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1 Metodika optimalizace monitoringu pesticidů 
 
Metodika optimalizace monitoringu pesticidů v jednotlivých složkách (matricích) vodního prostředí 
v ČR vychází z  poznatků a informací získaných v průběhu řešení projektu MŠMT 2B06095 „Výskyt 
a pohyb pesticidů v hydrosféře a nové metody optimalizace monitoringu pesticidů v hydrosféře ČR“, 
týkajících se zejména seznamů pesticidů aplikovaných v ČR převzatých od Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), rešerší o fyzikálně-chemických vlastnostech pesticidů a 
jejich výskytu ve vodním prostředí provedených ze širokého spektra databází světové literatury s tímto 
zaměřením, výsledků monitoringu pesticidů a jejich statistického a grafického hodnocení. Zásadní 
informace jsou zveřejněny na webových stránkách Pasportizace pesticidů 
http://hydro.chmi.cz/pasporty, na které se v dalším textu odkazuje.  
 
Při optimalizaci monitoringu pesticidů je třeba postupovat podle následujících kroků: 

1.1 Výběr relevantních látek 
 
1. Při výběru relevantních pesticidních látek je nutné zohlednit jejich registraci a aplikaci v ČR. 
Z tohoto pohledu se za relevantní považuje látka, která je povolena k použití v posledních třech letech 
a aplikuje se v množstvích větších než 1000 kg/rok. Přehled aplikovaných látek je zveřejňován na: 
www.srs.cz a http://hydro.chmi.cz/pasporty .  
 
2. Při návrhu monitoringu je nutné zohlednit výskyt pesticidů. Prověří se již stávající rozsah 
monitorovaných pesticidů v jednotlivých matricích v pozorovací síti a zhodnotí se jejich výskyt. Do 
dalšího období monitoringu se opakovaně budou řadit pouze látky, které se vyskytly v předchozích 3 
letech (alespoň 1 vzorek nad MS.) Monitorované látky jsou uvedeny na http://hydro.chmi.cz/isarrow 
Je třeba sledovat aktualizaci aplikovaných nových látek (zveřejňováno na webových stránkách 
ÚKZÚZ: www.ukzuz.cz) a zařadit je do monitoringu dle relevance a přitom je třeba přihlédnout 
k analytickým možnostem. V případě nutnosti zařazení monitoringu nové látky (pro kterou není 
vyvinuta analytická metoda, je potřeba vyvinout nové analytické metody. Nově zařazené látky je třeba 
sledovat po období 3 let a pak již výše popsaným způsobem zohlednit jejich výskyt a podle výsledků 
se zařadit do dalšího monitoringu. Platí pro všechny monitorované matrice. 
 
3. Při sledování primárních účinných látek je třeba do monitoringu zahrnout také příslušné 
metabolity. Účinné pesticidní látky se rozpadají, postupem času se výraznějším podílem vyskytují 
metabolity (produkty rozpadu) původních účinných látek. Přehled metabolitů je uveden a průběžně se 
aktualizuje na http://hydro.chmi.cz/pasporty . 
 
4. Z aplikovaných pesticidních látek je důležité pro monitoring vybrat látky na základě 
zohlednění jejich fyzikálně-chemických vlastností a to s ohledem na jednotlivé matrice vodního 
prostředí. Rozhodující fyzikálně-chemické vlastnosti jsou: 
 
- DT50 - poločas rozpadu - je doba za kterou se počáteční koncentrace látky sníží o 50%.  
- Rozpustnost ve vodě - množství látky v objemové jednotce vody, která za daných podmínek přejde 
do roztoku 
- Koc rozdělovací koeficient určuje rozdělení chemické látky mezi org. hmotu pevné fáze a vodou 
(zejména u pesticidů je často funkcí rozpustnosti látky ve vodě nebo Kow). Hodnota K oc obvykle klesá 
s rostoucí hodnotou rozpustnosti látek ve vodě, roste s rostoucí hodnotou Kow. Posuzuje se pro všechny 
matrice. 
- Kow rozdělovací koeficient n-oktanol - voda - rozdělovaci koeficient určuje lipofilitu látky, tj. 
rozdělovací poměr mezi vodou a organickým rozpouštědlem (lipidy). Čím je hodnota Kow vyšší, tím 
pravděpodobněji se látka váže na organickou hmotu. Hodnota Kow obvykle klesá s rostoucí hodnotou 
rozpustnosti látek ve vodě, roste s rostoucí hodnotou Koc. Posuzuje se pro všechny matrice. 
- GUS - Groundwater Ubiquity Score (Gustafson, 1989)  - vyjadřuje potenciál látky kontaminovat 
podzemní vody na základě poločasu rozpadu DT50 v půdě a adsorpčních vlastností (vyjádřených 
pomocí rozdělovacího koeficientu Koc) dle vztahu: GUS=log10DT50 x (4 - log10Koc. Látky dosahující 
hodnot GUS < 1.8 se vyznačují velmi nízkou mobilitou a mají minimální potenciál kontaminovat 
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podzemní vody, látky s hodnotami GUS 1.8 – 2.8 jsou středně mobilní a střední potenciál 
kontaminovat podzemní vody, látky s hodnotami GUS > 2.8 se vyznačují vysokou mobilitou a 
představují významné riziko kontaminace podzemních vod.  
- BCF – biokoncentrační faktor – určuje poměr koncentrace chemické látky v biotě vůči koncentraci v 
zevnim prostředi (vodě). Čím vyšší je BCF, tím dosahuje látka vyšší priority při zařazování do 
monitoringu, vztahuje se na všechny matrice. Látky se středním a vyšším biokoncentračním faktorem 
se se přednostně sledují také v biotických matricích a pasivních vzorkovačích SPMD. 
- BAF – bioakumulační faktor – vypovídá o schopnosti látky se akumulovat v organismech. Faktor je 
vodítkem pro zařazení látky do sledování v biologických složkách, čím je vyšší, tím je pro biologické 
složky látka nebezpečnější. 
 
