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Základní informace 

Pořadové číslo látky v IRZ/E-
PRTR 

62 

Další názvy - 

Číslo CAS 71-43-2 

Chemický vzorec C6H6 

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR 

Úniky do ovzduší (kg/rok) 1 000 

Úniky do vody (kg/rok) 200 (jako BTEX)* 

Úniky do půdy (kg/rok) 200 (jako BTEX)* 

Přenosy v odpadních vodách (kg/rok) 200 (jako BTEX)* 

Přenosy v odpadech (kg/rok) 2 000 (jako BTEX)* 

Rizikové složky životního prostředí ovzduší, voda, půda 

* Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty 
pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny). 
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H- a P-věty* 

Číslo CAS 71-43-2; Indexové číslo 601-020-00-8* 

Standardní věty o nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné zacházení 

H225 Vysoce hořlavá kapalina  
a páry 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření.  

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. 

P241 Používejte 
elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení 
do výbušného prostředí. 

P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. 

P243 Proveďte preventivní opatření 
proti výbojům statické elektřiny. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): 
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

H304 Při požití  
a vniknutí do dýchacích cest může 
způsobit smrt 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO/lékaře/… 

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

H315 Dráždí kůži 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

Reakce P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte 
velkým množstvím vody/... 

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte 
lékařskou pomoc/ošetření. 

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte 
a před opětovným použitím vyperte. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

H340 Může vyvolat genetické poškození 
H350 Může vyvolat rakovinu 

P201Před použitím si obstarejte speciální 
instrukce. 
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P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli 
všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

H372 Způsobuje poškození orgánů 

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/ 
aerosoly. 

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, 
nepijte ani nekuřte. 

Reakce P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte 
lékařskou pomoc/ošetření. 

* Indexové číslo, harmonizovaná klasifikace dle přílohy VI, nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 

Základní charakteristika 

Benzen je čirá a bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Je těkavý a hořlavý. 
Jeho teplota varu činí 80 °C a teplota tání 5,5 °C. Hustotou 880 kg.m-3 je mírně lehčí 
než voda. Rozpustnost ve vodě činí 1,79 g.l-1. Dobře rozpustný je ve většině organických 
rozpouštědel. 

Použití 

Benzen se hlavně používá jako surovina pro výrobu celé řady chemických látek (barviva, 
detergenty, syntetická vlákna a tkaniny (nylon, polyester), pryskyřice, plastové hmoty, 
výbušniny, léčiva, insekticidy, přísady do maziv, nátěry a některé typy pryže). Benzen se také 
používá jako rozpouštědlo pro tuky, vosky, pryskyřice, inkousty, nátěry, plasty a pryž. Dále 
slouží jako odmašťovací prostředek. Benzen se také využívá v tiskařství a litografii, 
v obuvnickém průmyslu a při výrobě pneumatik. Je součástí automobilového benzinu. 

Zdroje úniků  

Hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilů, dále emise 
způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže nebo během tankování. Další významné úniky 
pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze spalování paliv (uhlí, oleje). 
Uvolňuje se při procesech v koksárenských pecích, těžbě a zpracování neželezných rud, 
zpracování dřeva, těžbě uhlí a výrobě textilu. Benzen se také dostává do prostředí 
z průmyslových odpadních vod a z havárií. Značné koncentrace benzenu se vyskytují také 
v cigaretovém kouři. Přirozené zdroje benzenu, jako jsou výbuchy sopek nebo lesní požáry, 
jsou ve srovnání se zdroji antropogenními nevýznamné. 

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje benzenu patří: 

• Výfukové plyny automobilů, těkání benzínu; 
• Spalování uhlíkatých paliv (uhlí, oleje); 
• Rafinerie ropy a plynu; 
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• Chemický průmysl. 

Dopady na životní prostředí 

V atmosféře se benzen vyskytuje hlavně v plynné fázi. Plynný benzen může reagovat (stejně 
jako ostatní těkavé organické látky) s hydroxylovými radikály (vzniklými fotochemicky) 
za vzniku organických peroxyradikálů (např. peroxoacetylni-trát). Tyto radikály jsou spolu 
s oxidy dusíku příčinou fotochemického smogu. Z atmosféry benzen může odcházet 
rozpouštěním ve srážkové vodě. 

Benzen z půdy poměrně rychle odtěká do atmosféry, nebo se vyloučí do podzemních vod. 
Může se také rozkládat pomocí některých půdních mikroorganismů. K biodegradaci může 
docházet i v mělkých podzemních vodách za aerobních podmínek. Benzen v povrchových 
vodách během několika hodin z větší části odtěká a může být také degradován pomocí 
mikroorganismů nebo podléhat fotodegradaci.  

