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Nebezpečné chemické látky v potravinách, vodě, půdě 

• V dnešní době jsou vyrobené chemické látky součástí našich  
životů. Jsou obsaženy v mnoha výrobcích a potravinách 

• Chemie nám velmi usnadňuje život, ale nic není zadarmo 

• Chemický průmysl je velkým znečišťovatelem vody a půdy. 
Produkuje mnoho toxických látek, v některých případech je 
uvolňuje přímo do prostředí. Hrozbu havárie nejde vyloučit 

• Bohužel jsou jedovaté chemikálie také v potravinách, které 
konzumujeme. Do potravin se mohou dostat z vody a půdy či 
při samotné výrobě a úpravě potravin 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skull_and_crossbones.svg> 



Nebezpečné chemické látky ve vodě a půdě 

• Kontaminace (znečištění) vody a půdy má velký dopad  
na přírodu i naše okolí. V minulosti neexistovaly žádné limity, 
kontroly či tresty postihující znečišťovatele a tedy docházelo  

     k zamoření. Dnes existují nové technologie a lepší dohled 

• Nejčastější příčinou jedovatého znečištění je přímé vypuštění 
chemikálií, průmyslové havárie, únik ze zásobníků a skládek, 
používání pesticidů 

• Typickými látkami jsou uhlovodíky (například ropné produkty), 
rozpouštědla a těžké kovy 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg> [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Water_pollution.jpg > 



Nebezpečné chemické látky ve vodě a půdě 

• Při vypuštění chemikálií do vodního toku mohou nebezpečné 
látky zničit životní prostředí a otrávit vodu, živočichy celého 
toku. Také chemická látka vsákne do půdy, tím ji znehodnotí 

• Příroda se v postižených oblastech obnovuje velmi pomalu. 
Často se musí zamořená půda odvézt a nahradit novou 

• Z vody a z půdy se chemikálie dostanou do rostlin a živočichů 
nás nevyjímaje. I my jsme ohroženi 

• Pesticidy a další látky se z půdy mohou 
v potravinách  dostat  

     až na náš talíř 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cropduster_spraying_pesticides.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urine_Bowser,_Thornielee_Forest_-_geograph.org.uk_-_1392507.jpg > 



Nebezpečné chemické látky v potravinách 

• Nebezpečné látky v jsou v nízké koncentraci v potravinách 
úmyslně. Výrobce jimi prodlužuje trvanlivost, zlepšuje chuť, 
nahrazuje drahé složky 

• V naší zemi funguje Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce, ta kontroluje kvalitu a nezávadnost potravin a 
stahuje nebezpečné produkty z výroby a obchodů 

• Je nemožné uhlídat všechny české výrobce, dovozce produktů 

• V posledních letech jsou populární biopotraviny vyráběny  

      v souladu s přírodou a tradičními  
      postupy, tedy bez vyrobené chemie 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kooperative_kleinräumige_Nischenvielfalt.jpg > 



• Příčinami znečištění jsou  ………, průmyslové ……., ….  
ze zásobníků a skládek a používání ……… 

• Nebezpečnými látkami jsou ………. (například ropné produkty) 
a těžké …. 

• Zamořená půda se často musí …… a ........ novou  

• Z vody a z půdy se chemikálie dostanou do ……. a …….. včetně 
člověka. Někdy jsou přítomny v potravinách, protože ……. se 
snaží ušetřit nebo prodloužit trvanlivost produktů 

 

• Která státní instituce kontroluje nezávadnost potravin? 