Přiřazení relevance látek pro jednotlivé matrice se provádí na základě parametrů uvedených v tabulce 
1.1.1. 
 
Tab. 1.1.1 Hodnoty jednotlivých fyzikálně-chemických parametrů rozhodujících o zařazení 
látky do monitoringu jednotlivých matric 
 

parametry 

voda 
pevné  

abiotické 
matrice* 

biotické  
matrice 

pasivní  
vzorkovače 

povrchová podzemní sedimenty 
plaveniny organismy POCIS SPMD 

DT50 půda > 30 dní > 30 dní > 30 dní > 30 dní > 30 dní > 30 dní 

DT50 hydrolýza > 30 dní > 30 dní > 30 dní > 30 dní > 30 dní > 30 dní 

DT50 fotolýza > 14 dní > 14 dní > 14 dní > 14 dní > 14 dní > 14 dní 

DT50 voda > 14 dní       > 14 dní   

DT50 voda-sediment > 30 dní   > 30 dní > 30 dní > 30 dní > 30 dní 

rozpustnost [mg/l] > 3.0 > 3.0     > 3.0   

logKow < 3.5 < 3.5 > 3.0 > 3.0   > 3.0 

K oc <4000  <4000  >=1000 >=1000   >=1000 

GUS   >=1.8         

BCF – pro biotické 
matrice       

>=100 
(střední)   

>=100 
(střední) 

BCF – pro 
prioritizaci** 

>=100 
(střední) 

>=100 
(střední) 

>=100 
(střední)   

>=100 
(střední)   

BAP 
      

střední 
vysoký   

střední 
vysoký 

 
*priorita pro zařazení do monitoringu pro pevné abiotické matrice je stanovena i podle potenciálu pro 
transport na pevné matrici, viz. kap. 2.6. 
** biokoncentrační faktor se zohledňuje při prioritizaci látek 
 
Informace o fyzikálně-chemických vlastnostech látek jsou mimo jiné dostupné na 
http://hydro.chmi.cz/pasporty. 
 
 
5. Je nutné zohlednit monitoring látek uvedených v relevantních dokumentech (Vyhláška č. 
252/2004 Sb. stanovující požadavky na pitnou vodu, Nařízení vlády 401/2015 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací  
a o citlivých oblastech, v platném znění, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ve 
znění Směrnice 2013/39/EU). Platí pro všechny matrice. 
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6. Při výběru pesticidů pro monitoring se musí zohlednit toxicita látky (látky s nepříznivými 
účinky na vodní organizmy různých trofických úrovní – řasy, bezobratlí, ryby a na člověka). Látka 
s vyšší toxicitou má vyšší prioritu monitorování u všech matric vodního prostředí. Pro zařazení 
nových látek do monitoringu se přednostně vybírají látky splňující podmínky uvedené v tab 1.1.2. 
 
Tab. 1.1.2.  Kritéria přednostního výběru nové látky do monitoringu 
Podmínka  
klasifikace toxicity dle WHO Ia, Ib 
klasifikace skupin nebezpečnosti dle 
vyhlášky č. 232/2004 Sb. 

T+, T+?, T, T?, Xn 

klasifikace specifické rizikovosti dle 
vyhlášky č. 232/2004 Sb. (R-věty) 

R25, R28, R33, R40, R45, R46, R48, R50, R51, 
R52, R53, R58, R60, R61, R62, R63, R64, R68 

Endokrinně účinná látka Prokázaná endokrinní účinnost, podezření 
z endokrinní účinnosti  

ADI  <= 0.01 mg/kg hmotnosti/den 
EC50 <= 10 mg/l  
PEC/PNEC*  >= 1 

* poměr PEC (pravděpodobné environmentální koncentrace) pro danou matrici a PNEC 
(pravděpodobná neefektivní environmentální koncentrace). PEC bývá součástí dokumentace 
registrované účinné látky, popřípadě různých studií, tato hodnota, pokud je známa, je mimo jiné 
dostupná na WWW pasportizace pesticidů. Hodnota PNEC, pokud je známa, je mimo jiné dostupná na 
WWW pasportizace pesticidů. 
Toxicita pesticidních látek je uvedena na http://hydro.chmi.cz/pasporty 
 
7. Při monitoringu pesticidů hrají významnou roli analytické metody. Je třeba upřednostňovat 
analytické metody umožňující stanovení širokého spektra látek v rámci jednoho stanovení (pro polární 
látky je doporučována technika LC/MS/MS). Pokud se látka stanovuje s jinými relevantními 
vyskytujícími se látkami, není třeba přihlížet k jejímu výskytu, k aplikovanému množství nebo 
fyzikálně-chemickým vlastnostem jelikož nedochází ke zvýšení nákladů. Upřednostňuje se konfirmace 
látek stanovením metodou hmotnostní spektrometrie. 
 