Dopady na zdraví člověka, rizika 

Benzen může vstupovat do těla převážně inhalačně nebo orálně. Průnik kůží není tak 
nebezpečný, protože se většina benzenu rychle odpaří. Po expozici se benzen distribuuje 
do celého těla. Nejvyšší koncentrace se nacházejí v kostní dřeni, v orgánech s vysokým 
zásobením krví (játra, ledviny) a v tkáních s vysokým obsahem tuků (mozek). Akutní toxicita 
je způsobena přímo benzenem, příčinou chronické toxicity jsou spíše jeho metabolity. 

Benzen primárně poškozuje centrální nervovou soustavu, imunitní systém a krvetvorbu. 
Projevem otravy jsou závratě, bolesti hlavy, euforie a zmatenost. Může dojít až ke smrti 
z důvodu selhání dýchání a srdeční arytmie. Chronická expozice poškozuje červené i bílé 
krvinky a krevní destičky a může způsobit anemii. Projevuje se zvýšenou únavou, anorexií 
a krvácením z dásní, nosu, kůže a trávicího traktu. Chronická expozice také poškozuje kostní 
dřeň. Poškození se po uplynutí latentní doby 5 – 15 let může projevit leukémií. 

V České republice platí pro koncentrace benzenu následující limity v ovzduší pracovišť: 

PEL – 3 mg.m-3, NPK – P – 10 mg.m-3.  

Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí 

 Benzen je velmi toxická látka. Je toxický akutně i chronicky. Při dlouhodobé expozici může 
způsobovat leukémii. Negativní je i jeho příspěvek ke vzniku fotochemického smogu. 

Způsoby zjišťování a měření 

Prvotní představu o případných emisích benzenu lze učinit z bilance procesu, ve kterém je 
využíván. Pokud dochází ke ztrátám, mohou tyto znamenat emise do životního prostředí. 
Pro přesnější stanovení jeho koncentrace lze využít analytické stanovení. Emise jsou 
potom určeny součinem koncentrace a objemu média (vzdušina, voda…). 

Koncentrace benzenu se stanovuje pomocí plynové chromatografie ve spojení s vhodným 
detektorem, např. hmotnostním spektrometrem či plamenovým ionizačním detektorem. 
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Další možností je měření benzenu pomocí infračervené spektrometrie. Služby nabízejí 
komerční laboratoře. 

Příklad: při vypouštění odpadního vzduchu o koncentraci benzenu například 0,1% obj. bude 
ohlašovací práh pro emise do ovzduší dosažen při vypouštění přibližně 290 000 m3 vzduchu 
ročně. Pro emise benzenu do vody a půdy jsou udávány limitní hodnoty pro směs látek 
benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů (BTEX). Při koncentraci například 100 mg.l-1 BTEX 
v odpadní vodě je ohlašovací limit pro emise do vody dosažen při vypouštění 2 000 m3 
odpadní vody ročně.   

Další informace, zajímavosti 

Chemický vzorec benzenu je C6H6. Atomy uhlíku jsou uspořádány do pravidelného 
šestiúhelníku, výsledný útvar je planární. Všechny vazby C – C jsou stejně dlouhé. Jejich délka 
je větší než u dvojné vazby, ale kratší než u vazby jednoduché. Tato skutečnost je vysvětlena 
pomocí tzv. delokalizace elektronů. Jednoduchá vazba je tvořena elektronovým párem, 
který leží mezi dvěma atomy uhlíku, a označuje se jako σ vazba. Dvojná vazba se skládá 
ze σ vazby a z další π vazby. Elektrony této druhé vazby se vyskytují nad a pod rovinou 
benzenového kruhu. Protože jsou mimo rovinu kruhu, mohou elektrony mezi sebou 
interagovat. Vzniknou tak delokalizované elektrony, které jsou sdíleny všemi šesti uhlíkovými 
atomy. Vazba mezi uhlíkovými atomy je pevnější než vazba jednoduchá a benzen je 
proto poměrně stabilní molekula. 

Informační zdroje 

• Encyklopedie Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Benzene; 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benzen 

• U.S. Environmental Protection Agency, 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/benzene.pdf  

• Environment Agency, 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110313212058/http://www.environme
nt-agency.gov.uk/business/topics/pollution/23.aspx 

• Agency for toxic substances and disease registery, 
https://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=14 

• Databáze Eurochem, 
http://www.eurochem.cz/app/recordDetail/K0pRVkdrU0xUNlU9 

• Encyklopedie Britannica, https://www.britannica.com/science/benzene 
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Vývoj ohlašovaného množství za posledních 5 let (kg/rok) 

 

 

Vývoj počtu ohlašovatelů za posledních 5 let 

 


