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Abstrakt:  

Předložená bakalářská práce se zabývá negativním vlivem rtuti a sloučenin rtuti na živé 

organismy a životní prostředí. Popisuje formy výskytu v přírodě, především její ethyl- 

a methyl- sloučenin, které mají nejvíce toxických účinků. Jsou zde uvedeny přírodní 

a antropogenní emise, metody stanovení a způsoby eliminace rtuti ze složek životního 

prostředí. 
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Abstract:  

The submitted baccalaureate dissertation deals with the negative owing to the mercury and 

to the mercury adducts on the living organisms and environment. It describes the forms of 

the occurrence outdoor, mainly all her ethyl- and methyl- adducts that that has the most 

toxic effects. There are mentioned natural and anthropogenic emission, method assessment 

and manners elimination mercury from components life environment in this dissertation. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

V současnosti se svět nachází v hluboké hospodářské krizi a je důležité, aby se tak 

závažná problematika, kterou je ochrana životního prostředí, nedostala do pozadí zájmu. 

Ochrana životního prostředí je klíčová pro další existenci života na naší planetě. Je nutné 

zdůraznit, že zásadní problémy a hrozby pro budoucí vývoj, identifikované už 

v předchozích letech, nabývají na významu a naléhavosti. Jedná se o rostoucí emise 

skleníkových plynů, vysoký podíl emisí do ovzduší z obtížně regulovatelných zdrojů 

znečištění (průmysl, doprava a vytápění domácností). 

Pro životní prostředí je minimalizace zátěže toxickými kovy (především rtuti, 

kadmia, olova) a organickými polutanty (např. polyaromatickými uhlovodíky, 

polychlorovanými bifenyly, aj.) základním přístupem k zvýšení kvality života obyvatel 

a zamezení vzniku trvale poškozených zón.  

Především výskyt rtuti je v současné době velmi diskutovaným problémem, protože 

představuje velmi vážná zdravotní rizika. Rtuť a její složky jsou vysoce toxické pro 

člověka, ekosystémy a volně žijící zvěř. Původně se na znečištění rtutí pohlíželo jako na 

naléhavý a místní problém, nyní je však chápáno jako problém celosvětový, rozšířený 

a chronický. Vysoké dávky rtuti mohou být pro člověka smrtelné, ale i relativně nízké 

dávky mohou velmi vážně poškodit nervový systém a vývoj, a v poslední době byly 

spojovány i s možnými škodlivými účinky na kardiovaskulární, imunitní a reprodukční 

systém. Rtuť také zpomaluje mikrobiologické procesy v půdě a podle rámcové směrnice 

o vodě patří mezi nejvýznamnější nebezpečné látky. 

Cílem bakalářské práce je vypracovat, na základě shromážděné dostupné 

zahraniční i tuzemské literatury, ucelený přehled, který se bude zabývat charakteristikou 

jednotlivých forem výskytu rtuti, jejích vlivem na životní prostředí ale rovněž bude řešit 

způsoby její eliminace z životního prostředí. 
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2 Rtuť  

Rtuť se v přírodě vyskytuje v čisté kovové formě pouze sporadicky, nicméně je 

známa již od starověku. Znali ji Egypťané, Féničané, Řekové, Kartaginci i Římané. Kapka 

rtuti byla například nalezena v obřadní nádobě v jedné egyptské hrobce, přičemž stáří nálezu 

bylo odhadnuto na pět tisíc let. Z některých egyptských záznamů vyplývá, že Egypťané 

zřejmě znali jak výrobu rtuti, tak i amalgamaci s cínem a mědí. Předpokládá se, že již od 

6. století př. n. l. byla rtuť užívána jako léčebný prostředek. Kolem roku 300 př. n. l. udává 

Theofrast způsob získání rtuti z rumělky mědí a octem, v osmdesátých letech n. l. popisuje 

Dioskorides přípravu rtuti z rumělky železem. Ve středověku získal popularitu Paracelsus 

léčením syfilidy rtutí a jejími sloučeninami. Mast ze sádla a loje s obsahem deseti nebo až 

třiceti tří procent rtuti při léčbě syfilis se užívala ještě v 19. století. 

Přírodní kovovou rtuť nazývali Římané Argentum vivum (živé stříbro), kdežto 

rtuť připravenou ze surovin nazývali hydragyrum (tekuté stříbro). Středověcí 

alchymisté nazývali rtuť mercurius. Ve slovanských jazycích je ale původ názvu pro 

rtuť nejasný. Podle jedné domněnky jde o odvozeninu z tureckého utarid, což bylo 

jméno pro planetu Merkur. Věřilo se totiž, že rtuť je nejblíže zlatu, jehož symbolem 

bylo Slunce. Takto lze pochopit i anglické názvy pro rtuť Mercury nebo Quicksilver. 