8. Meze stanovitelnosti látek analyzovaných ve vodách by měly být <= 0,03 ug/l nebo na 
hodnotě 30% normy jakosti, pokud je norma jakosti níže než 0,1 ug/l. Meze stanovitelnosti v pevných 
matricích by měly být na hodnotě 30% normy jakosti. 
 
 Uvedené kroky jsou názorně zpracovány do diagramu na obr. 1.1.1. 
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Obr. 1.1.1 Schéma postupu pro optimalizaci monitoringu 
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1.2 Posouzení plošné distribuce a výskytu látky pro účely zařazení látky do monitoringu 
a připadnou identifikaci oblastí se zvýšenou zátěží 
 
Výběr profilů ke sledování pesticidů v povrchových vodách se provádí na základě analýzy výskytu 
dané látky v předchozích 3 letech. Sledování se provádí v hydrologických povodích 3. řádu, ve 
kterých se látka vyskytovala, popřípadě v navazujících povodích. Pro identifikaci příslušných povodí 
lze využít i analýzu zátěže příslušných povodí. Pro tyto účely byla zpracována kategorizace povodí 3. 
řádu do 5 kategorií s použitím dat za období 2007-2009, parametry kategorizace jsou uvedeny v 
tabulce 1.2.1. 
 
Tab. 1.2.1.  Kategorizace zátěže povodí pesticidními látkami  
Kategorie Výskyt látky Zátěž povodí 
I Ne (100% vzorků pod mezi 

stanovitelnosti) 
Ne (látka v povodí aplikována 
v množství < 100 kg) 

II Ne (100% vzorků pod mezi 
stanovitelnosti) 

Ano (látka v povodí aplikována 
v množství >= 100 kg) 

III Ano (alespoň jeden vzorek nad mezí 
stanovitelnosti) 

Ne (látka v povodí aplikována 
v množství < 100 kg) 

IV Ano (alespoň jeden vzorek nad mezí 
stanovitelnosti) 

Ano (látka v povodí aplikována 
v množství >= 100 kg) 

V Ano (více než 30% vzorků nad mezí 
stanovitelnosti nebo naměřená 
koncentrace překročila 0.1 µg/l) 

Ano (látka v povodí aplikována 
v množství >= 100 kg) 

  
Prioritně se provádí monitoring látek v povodích III.-V. kategorie a v každém případě v povodích V 
kategorie. V povodích V. kategorie se doporučuje rozšířit monitoring do všech příslušných profilů 
v rámci daných povodí, aby se dala blíže identifikovat zdrojová oblast znečištění. Kategorizace povodí  
je aktualizována na http://hydro.chmi.cz/pasporty. 
 
Výběr objektů ke sledování pesticidů v podzemních vodách se provádí na základě analýzy výskytu 
dané látky v předchozích 3 letech. Sledování se provádí v útvarech podzemních vod, ve kterých se 
látka vyskytovala. Pro identifikaci příslušných útvarů podzemních vod lze využít i analýzu zátěže 
příslušných útvarů podzemních vod. Pro tyto účely byla zpracována kategorizace útvarů podzemních 
vod do 5 kategorií s použitím dat za období 2007-2009, parametry kategorizace jsou uvedeny v 
tabulce 1.2.2. 
 
Tab. 1.2.2 Kategorizace zátěže útvarů podzemních vod pesticidními látkami  
Kategorie Výskyt látky Zátěž útvaru podzemních vod 
I Ne (100% vzorků pod mezi 

stanovitelnosti) 
Ne (látka na ploše útvaru aplikována 
v množství < 100 kg) 

II Ne (100% vzorků pod mezi 
stanovitelnosti) 

Ano (látka na ploše útvaru aplikována 
v množství >= 100 kg) 

III Ano (alespoň jeden vzorek nad mezí 
stanovitelnosti) 

Ne (látka na ploše útvaru aplikována 
v množství < 100 kg) 

IV Ano (alespoň jeden vzorek nad mezí 
stanovitelnosti) 

Ano (látka na ploše útvaru aplikována 
v množství >= 100 kg) 

V Ano (více než 30% vzorků nad mezí 
stanovitelnosti nebo naměřená 
koncentrace překročila 0.1 µg/l) 

Ano (látka na ploše útvaru aplikována 
v množství >= 100 kg) 

 
 
Prioritně se provádí monitoring látek v útvarech podzemních vod III.-V. kategorie a v každém případě 
v útvarech podzemních vod V. kategorie. Kategorizace útvarů podzemních vod je aktualizována na 
http://hydro.chmi.cz/pasporty. 
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1.3 Posouzení sezonality výskytu látky pro účely zařazení látky do monitoringu 
 
Obecně se pro sledování pesticidů v povrchových vodách doporučuje období duben – listopad. 
V tomto období dochází k aplikaci pesticidů v přípravcích na ochranu rostlin. Látky, které se používají 
také jako biocidy by se měly sledovat celoročně. Pro sledování pesticidů v podzemních vodách stačí 
obvykle odebrat dva vzorky ročně, z toho jeden vzorek v jarním období a druhý vzorek v podzimním 
období. K posouzení sezonality výskytu látky se přistupuje u látek, které jsou používány výhradně 
jako účinné látky v prostředcích na ochranu rostlin, pokud se látka navíc používá jako biocid, 
předpokládá se celoroční možnost aplikace/uvolňování do prostředí a možnost jejího celoročního 
výskytu. Orientační doporučená období pro sledování jednotlivých vybraných pesticidů odvozená 
z období aplikace účinných látek během roku jsou uvedena v tabulce 1.3.1. Významné pro sledování 
pesticidů v povrchových vodách jsou situace při zvýšených průtocích v tocích (i mimo období 
aplikace). Vzhledem k možnému kontinuálnímu vyplavování metabolitů (zejména 
chloracetanilidových herbicidů) do povrchových vod během celého roku, se doporučuje metabolity 
sledovat celoročně. 
 
