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anorganickými kyselinami i s organickými 
látkami. Ve sloučeninách se vyskytuje pouze 
v mocenství Zn(II).

Zinek v přírodním prostředí
V přírodě se zinek vyskytuje pouze ve slou-

čeninách. Je zastoupen v různém množství 
ve většině hornin a minerálů. Nejznámější a 
hlavní rudou je minerál sfalerit (ZnS - sulfid 
zinečnatý). Zinek proniká do vzduchu, vody 
a půdy v důsledku přírodních procesů i lidské 
činnosti. Do životního prostředí se většinou 
dostává jako výsledek důlní činnosti, čištění 
(rafinace) zinku a olova či kadmia, dále v dů-
sledku výroby oceli, spalování uhlí a odpadů. 
Tyto úniky mohou zvyšovat koncentrace zin-
ku v ovzduší. Do vodních toků se zinek může 
dostávat vypouštěním zinku a dalších kovů z 
továren, s odpadními vodami z domácností, 
při dešti je splachován z půdy, pokud ta tento 
prvek obsahuje. Uvádí se, že zinek je čtvrtým 
průmyslově nejvíce vyráběným kovem 3,4.

Toxicita zinku
Zinek je esenciální pro většinu organismů a 

zároveň je druhým nejčastěji se vyskytujícím 
přechodným kovem v jejich tělech. Je známo, že 
lidské tělo obsahuje průměrně 2 g tohoto kovu. 
Největší množství zinku je obsaženo v krvi, 
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Úvod
Zinek hraje důležitou roli jako esenciální sto-

pový prvek pro vývoj, růst a diferenciaci všech 
živých organizmů 1. Je důležité upozornit, že 
vysoké koncentrace esenciálních těžkých kovů 
mají za určitých podmínek toxické účinky stej-
ně jako jejich nedostatek. Zinek se vyskytuje 
pouze ve formě dvoumocného iontu, kdy jsou 
jeho d-orbitaly kompletně zaplněny elektrony 
a nemůže tak podléhat redoxním změnám. 
Zinek je součástí mnoha důležitých enzymů 
a DNA vazebných proteinů jako jsou zinko-
vé prsty. Kromě katalytické funkce přispívá 
k stabilizaci membrán a makromolekul. Při 
vyšších koncentracích však inhibuje transport 
elektronů v dýchacím řetězci 1,2.

Fyzikálně-chemické vlastnosti 
zinku

Zinek je středně tvrdý křehký modrobílý kov, 
na lomu krystalický a lesklý. Na vzduchu je 
stálý, protože se pokrývá vrstvičkou oxidu zi-
nečnatého (ZnO). Zinek má bod tání 419,5 °C 
a bod varu 908 °C; při zahřátí na 100 - 150 °C 
se stává kujným, při 210 °C se stává křehkým, 
drobí se a práškuje. Při teplotách pod 0,875 K 
je supravodivý. Patří mezi přechodné prvky, 
které mají valenční elektrony v d-sféře. Je to 
relativně měkký kov, který snadno reaguje s 
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dále pak v játrech, kostech, mozku, ledvinách 
a ve velkém množství je obsažen ve spermatu. 
Jeho přítomnost je důležitá pro růst a vývoj 
organismu a řadu enzymatických pochodů, 
je součástí insulinu a také je to významný an-
tioxidant. Zinek hraje zásadní roli ve více než 
300 enzymech nebo metaloproteinů v lidském 
těle a ve více než 2000 transkripčních faktorech 
účastnících se genové exprese 5,6. Tyto zinek-
-obsahující proteiny a enzymy hrají mnoho 
důležitých, biologicky významných rolí v mito-
tickém buněčném dělení a diferenciaci, ale také 
na apoptóze, syntéze proteinů a nukleových 
kyselin 1,5-8. Díky všem svým funkcím je zinek 
naprosto nezbytný pro správný vývoj a růst 
organismu. Pro člověka se považuje koncentra-
ce zinku ve vodě 30 mg/l  za prahovou hranici 
toxicity. Naproti tomu je zinek značně toxickou 
látkou pro vodní organismy. Jde o koncentrace 
pohybující se řádově již v desetinách mg/l 3,9,10. 
Dnes je všeobecně známo, že nedostatek zin-
ku způsobuje poškození imunitního systému, 
nepříznivě ovlivňuje růst těla a sexuální vývoj, 
a že vede k poruchám čichových a chuťových 
vjemů. Při nedostatečném vstřebávání zinku z 
potravin dochází ke špatnému hojení ran, zhor-
šování paměti, očním chorobám, neplodnosti 
a v krajních případech až smrti jedince 11,12. 
Naopak nadměrné množství zinku poškozuje 
gastrointestinální trakt (dochází k bolestem 
žaludku, křečím, průjmům). Chronický nadby-
tek zinku způsobuje chudokrevnost, poruchy 
trávení a metabolismu cukrů. Kumulace v těle 
nehrozí, neboť se zinek snadno pomocí gastro-
intestinálního traktu vylučuje.

Metody stanovení zinku
Ke stanovení zinku je v současné době často 

využívanou a nejrozšířenější metodou atomová 
absorpční spektrometrie (AAS), atomová emis-
ní spektrometrie (AES), hmotnostní spektrome-
trie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) 
a optická emisní spektrometrie s indukčně 
vázaným plazmatem (ICP-OES)13-16. Na předním 
místě je také stále využívána elektrochemická 
metoda diferenční pulzní voltametrie (DPV), 
a to především díky tomu, že je tato metoda 
méně ekonomicky nákladná, rychlá, přesná 
a citlivá 17,18. 
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