Rtuť zařadil mezi chemické prvky Lavoisier, a to ve své knize Traité Elémentaire de 

Chemie (Horák, Linhart a Klusoň, 2004). 

2.1 Charakteristika 

Za normální teploty je rtuť stříbrolesklá kapalina (obrázek 1), která po silném 

ochlazení tuhne v stříbrolesklé osmistěny, které pak tají kolem -39 °C. Za normálního tlaku 

rtuť vře při 357 °C, přičemž vznikají v průhledu modré páry. Rtuť těká s vodní parou. Je 

nápadně těžká a dobře vede elektrický proud (i když podstatně hůře než stříbro). 

Rtuť se za normální teploty slučuje s kyslíkem jen nepatrně. Zřetelnější oxidace 

nastává za tepla, zejména kolem jejího bodu varu (na povrchu se tvoří zvolna vrstva oxidu 

rtuťnatého HgO). Ozon působí na rtuť již za normální teploty za vzniku oxidu rtuťného 

(Hg2O). Podobně reaguje rtuť za normální teploty s halogeny a se sírou.  

S vodou a s vodní parou rtuť nereaguje. Sulfan se působením rtuti rozkládá za tepla. 

V koncentrované kyselině chlorovodíkové se rtuť rozpouští jen nepatrně, podobně je tomu 
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i s kyselinou bromovodíkovou. Naproti tomu se rychle rozpouští v kapalném jodovodíku. 

Koncentrovaná kyselina sírová rozpouští rtuť za normální teploty velmi zvolna. Za 

zvýšené teploty však již rychle za vzniku síranu a oxidu siřičitého. V kyselině dusičné se 

rtuť rozpouští snadno. Podle teploty a poměru rtuti ke kyselině vzniká buď dusičnan 

rtuťný, nebo rtuťnatý. Lučavka královská rozpouští rtuť na chlorid rtuťnatý (Jursik, 2002). 

 
Obrázek 1: Rtuť (www.humanart.cz) 

Ve sloučeninách se rtuť vyskytuje v mocenství Hg1+ (kovalentní vazba rtuť-rtuť) 

a Hg2+, přičemž vlastnosti sloučenin rtuťných se podobají sloučeninám stříbrným, zatímco 

rtuťnaté soli připomínají spíše sloučeniny měďnaté.  

Rtuť se slévá s různými kovy na amalgamy, které jsou buď kapalné, nebo tuhé, 

podle množství rtuti a povahy druhého kovu. Některé amalgamy jsou krystalické a mají 

stechiometrické složení (NaHg2, NaHg, BaHg13, BaHg12, pravděpodobně Ag3Hg4 

a Ag2Hg4, Au8Hg, Au2Hg3, AuHg2). Některé amalgamy se využívají jako redukční 

činidla v organické chemii (například sodíkový amalgam, který s vodou reaguje za 

vzniku velmi reaktivního nascentního vodíku). Stálé využití mají amalgamy ve 

stomatologické praxi a jejich náhrada jinými dentálními komponentami nebyla dosud 

zcela úspěšně vyřešena.(Jursik, 2002)  

2.2 Sloučeniny rtuti 

Rtuť patří do skupiny IIb periodické tabulky prvků spolu se zinkem a kadmiem. Tyto 

tři prvky následují po mědi, stříbru a zlatu a mají vně obsazených d-slupek dva s-elektrony.  
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Zatímco u mědi, stříbra a zlata ztrácejí obsazené d-slupky jeden nebo dva d-elektrony 

za vzniku iontů nebo komplexů v oxidačních stavech II nebo III, u prvků II. skupiny není znám 

oxidační stav vyšší než II. Je to způsobeno mimořádně vysokými třetími ionizačními 

potenciály u Zn, Cd a Hg a solvatační ani mřížkové energie nemohou chemicky stabilizovat 

oxidační stupeň III (trojmocentsví). Jednomocná rtuť vykazuje zvláštní odchylku, když tvoří 

neobvyklý ion Hg2
2+.  

Prvky Zn, Cd a Hg jsou řazeny mezi prvky nepřechodné, protože nevykazují 

proměnlivé mocenství ve významné míře a netvoří sloučeniny, v nichž by nebyla d-slupka 

zcela zaplněna. Avšak svojí schopností tvořit komplexy (zejména s amoniakem, aminy 

a ionty halogenidovými a kyanidovými) přechodné prvky poněkud připomínají. Tato 

schopnost je ale velmi snížena, takže nejsou již známy žádné karbonyly, nitrosyly, 

olefinové komplexy apod. toho typu, jaký tvoří přechodné prvky. 