Tab. 1.3.1 Doporučené období sledování účinných látek 
 

Látka Le
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r
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n
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Č
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Č
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n
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o
p
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P
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n

e
c

2,4-D

2,4-D EHE

abamectin

acetamiprid

acetochlor

alachlor

amidosulfuron

amitraz

asulam

azoxystrobin

beflubutamid

benalaxyl

bendicar - acibenzolar-S-methyl

benfuracarb

bentazone

bifenox

bifenthrin

bioallethrin

bitertanol

bromadiolone

bromoxynil

bromoxynil octanoate

buprofezin

captan

carbendazim

carfentrazone-ethyl
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chloridazon

chlormequat-chloride

chlorothalonil

chlorotoluron

chlorpyrifos

chlorpyrifos-methyl

chlorsulfuron

cinidon-ethyl

clomazone

clopyralid

cycloxydim

cyfluthrin

cymoxanil

cypermethrin

cypermethrin-alfa

cypermethrin-zeta

cyproconazole

cyprodinil

daminozide

deltamethrin

desmedipham

diazinon

dicamba

dichlobenil

dichlofluanid

dichlormid

dichlorprop-P

difenoconazole

difethialone

diflubenzuron

diflufenican

dimethachlor

dimethenamid-P

dimethipin

dimethoat

dimethomorph

dinocap

diquat dibromide

dithianon

diuron

dodine

epoxiconazole

ethephon

ethofumesate

etofenprox

famoxadone
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fenamidone

fenarimol

fenazaquin

fenhexamid

fenoxaprop-p-ethyl

fenoxycarb

fenpropidin

fenpropimorph

fenpyroximate

fipronil

florasulam

fluazifop-p-butyl

fluazinam

flufenoxuron

fluoxastrobin

flupyrsulfuron-methyl

fluquinconazole

flurochloridone

fluroxypyr

flusilazole

flutriafol

folpet

foramsulfuron

fosetyl-Al

glufosinate-ammonium

glyphosate

glyphosate-IPA

glyphosate-potassium

hexythiazox

imazamox

imidacloprid

indoxacarb

iodosulfuron-methyl-sodium

iprodione

iprovalicarb

isodecylalkohol-ethoxylat

isoproturon

isoxadifen-ethyl

isoxaflutole

kresoxim-methyl

lambda-cyhalothrin

lenacil

linuron

mancozeb

mandipropamid

MCPA
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MCPB

MCPP (mecoprop)

MCPP-P (mecoprop-P)

mefenpyr-diethyl

mesosulfuron-methyl

mesotrione

metalaxyl-M

metaldehyde

metamitron

metazachlor

metconazole

methiocarb

methoxyfenozide

metiram

metolachlor-S

metosulam

metribuzin

metsulfuron-methyl

monolinuron

myclobutanil

napropamide

nicosulfuron

oxadiazon

oxyfluorfen

paraquat

penconazole

pendimethalin

permethrin

pethoxamid

phenmedipham

picloram

picoxystrobin

pinolen

pinoxaden

piperonyl butoxide

pirimicarb

POE-tridecylalcohol

prochloraz

prohexadione-calcium

propachlor

propamocarb

propamocarb-hydrochloride

propaquizafop

propargite

propiconazole

propoxycarbazone-sodium
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propyzamide

proquinazid

prosulfocarb

prothioconazole

pymetrozine

pyraclostrobin

pyridaben

pyrimethanil

quinmerac

quinoclamine

quinoxyfen

quizalofop-ethyl

quizalofop-P-tefuryl

rimsulfuron

spiroxamine

sulfosulfuron

tebuconazole

teflubenzuron

terbuthylazin

terbutryn

tetraconazole

thiacloprid

thiamethoxam

thifensulfuron-methyl

thiophanate-methyl

thiram

tolclofos-methyl

tolylfluanid

tralkoxydim

triadimenol

tri-allate

triasulfuron

tribenuron-methyl 

triclopyr

trifloxystrobin

triflumizole

triflumuron

trifluralin

triflusulfuron-methyl

trinexapac-ethyl

tritosulfuron

zoxamide

aplikace prostředků na ochranu rostlin

aplikace biocidů
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2 Postup při optimalizaci monitoringu 
 

2.1 Využití ekotoxikologických údajů a výsledků předchozího monitoringu při 
optimalizaci monitoringu pesticidů ve vodě 
 
Prioritizace látek hraje důležitou úlohu při optimalizaci a případné redukci monitoringu pesticidů.  
Jako základní vstupní parametry se dají požít ekotoxikologické údaje, výsledky monitoringu 
v předchozích letech a údaje o množství účinných látek aplikovaných v přípravcích na ochranu rostlin.    
 
