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ÚVOD 

 Pesticidy jsou chemické prostředky, které se užívají k hubení rostlinných a 

živočišných škůdců, k ochraně rostlin, skladových zásob, nebo zvířat i člověka, zároveň se 

jejich zásluhou navyšuje produkce zemědělských plodin. S rozšířením aplikace pesticidů 

rostla však i zátěž životního prostředí, kde se škodlivé látky několik let kumulovaly, než se 

přišlo na jejich nežádoucí a často i zdraví ohrožující účinky. Dostalo se tak do oběhu tisíce tun 

chemických sloučenin, mnohdy toxických nebo s jinými škodlivými vlastnostmi. Nadměrné 

používání pesticidů a jiných cizorodých látek se projevuje v konečné fázi zvýšenou zátěží 

organismů a narušení jejich fyziologických procesů. Pesticidy se dnes používají na drtivé 

většině zemědělské půdy, v poslední době sice roste počet biologických hospodářství, ale 

jejich počet je stále zanedbatelný v porovnání se zbytkem zemědělské produkce. Účinkům 

pesticidních látek jsou vystaveny všechny složky biosféry - vzduch, půda, voda, ale i rostliny 

a živočichové. 
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1 ROZDĚLENÍ PESTICIDŮ 

 Pesticidy se dělí dle různých kritérií, kterými může být původ, způsob aplikace, či 

chemická povaha látky a podobně. Pro nejlepší přehlednost jsem si pro tuto seminární práci 

vybrala rozdělení dle biologického účinku. 

1.1. Zoocidy 

1.1.1 Insekticidy 

Insekticidy jsou účinné látky nebo přípravky proti škodlivému hmyzu. Největší 

insekticidní účinnost mají organické látky, dále také některé anorganické látky (arsen) nebo 

látky přírodní (pyrethrum). Nejpoužívanějšími skupinami organických insekticidů jsou 

organosfosfáty, deriváty karbamidových kyselin, neonikotinoidy či syntetické pyrethroidy. 

Důležitou skupinou insekticidů představují růstové regulátory členovců, které narušují 

hormonální vývoj škůdců či inhibují tvorbu chitinu. Proti přezimujícím škůdcům se 

v současné době také používají velmi často zejména rostlinné oleje. (1) 

Dělení insekticidů se provádí dle působení na kontaktní, orální a fumigační 

(vdechnutí) nebo dle účinnosti na kontaktní, hloubkové, translaminární a systémové. 

V současnosti se upřednostňují tzv. Selektivní insekticidy, které působí cíleně na konkrétního 

škůdce a ostatní organismy neovlivňují. K dostání jsou rovněž insekticidy bez přímého 

toxického účinku. Patří mezi ně repelenty, které pouze odpuzují hmyz, atraktanty, které lákají 

hmyz do likvidačních pastí a fungují na bázi feromonů a chemosterilanty, které sterilizují 

hmyzí samce. (1) 

1.1.2 Rodenticidy 

Jedná se o látky hubící hlodavce. Nejvíce využívanou skupinou jsou antikoagulační 

rodenticidy. Využívají se k plošné likvidaci hlodavců i v domácnosti. Mezi nejznámější 

rodenticidy patří Warfarin, který se používá i v humánní medicíně. Po perorálním užití jsou 

rychle vstřebány, dochází k poruše aktivace krevních srážecích faktorů a krvácení, dušnosti či 

apatii. Samotné příznaky se mohou objevit až po několika dnech. (2) 

1.1.3 Akaricidy 

Jsou přípravky k hubení roztočů. 
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1.1.4 Moluskocidy 

Jedná se o účinné látky k hubení měkkýšů 

1.1.5 Nematocidy 

Používají se k hubení hlístic 

1.2. Fytocidy 

1.2.1   Herbicidy 

Herbicidy se využívají dlouhá léta k hubení plevelů v porostech kulturních plodin. 

