotriazoly (antikoroziva, nemrznoucí
směsi, aditiva – UV stabilizátory...)

.....ostatní polární kontaminanty.....



Kompromis:

Ochrana vodních zdrojů vs. vysoké nároky na

“životní úroveň“

kvalitní pitná voda
?



Dostupné informační zdroje ČHMÚ

IS ARROW

http://hydro.chmi.cz/isarrow

Pasportizace pesticidů

http://hydro.chmi.cz/pasporty



Děkuji za 
pozornost...