Schopnost tvořit komplexy u prvků IIb skupiny je nejvýraznější u Hg2+, což 

potvrzují hodnoty konstant komplexity K některých typických komplexů Zn, Cd a Hg 

podle následujících vztahů a tabulky č. 1. 

Me2+ + 4X = [MX4] 

K = [MX 4]/[Me2+].[X] 4 

Tabulka 1: Konstanty komplexity K některých komplexů Zn, Cd a Hg 
X K 
 Zn2+ Cd2+ Hg2+ 

Cl- 1 103 1016 
Br- 10-1 104 1022 
J- 10-2 106 1030 

NH3 109 107 1019 
CN- 1016 1018 1041 

Všechny tři kovy, Zn, Cd a Hg, tvoří různé kovalentní sloučeniny díky polarizační 

schopnosti iontů Me2+. Rtuť má snahu tvořit kovalentní vazby a poskytuje tak velký počet 

organokovových sloučenin obecného typu R2Hg a R2HgX, které jsou stálé na vzduchu i ve 

vodném prostředí. Naproti tomu obdobné sloučeniny zinku a kadmia jsou na vzduchu a i ve 

vodném prostředí nestálé a reaktivnější. Stabilita sloučeniny rtuti není důsledkem silných 

vazeb, ale nízké afinity rtuti ke kyslíku. 
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Jak již bylo uvedeno lze se prakticky setkat s dvěma řadami anorganických 

sloučenin rtuti: Hg+1 a Hg+2. Oba typy jsou prakticky stejně stálé. Vyznačují se však 

podstatně jinými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. 

Sloučeniny rtuťné svým chemickým chováním připomínají stříbrné soli. Ion rtuťný 

(+Hg-Hg+) vzniká snadno redukcí solí rtuťnatých a stejně snadno se na ně oxiduje. Délka vazeb 

Hg-Hg je ve rtuťných sloučeninách různá. (Jursik, 2002) 

Dvoujaderná povaha rtuťného iontu (Hg2
2+) se opírá o řadu důkazů, z nichž lze uvést 

alespoň následující: 

1. Sloučeniny rtuťné jsou diamagnetické, a to jak v pevném stavu, tak v roztoku (kdežto 

ion Hg+ by měl jeden nepárový elektron).  

2. Podle rentgenové strukturní analýzy řady solí existují individuální ionty Hg2
2+, přičemž 

délka vazby Hg-Hg není konstantní a zdá se, že délka vazby klesá (a síla vazby stoupá) 

s klesajícím sklonem ke kovalentní vazbě.  

3. Ramanovo spektrum vodného roztoku dusičnanu rtuťného obsahuje výraznou čáru, 

kterou lze přiřadit právě vazbě Hg-Hg.  

4. Studium rovnováh potvrzuje předpoklad existence iontu Hg2
2+, jako například 

v případě přídavku nadbytku rtuti k roztoku původně X-molárnímu dusičnanu 

rtuťného; vznikne rovnováha mezi Hg, Hg2
2+ a Hg2+ charakterizovaná rovnovážnými 

konstantami:  

Hg(l) + Hg2+ = Hg2
2+   K = [Hg2

2+]/[Hg2+] = f / (1 – f) 

Hg(l) + Hg2+ = 2Hg+   K´ = [Hg+]2/[Hg2+] = (2fX)2/(1 – f)X = 4f 2X/(1 – f) 

kde f představuje podíl převodního iontu Hg2+, jehož úbytek při dosažení rovnováhy 

byl zjištěn analyticky. Bylo zjištěno, že z hodnot K a K´, vypočtených z pokusných dat 

při různých hodnotách X, jsou hodnoty K v podstatě konstantní, kdežto K´nikoli. 

5. Elektrické vodivosti roztoků solí rtuťných připomínají co do velikosti a závislosti na 

koncentraci spíše vodivost elektrolytů jedno-dvojmocných než jednomocných.  

Kvalitativně lze stabilitu Hg2
2+ vysvětlit pravděpodobně velkou elektronovou afinitou 

Hg+, což je dáno tím, že slupka 4f odstiňuje u rtuti poměrně slabé 6s-elektrony. Vysoký 

ionizační potenciál rtuti je také příčinou zjevu tzv. „inertního páru“, což se odráží ve výjimečně 
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ušlechtilém charakteru rtuti a její nízké vypařovací energie. K rovnováze HgI – HgII je třeba 

uvést následující vztahy: 

Hg2
2+ + 2e = 2Hg(l)    E0 = 0,789 V 

32Hg2+ + 2e = Hg2
2+    E0 = 0,920 V 

Hg2+ + 2e = Hg(l)    E0 = 0,854 V. 