Pro výpočet indexu priority zařazení látek do monitoringu PMON se použije vztah: 
 
PMON = T + M + SAPL          (2.1.1)  
 
kde T vyjadřuje složku rizikovosti látky, M vyjadřuje složku výskytu látky a  SAPL vyjadřuje složku 
emise látek do prostředí. Složky rizikovosti a výskytu látky se skládají z více hodnocených parametrů, 
výpočet indexu priority zařazení látek do monitoringu lze tedy vyjádřit jako:  
 
PMON = TLEG + TTOX + MEF + MC + MV + SAPL       (2.1.2) 
 
Způsob výpočtu parametrů vstupujících do výpočtu indexu PMON je popsán níže. 
 
Látky s vyšší výslednou hodnotou PMON pak mají vyšší prioritu pro zařazení do monitoringu. Pro 
zařazení do monitoringu se doporučují látky s hodnotou indexu PMON >= 10, přičemž hodnota součtu 
složek M a SAPL musí být >= 3.  
 

2.2 Rizikovost látek 
 
Pro prioritizaci látek při jejich výběru pro monitoring lze využít ekotoxikologické vlastnosti. 
Pravidlem je, že se upřednostňují látky s nepříznivým vlivem na vodní ekosystémy nebo zdraví 
člověka.   
 
Parametr TLEG – Toxicita dle legislativních předpisů 
Parametr  TLEG vyjadřuje klasifikaci nebezpečnosti látky za použití několika klasifikací 
ekotoxikologických vlastností. Pro výpočet tohoto parametru se použije vztah: 
 
TLEG= max (TWHO, TN, TR, TEDS)        (2.2.1) 
 
určení hodnot TWHO, TN, TR, TEDS je popsáno v následujícím textu. 
 
 
Parametr TWHO - klasifikace nebezpečnosti dle WHO     
Parametr TWHO nabývá hodnot uvedených v tabulce 2.2.1 
 
Tab. 2.2.1 Hodnoty parametru TWHO  
Kód Klasifikace Hodnota 
Ia Extrémně nebezpečný 4 
Ib Vysoce nebezpečný 4 
II Středně nebezpečný 3 
III Málo nebezpečný 0 
U Pravděpodobně bezpečný 0 
O Již nepoužíván 0 
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Parametr TN - klasifikace skupin nebezpečnosti dle vyhlášky č. 232/2004 Sb. v aktuálním znění 
 
Parametr TN nabývá hodnot uvedených v tabulce 2.2.2 
 
Tab. 2.2.2 Hodnoty parametru TN  
Kód Klasifikace Hodnota 
T+ Vysoce toxický 4 
T+? Pravděpodobně vysoce toxický 4 
T Toxický 4 
T? Pravděpodobně toxický 2 
Xn Zdraví škodlivý 2 
Xn? Pravděpodobně zdraví škodlivý 1 

 
Parametr TR - klasifikace specifické rizikovosti dle vyhlášky č. 232/2004 Sb. v aktuálním znění 
(specifické R-věty důležité pro návrh monitoringu) 
 
Hodnota parametru TR odpovídá maximální nalezené hodnotě z relevantních R-vět pro danou látku 
dle tabulky 2.2.3:  
 
Tab. 2.2.3 Hodnoty parametru TR  
Kód Text Hodnota 
R45 Může vyvolat rakovinu 4 

R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností 4 

R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 4 

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

4 

R51 Toxický pro vodní organismy 4 

R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

4 

R52 Škodlivý pro vodní organismy 4 

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

4 

R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí 

4 

R60 Může poškodit reprodukční schopnost 4 

R61 Může poškodit plod v těle matky 4 

R39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků 3 

R39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při 
vdechování, styku s kůží a při požití 

3 

R39/23/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při 
vdechování a při požití 

3 

R39/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s 
kůží a při požití 

3 

R39/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití 3 

R39/26/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při 
vdechování, styku s kůží a při požití 

3 

R39/26/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při 
vdechování a při požití 

3 

R39/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při 
požití 

3 

R64 Může poškodit kojené dítě 3 

R40 Podezření na karcinogenní účinky 2 

R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti 2 
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R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 2 

R68 Možné nebezpečí nevratných účinků 2 

R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 2 

R23/25 Toxický při vdechování a při požití 2 

R24/25 Toxický při styku s kůží a při požití 2 

R25 Toxický při požití 2 

R26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 2 

R26/28 Vysoce toxický při vdechování a při požití 2 

R27/28 Vysoce toxický při styku s kůží a při požití 2 

R33 Nebezpečí kumulativních účinků 2 

R48/20/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při 
dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním 

2 

R48/20/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při 
dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním 

2 

R48/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při 
dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním 

2 

R48/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při 
dlouhodobé expozici požíváním 

2 

R48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé 
expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním 

2 

R48/23/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé 
expozici vdechováním a požíváním 

2 

R48/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé 
expozici stykem s kůží a požíváním 

2 

R48/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé 
expozici požíváním 

2 

R58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním 
prostředí 

2 

R68/20/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při 
vdechování, styku s kůží a při požití 

2 

R68/20/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při 
vdechování a při požití 

2 

R68/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s 
kůží a při požití 

2 

R68/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití 2 

R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 1 

R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití 1 

R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití 1 

R22 Zdraví škodlivý při požití 1 

 
Při výběru látek se upřednostňují látky, které mají karcinogenní, mutagenní, teratogenní účinky (již 
definováno ve specifických R-větách 40, 45, 46). Informace o R-větách jsou mimo jiné dostupné a 
průběžně se aktualizují na http://hydro.chmi.cz/pasporty. 
 