Herbicidní účinek je způsoben blokací některého z životně důležitých biochemických pochodů 

v plevelné rostlině. Znalost biochemické aktivity herbicidu je významná především z hlediska 

selekce odolných druhů a rezistence v plevelných společenstvech při dlouhodobém používání 

přípravků se stejným mechanismem účinku. (3) 

Dle účinku se herbicidy dělí na: 

Selektivní herbicidy – působí pouze na cílené druhy rostlin (plevelů) aniž by byla poškozena 

kulturní rostlina. Mechanismus účinku je založen na narušení některého z životně důležitých 

procesů 

Neselektivní (totální) herbicidy – ničí veškerou vegetaci 

Mezi nejznámější herbicidy patří Agent Orange, který byl hojně využíván americkou 

armádou během války ve Vietnamu k likvidaci místní vegetace. Při výrobě tohoto herbicidu 

však vzniká jako vedlejší produkt jedovatý dioxin. (4) 

1.2.2  Fungicidy 

Fungicidy jsou pesticidy, využívané k hubení hub napadajících užitkové rostliny. Dle 

určení se dělí na zemědělské a průmyslové. Na účinné látky fungicidů jsou kladeny 

požadavky, které mají zmírňovat jejich škodlivé účinky. Fungicidy tak nesmí vykazovat 

fytotoxicitu, mohou být jen minimálně toxické pro člověka a zvířata, musí chránit i nově 

narostlé časti rostlin a odolávat vlivům počasí. Při kombinaci více aktivních látek nesmí tyto 

látky mezi sebou reagovat a vytvářet nežádoucí sloučeniny. Jako fungicidy se využívají 

sloučeniny mědi, rtuti, síry či antibiotika. (5)  
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2 ÚČINKY PESTICIDŮ NA ORGANISMUS 

Hlavním problémem při aplikaci pesticidů je ve většině případů jejich nespecifita, 

tedy že usmrcují či poškozují širší spektrum živočichů či rostlin. V přírodě poté často 

zůstávají rezidua pesticidů, která se začleňují do potravních řetězců a kumulují v organismu. 

V tělech živočichů, včetně člověka výrazně ovlivňují a narušují funkci hormonů. Některé 

pesticidy mohou při nahromadění v organismu způsobit nádorové bujení či poruchy 

reprodukce. Kumulace v organismu je velký problém právě z hlediska objevení škodlivosti 

některých pesticidů, která se může projevit až za několik desítek let a může být fatální. (6) 

Pesticidy jsou škodlivé zejména pro děti, jelikož vzhledem k jejich velikosti a 

hmotnosti jsou náchylnější i k nižším dávkám. Následky jsou nespecifické a nejsou spojovány 

s účinky pesticidů. Je to například rozostřené či zhoršené vidění, bolesti hlavy, zvýšená 

salivace, průjem, nevolnost, zvracení, dermatitidy, v těžších případech může dojít i ke smrti. 

(7) 

3 PESTICIDY V POTRAVINÁCH 

Pro dlouhodobý příjem pesticidů v potravinách se využívá tzv. akceptovatelný denní 

příjem (ADI), který určí množství látky, které mohou lidé sníst každý den bez rizika ohrožení 

zdraví. Pro krátkodobý příjem je určena tzv. akutní referenční dávka (ARfD), která určuje 

množství chemických látek, které mohou být přijaty organismem v jednom jídle nebo za 

jeden den bez výrazných zdravotních rizik. (8) 

Pro každý pesticid je stanoven tzv. maximální reziduální limit (MRL), kterým je 

dáno jeho maximální množství v potravině. Díky stanovování MRL by se v zemědělství mělo 

používat takové množství pesticidů, které zamezuje výskytu větších ztrát plodin, ale zároveň 

způsobuje co nejmenší zdravotní následky. MRL je ale určen pouze pro jednotlivé účinné 

látky a nebere se v potaz koktejlový efekt (smíchání více druhů pesticidů v jedené potravině). 