Pro disproporcionační rovnováhu platí: 

Hg22+ = Hg(l) + Hg2+   E0 = -0,131 V, 

a rovnovážná konstanta K je: 

K = [Hg2+]/[Hg2
2+] = 6,0·10-3 

Ze standardních potenciálů vyplývá, že lze oxidovat rtuť na HgI (ale nikoli na HgII) 

pouze oxidačními činidly s potenciály v rozmezí -0,79 až -0,85 V. Protože tomuto 

požadavku nevyhovuje žádné běžné oxidační činidlo, je zřejmé, že rtuť, na níž působí 

nadbytek oxidačního činidla, přechází zcela na HgII. Je-li ale rtuť alespoň v 50% nadbytku, 

vzniká pouze HgI, neboť podle výše uvedené disproporcionační rovnováhy je ion Hg2+ 

snadno redukován rtutí Hg(l) na ion Hg2
2+. 

Jak napovídá hodnota rovnovážné konstanty K, bude způsobovat disproporcionaci 

Hg2
2+ jakékoliv činidlo, které snižuje aktivitu Hg2+ (např. srážením nebo tvorbou 

komplexu) významněji, než snižuje aktivitu Hg2
2+. Takových činidel je mnoho, a proto 

počet stálých sloučenin HgI je omezen. Jako příklad lze schematicky uvést reakce iontu 

Hg2
2+ s ionty hydroxylovými, sulfidovými nebo kyanidovými: 

Hg2
2+ + 2OH- = Hg(l) + HgO(s) + H2O 

Hg2
2+ + S3

2- = Hg(l) + HgS 

Hg2
2+ + 2CN- = Hg(l) + Hg(CN)2(aq), 

kde v prvém případě vzniká černá sraženina Hg a oxid rtuťnatý (HgO), ve druhém směs 

Hg a mimořádně těžce rozpustného sulfidu rtuťnatého (HgS) a ve třetím případě vzniká 

kyanid rtuťnatý, Hg(CN)2, který je sice rozpustný, ale velmi nepatrně disociován. 

Z mála sloučenin rtuťných jsou nejznámější halogenidy, z nichž fluorid je ve vodě 

nestálý a hydrolyzuje se na kyselinu fluorovodíkovou a neizolovatelný hydroxid rtuťný. 
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Ostatní halogenidy jsou vysoce nerozpustné. Dusičnan rtuťný je znám jako dihydrát 

Hg2(NO3)2.2H2O, u něhož byl strukturní analýzou prokázán ion [H2O-Hg-Hg-OH2]
2+, 

a podobně je znám i chloristan Hg2(ClO4)2.4H2O. Oba jsou velmi rozpustné ve vodě 

a přídavkem vhodného aniontu lze připravit jiné nerozpustné rtuťné soli. Mezi dále známé 

rtuťné soli patří i málo rozpustný síran, chlorečnan, bromičnan, jodičnan a octan. 

Rtuťný ion tvoří málo komplexů, což je způsobeno jednak jeho malou tendencí 

k tvorbě kovalentních vazeb, jednak proto, že s většinou ligandů tvoří ion rtuťnatý ještě 

stálejší komplexy, takže ion rtuťný disproporcionuje.(Jursik 2002) 

Typický je příklad nejdůležitější rtuťné sloučeniny, kterou je chlorid rtuťný, 

kalomel (Hg2Cl2). Je to bílá krystalická látka velmi málo rozpustná ve vodě stejně jako 

AgCl. Je sice toxický jako všechny soli rtuti, ale vzhledem k nízké rozpustnosti se jen 

velmi obtížně může dostat z trávicího traktu do krevního řečiště. V dřívějších dobách byl 

dokonce využíván medicínsky jako projímadlo. (Horák, Linhart a Klusoň, 2004) 

Značný význam má však kalomel v analytické chemii. V elektrochemii je prakticky 

nejvíce používaná kalomelová elektroda, jejíž potenciál je prakticky neměnný a je dán 

pouze velmi nízkou, ale stálou koncentrací iontů Hg2
2+ uvolněných z kalomelu v roztoku 

chloridu draselného (KCl).  

Na přípravu roztoku soli rtuťné se používá dusičnan rtuťný, Hg2(NO3)2, přičemž na 

dno roztoku se dává kapka kovové rtuti, aby nedocházelo k nežádoucím redoxním dějům.  