 
Parametr TEDS – endokrinní účinnost 
 
Látky s endokrinními účinky mají při návrhu monitoringu větší prioritu než látky nemající tyto účinky. 
Parametr TEDS nabývá hodnot dle tabulky 2.2.4: 
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Tab. 2.2.4. Hodnoty parametru TEDS 
TEDS Hodnota 
Látka má endokrinní účinky 4 
Je podezření, že látka má endokrinní účinky 2 
Látka nemá endokrinní účinky 0 

 
Informace o tom, zda látky mají endokrinní účinky, jsou mimo jiné dostupné a průběžně se aktualizují 
na http://hydro.chmi.cz/pasporty. 
 
  
Parametr TTOX – relativní toxicita pro člověka a složky vodního ekosystému 
 
TTOX vyjadřuje relativní toxicitu látky vůči ostatním látkám ve zkoumaném souboru látek.  Pro 
vyhodnocení tohoto parametru se stanovuje relativní toxicita látek pro člověka a tři trofické úrovně 
vodních organismů tj. řasy, bezobratlé a ryby, vůči nejtoxičtější látce z hodnocené množiny látek.  
 
Hodnota parametru TTOX se určí dle vztahu: 
 
TTOX= 4 - min (TADI,TEC)        (2.2.2) 
 
pokud nejsou pro výpočet hodnot  TADI a TEC dostupné údaje, parametr TTOX nabývá hodnoty 0.  
 
Postup výpočtu TADI a TEC je popsán níže. 
 
 
TADI  – toxicita pro člověka  
 
Pro monitoring se upřednostňují látky, které mají stanovenu nízkou hodnotu ADI (akceptovatelný 
denní příjem).  Pro určení hodnoty TADI se použije stanovení relativní toxicity vůči ostatním látkám ve 
zkoumané množině látek. Látka s nejnižší hodnotou, tj. nejtoxičtější látka vstupuje do výpočtu jako 
hodnota TADImax. Hodnoty parametru TADI  pro jednotlivé látky se vypočítají dle vzorce: 
 
TADI = log10(TADI/TADImax)        (2.2.3) 
 
Hodnota parametru TADI se rovná 4 pro hodnoty log10(TADI/TADImax) >4 
 
Informace o hodnotách ADI jsou mimo jiné dostupné a průběžně se aktualizují na 
http://hydro.chmi.cz/pasporty. 
 
 
TEC – toxicita pro vodní organismy 
 
Pro monitoring se upřednostňují látky, které mají vysokou toxicitu pro vodní živočichy. Tato toxicita 
bývá nejčastěji udávána jako EC50 (efektivní koncentrace při které dochází k imobilizaci 50% 
testovaných organizmů) nebo LC50 (efektivní koncentrace při které dochází k úmrtí 50% testovaných 
organizmů). Pro účely výpočtu parametru TEC se toxicity EC50 a LC50 dají sloučit pod označení 
EC50. Pro vyhodnocení parametru TEC se použijí hodnoty EC50 pro trofické úrovně řasy, bezobratlí a 
ryby. Pro řasy se jako reprezentativní nejčastěji testují organizmy rodu Scenedesmus (Desmodesmus), 
Selenastrum (Rhapidocellis), pro bezobratlé se jako reprezentativní nejčastěji testují perloočky rodu 
Daphnia a u ryb se toxicita nejčastěji testuje na pstruzích duhových (Oncorhynchus mykiss) a druzích 
Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio.   
Pro určení hodnoty TEC pro danou trofickou úroveň se použije stanovení relativní toxicity vůči 
ostatním látkám ve zkoumané množině látek. Látka s nejnižší hodnotou EC50 pro danou trofickou 
úroveň, tj. nejtoxičtější látka, vstupuje do výpočtu jako hodnota TECmax. Hodnoty parametru TECmin  pro 
jednotlivé látky a pro danou trofickou úroveň se vypočítají dle vzorce: 
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TECrasy_min = log10(TECrasy/TEcrasy_max)       (2.2.4) 
TECbezobr_min = log10(TECbezobr/TEcbezobr_max)       (2.2.5) 
TECryby_min = log10(TECryby/TEcryby_max)       (2.2.6) 
 

Hodnota parametru TECrasy_min se rovná 4 pro hodnoty log10(TECrasy/TEcrasy_max) >4 
Hodnota parametru TECbezobr_min se rovná 4 pro hodnoty log10(TECbezobr/TEcbezobr_max) >4 
Hodnota parametru TECryby_min se rovná 4 pro hodnoty log10(TECryby/TEcryby_max) >4 
 

Výsledná hodnota parametru TEC se vypočítá dle vzorce: 
  
TEC = min (TECrasy_min, TECbezobr_min, TECryby_min)      (2.2.7) 
 
Informace o toxicitách EC50, LC50 jsou mimo jiné dostupné a průběžně se aktualizují na 
http://hydro.chmi.cz/pasporty. 