Pro potraviny určené dětem do 3 let (babyfood), se udávají limity, které se mohou lišit až 

stonásobně. Pro biopotraviny v České republice platí stejný limit jako pro babyfood (0,01 

mg/kg). Nulový limit se u biopotravin neudává kvůli možné kontaminace ekologického 

zemědělství ze sousedních polí a ostatních prostor. (9) 
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Rezidua pesticidů bývají detekována asi u 50% vzorků potravin. Nejčastější i 

největší výskyt je v ovoci, listové, brukvovité a plodové zelenině. Mezi druhy pesticidů se 

v potravinách objevují nejčastěji rezidua fungicidů, a to na povrchu banánů a citrusových 

plodů kvůli posklizňovému ošetření. Dále se vyskytují i rezidua insekticidů, konkrétně 

organofosfáty, neonikotinoidy a přírodní insekticid spinosad. Rezidua herbicidů se 

v potravinách téměř nevyskytují, s výjimkou linuronu vyskytujícího se v mrkvi a glyfosátu 

v obilovinách. Nižší výskyt reziduí pesticidů je zaznamenán ve zpracovaných (necelých) 

produktech, biopotravinách (Cu, Spinosad) a živočišných produktech (POPs – DDT). (10) 

Největší podíl vzorků bez nálezu reziduí byl zjištěn u hlávkového zelí a brambor (> 

40 %). Naopak, u vzorků citrusových plodů (analyzovaných i se slupkou) byl podíl vzorků bez 

reziduí velmi nízký a podíl vzorků s obsahem 4 a více reziduí různých pesticidů se pohyboval 

okolo 50 %. Nejvyšší počet reziduí různých pesticidů u jednoho analyzovaného vzorku byl 

zjištěn v případě okurek (20 různých látek). (11) 

3.1. Kontrola pesticidů v potravinách 

Zažádat o testování potravin na pesticidy mohou státní instituce, jako je SZPI, SVS 

či OOVZ. Odběr vzorků probíhá náhodně, nebo na základě podezření. Testování probíhá 

v akreditovaných laboratořích. Systematické plošné testování všech potravin však není možné 

z kapacitních, časových ani finančních důvodů.  (9) 

U biopotravin je testování přísnější, jelikož každý ekozemědělec se musí každý rok 

povinně podrobit kontrole, bez které by nedostal certifikát a nemohl tak své produkty dále 

prodávat jako biopotraviny. Kontrola se provádí ve všech směrech, zjišťuje se stav pole a 

půdy, plodin, osiva, nářadí i skladovacích prostor. (9) 

3.2. Snížení množství pesticidů 

Údaje o reziduích pesticidů v potravinách jsou shromážděny v národním systému 

sběru dat DATEX.CZ. Podle těchto údajů se rezidua vyskytují častěji v ovoci než v zelenině a 

obecně v čerstvých potravinách, které nejsou technologicky či kulinárně upravené, jelikož, 

tyto způsoby úpravy již koncentrace reziduí snižují. Dále koncentraci reziduí pesticidů 

markantně snižuje i oloupání ovoce či zeleniny, což však u některých druhů snižuje i obsah 

nutrientů. Důležitým krokem je také důkladné omytí roztokem octa a vody, citronové šťávy či 

vody se solí, což se však nedoporučuje u drobnějšího ovoce s tenkou slupkou, které může 

nasáknout octové aroma či se zcela rozmočit. (11) 
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ZÁVĚR 

Pesticidy a především jejich rezidua jsou v podstatě všudypřítomné a lidstvo se jim 

v současné době nemá šanci vyhnout. Je však důležité, aby se jejich koncentrace snižovala na 

nejnižší nutnou úroveň a aby nedocházelo k tzv. koktejlovému efektu, kdy se v jedné 

potravině objevuje několik různých reziduí v různých koncentracích. V posledních letech se 

dostává na trh stále větší počet bioproduktů, které jsou však často cenově nedostupné a lidé se 

proto raději rozhodují pro potraviny chemicky ošetřena, ale levnější. Dle mého názoru je tedy 

třeba zaměřit se globálně na ekozemědělství, které využívá buď minimum či nulový počet 

pesticidů. Na druhou stranu je zde problém s počtem obyvatel země, kdy se někteří obávají, 

že produkty ekozemědělství, které se pěstují déle, bez „urychlovačů“ a se ztrátami, vzniklými 

kvůli různým plísním či nemocem, nezvládne uživit celou planetu. Jde však pouze o přístup 

ke způsobu života, kdy část planety hladoví a další naopak plýtvá potravinami a hladoví. Při 

změně takového přístupu a správném hospodaření by se mělo dát žít i pouze z ekologického 

zemědělství. (9) 
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