 

2.3 Výskyt látek 
 
Parametr MEF  – srovnání expozice a efektů 
Hodnota tohoto parametru se do určité míry blíží poměru PEC/PNEC běžně používaném při honocení 
rizik pro životní prostředí jako koeficient rizika. Pro účely nastavení parametrů monitoringu jsou 
hodnoty PKL z důvodů možnosti získat hodnotu PKL výpočtem z již naměřených dat snadněji 
dostupné než hodnoty PEC. Parametr M EF je dán jako poměr mezi hodnotou PKL (pravděpodobná 
koncentrace látky) a PNEC (pravděpodobně neefektivní environmentální koncentrace) a vyjadřuje 
riziko, že látka bude mít negativní dopad na vodní ekosystémy. Čím vyší je tento poměr, tím vyšší je 
toto riziko. Látky s vyšším poměrem PKL/PNEC se do monitoringu zařazují přednostně, přičemž 
látky, které mají poměr  PKL/PNEC vyšší než 1 se do monitoringu zařazují vždy. Hodnota PKL se pro 
účely této prioritizace počítá, jako hodnota 90% percentilu profilových průměrů zjištěných koncentrací 
látky za předchozí tři roky sledování, pro které jsou výsledky k dispozici s použitím náhrad hodnot 
pod mezí stanovitelnosti jako ½ hodnoty příslušné meze stanovitelnosti.  Minimální počet profilových 
průměrů použitých pro výpočet PKL je 10.  Parametr MEF nabývá hodnot dle tabulky 2.3.1. 
 
Tab. 2.3.1 Hodnoty parametru MEF  
MEF Hodnota 
> 1 a zároveň maximální zjištěná koncentrace ve vodě > 0.1 µg/l 4 
> 1 3 
<= 1 a > 0.8 2 
<= 0.8 a > 0.5 1 
< 0.5 0 

 
Pokud jsou jednotlivé hodnoty pod mezí stanovitelnosti v souboru pro výpočet PKL vyšší než hodnota  
PNEC, potom se parametru M EF přiřadí hodnota 2. 
 
Hodnota PNEC, pokud je známa, je mimo jiné dostupná na http://hydro.chmi.cz/pasporty. 
 
 
Parametr MC  
Pro posouzení priority se použijí výsledky monitoringu za předchozí 3 roky, pro které jsou k dispozici 
výsledky sledování srovnáním pro povrchové vody maximálních naměřených koncentrací s hodnotami 
NPK-NEK (norma environmentální kvality pro nejvyšší přípustnou koncentraci) nebo se použije 
maximum z průměrných ročních profilových koncentrací pro porovnání s hodnotami NEK (norma 
environmentální kvality pro průměrnou koncentraci) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2013/39/EU a dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v aktuálním znění, pro podzemní vody pak se pak 
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maximální naměřené hodnoty porovnají s normou jakosti podzemní vody pro pesticidy dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 2006/118/ES (norma jakosti pro podzemní vody = 0,1µg/l).  
 
Parametr MC nabývá hodnot pro povrchové a podzemní vody dle tabulek 2.3.2 a 2.3.3: 

  
Tab. 2.3.2 Hodnoty MC pro povrchové vody 
MC Hodnota 
Maximální zjištěná koncentrace > NPK-NEK nebo průměrná koncentrace > NEK 4 
Maximální zjištěná koncentrace <= 1 a > 0.8 NPK-NEK nebo průměrná koncentrace <= 
1 a > 0.8 NEK 

3 

Maximální zjištěná koncentrace <= 0.8 a > 0.5 NPK-NEK nebo průměrná koncentrace 
<= 0.8 a > 0.5 NEK 

1 

Maximální zjištěná koncentrace < 0.5 NPK-NEK nebo průměrná koncentrace <= 0.5 
NEK 

0 

 
Tab. 2.3.3 Hodnoty MC pro podzemní vody 
MC Hodnota 
Maximální zjištěná koncentrace > norma jakosti podzemní vody  4 
Maximální zjištěná koncentrace <= 1 a > 0.8 normy jakosti podzemní vody 3 
Maximální zjištěná koncentrace <= 0.8 a > 0.5 normy jakosti podzemní vody 1 
Maximální zjištěná koncentrace <= 0.5 normy jakosti podzemní vody 0 

 
 
Parametr MV 
Pro posouzení priority se použijí výsledky monitoringu za předchozí 3 roky, pro které jsou k dispozici 
výsledky sledování.  
 
Parametr MV nabývá hodnot dle tabulky 2.3.4. 
 
Tab. 2.3:4 Hodnoty parametru MV 
MV Hodnota 
Látka nalezena ve více než nebo rovno 30% vzorků 4 
Látka nalezena v 10% - 30% vzorků 3 
Látka nalezena v 5% - 10% vzorků 2 
Látka nalezena v  1% - 5% vzorků 1 
Látka nalezena v méně než 1% vzorků 0 

 

2.4 Emise látek  
 
Parametr SAPL – spotřeba účinných látek dle evidence Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského 
Pro posouzení priority se zohlední průměrné aplikované množství látky, dle evidence ÚKZÚZ 
v předchozích třech letech.  
 
Parametr SAPL nabývá hodnot dle tabulky 2.4.1. 
 
Tab. 2.4.1 Hodnoty parametru SAPL  
SAPL Hodnota 
Látka aplikována v množství >= 100 000 kg 4 
Látka aplikována v množství 50 000 -  100 000 kg 3 
Látka aplikována v množství 10 000 -  50 000 kg 2 
Látka aplikována v množství 1 000 -  10 000 kg 1 
Látka aplikována v množství < 1 000 kg 0 
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Pokud se látka používá v ČR jako biocid a SRS neeviduje její použití jako účinnou látku používanou 
v prostředcích na ochranu rostlin, parametr SAPL nabývá hodnoty 2. Pokud se látka používá jako biocid 
a je registrována jako účinná látka v prostředcích na ochranu rostlin parametr SAPL nabývá hodnoty dle 
aplikovaného množství, parametr SAPL pro biocidní látky s průměrným aplikovaným množstvím 
nižším než 10 000 kg nabývá vždy hodnoty 2.  
 
Informace, zda se látka používá jako biocid, jsou mimo jiné dostupné a průběžně se aktualizují na 
http://hydro.chmi.cz/pasporty. 
 
Výše uvedeným postupem byla zpracována dostupná data z monitoringu povrchových vod za období 
2007-2009 a stanovil se index priority zařazení látek do monitoringu PMON pro zpracované látky. 
Výsledný seznam látek s hodnotami PMON >= 10, včetně hodnot vstupních parametrů je uveden na 
obrázku 2.4.1.   
 
Obr. 2.4.1 Výsledek výběru látek při testování navržené metodiky pro postup při redukci monitoringu 
pro matrici povrchová voda na základě dat z let 2007-2009 
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2.5 Využití pasivních vzorkovačů pro identifikaci látek a zatížených lokalit 
 
Při rozhodování o redukci monitoringu pesticidů lze s výhodou využít výsledků monitoringu 
v matricích používaných pro screening látek. Optimální matricí pro screening jsou pasivní vzorkovače 
(vzorkovače POCIS pro polární látky a vzorkovače SPMD pro látky nepolární), poskytující časově 
integrované vzorky za období jejich expozice v toku (zpravidla 2-4 týdny), lépe reprezentující 
skutečný režim výskytu látek ve vodě než bodové vzorky. Další nezanedbatelnou výhodou pasivních 
vzorkovačů je to, že umožnují látky detekovat na nižších koncentračních úrovních díky dlouhodobé 
expozici ve vodě a díky sorpci látek na sorbent vzorkovače zpomalit i případnou degradaci látek, ke 
které ve vodě dochází. Exponované vzorkovače lze s výhodou použít také jako “databanku vzorků“, 
vzhledem k tomu, že se dají dlouhodobě uchovávat pro pozdější případnou analýzu dalších látek. 
Relativní nevýhodou je skutečnost, že je obtížné určit koncentraci látky v toku, vzorkovače POCIS 
poskytují informaci o koncentracích látek nasorbovaných ve vzorkovači. Na kalibraci pasivních 
vzorkovačů POCIS, nezbytnou pro určení koncentrace látky v toku, se intenzivně pracuje na několika 
světových pracovištích, otázka určení ambientních koncentrací pomocí pasivních vzorkovačů POCIS 
bude vyřešena v dohledné době. Metodika výpočtu ambientních koncentrací je již vyřešena pro 
vzorkovače SPMD a běžně se v praxi používá. Pro odlišení lokalit s vyššími a nižšími koncentracemi 
a pro určení, zda a které se látky ve vodě vyskytují, ovšem údaje o koncentraci ve vzorkovači plně 
postačují. Při plánování optimalizace nebo redukce monitoringu je vhodné použít pasivní vzorkovače 
pro identifikaci zatížených lokalit nebo vodních toků a na základě výsledků tohoto screeningu zacílit 
monitoring do potřebných míst. 
 

2.6 Další kritéria redukce použitelná pro monitoring v plaveninách a sedimentech  
 
V případě nutnosti redukce monitoringu je nutné zohlednit i potenciál pro transport na pevné matrici. 
Tento potenciál je stanoven na základě parametrů publikovaných v Goss and Wauchope (1990). 
Hodnota parametru DT50 byla upravena pro účely této metodiky z hodnoty DT50 > 40 dní na hodnotu 
DT50 > 30 dní. Je důležité přihlédnout vedle DT50 i k hodnotám Koc a rozpustnosti a to v jejich 
vzájemné kombinaci. Vysoký potenciál dává předpoklad k prioritnímu zařazení do monitoringu, 
naopak u látek s nízkým potenciálem není monitoring u pevných matric nutný. U středního potenciálu 
se doporučuje při rozhodování o zařazení do monitoringu přihlédnout k dalším hlediskům jako např. 
zda se látka již nesleduje v matrici voda, k finanční náročnosti analýz apod. 
 
 
V níže uvedeném přehledu je potenciál pro transport na pevné matrici na základě kombinací DT50, 
Koc a rozpustností rozdělen do tří kategorií uvedený v tabulce 2.6.1: 
 
 
 
Tab. 2.6.1 Potenciál pro transport na pevné matrici 

Potenciál DT50 (dny) Koc Rozpustnost (mg/l)

> 30 > 1000
> 30 > 1000 < 0.5

střední
<= 1
<= 2 <= 500
<= 4 <= 900 >= 0.5

<= 30 <= 500 >= 0.5
<= 30 <= 900 >= 2

vysoký

nízký

ostatní kombinace
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