Další uplatnění nalézá kalomel v gravimetrické analýze platinových kovů, kde 

působí jako selektivní redukční činidlo. Podle podmínek reakce (teplota roztoku, 

kyselost) redukuje přídavek kalomelu různé skupiny drahých kovů jako platina, rhodium 

a iridium (Renger, Kalous, 2004). 

Sloučeniny rtuťnaté svým chemickým chováním připomínají měďnaté soli. 

Poměrně významný je chlorid rtuťnatý (HgCl2, sublimát). Vyskytuje se vzácně 

v přírodě jako minerál montroydit (Jursík, 2002). Tato sloučenina je ve vodě velmi 

dobře rozpustná a současně mimořádně toxická (Renger, Kalous, 2004). Uměle se 

připravuje mírnou pyrolýzou dusičnanu rtuťného nebo rtuťnatého, přímou reakcí rtuti 

a kyslíku při 300–350 °C nebo zahříváním alkalického roztoku K2HgJ4. 

Spíše pro zajímavost lze uvést, že HgCl2 v roztoku prakticky vůbec nedisociuje jako 

běžné iontové soli, ale v roztoku lze nalézt pouze solvatované molekuly HgCl2 (Jursik, 2002). 
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Sublimát byl dříve používán jako součást jedů na hlodavce a k moření obilí, kdy byla ta 

část obilí, která byla určena pro setí na příští rok, napuštěna roztokem sublimátu a tak chráněna 

před hlodavci. Občas však docházelo k tragickým omylům, kdy se takto ošetřené obilí dostalo 

do mlýna a pak sloužilo ke konzumaci v pečivu. (Horák, Linhart a Klusoň, 2004)  

Sulfid rtuťnatý (HgS) je jako rumělka nejen nejvýznamnějším přírodním zdrojem 

rtuti, ale i od pradávna používaným barvířským pigmentem. Kromě využití v malířství byl, 

například ve starověkém Egyptě, přidáván i do líčidel a jiných kosmetických přípravků. 

(Horák, Linhart a Klusoň, 2004) Sulfid rtuťnatý se sráží z vodných roztoků jako černá 

značně nerozpustná sraženina. Černý sulfid je nestálý a zahříváním přechází na červenou 

formu, totožnou s nerostem rumělkou (cinabaritem). Červená forma má deformovanou 

mřížku chloridu sodného s řetězci Hg-S (podobně je tomu i v případě HgO). V přírodě se 

sulfid rtuťnatý dále vyskytuje jako minerál metacinabatrit, který má strukturu sfaleritovou. 

Halogenidy rtuťnaté vykazují základní odlišnosti mezi fluoridy a ostatními 

halogenidy, chloridy, bromidy a jodidy. Fluorid rtuťnatý je v podstatě iontový a krystaluje 

s fluoritovou strukturou. Dvojmocná rtuť nemá sklon vytvářet kovalentní vazby Hg-F, 

a proto nejsou známy fluorokomplexy.  

Ostatní halogenidy, na rozdíl od fluoridu, vykazují značný kovalentní charakter, 

přičemž u chloridu HgCl2 je tento charakter nejvýraznější. 

V parách a ve vodných roztocích jsou chloridy, bromidy a jodidy rtuťnaté zřetelně 

ve formě molekul. Ve srovnání s iontovým fluoridem vykazují ostatní halogenidy rtuťnaté 

značně nižší body tání a varu a také značnou rozpustnost v řadě organických rozpouštědel. 

Další iontové sloučeniny dvojmocné rtuti, které jsou ve vodném roztoku značně 

disociovány, jsou dusičnany, sírany a chloristany. Vzhledem k tomu, že hydroxid rtuťnatý 

je velmi slabou zásadou, mají roztoky těchto solí značný sklon k hydrolyse, a aby byly 

stále, musí být okyseleny. 

Kyanidy, šťavelany, fosforečnany a thiokyanatany zůstávají zčásti nebo zcela ve 

vodě nedisociovány nebo nerozpustné, a proto jsou vůči hydrolyse stálé. Částečně disociují 

soli karbonových kyselin.(Jursik, 2002) 

Řada stabilních sloučenin vzniká v biologických systémech, zvláště s obsahem 

sulfhydrilových skupin (-SH). Je známo velké množství organortuťnatých sloučenin, 

z nichž některé mají určité positivní fysiologické vlastnosti. Sloučeniny jsou typu RHgX 

a R2Hg a získávají se z chloridu rtuťnatého a Grignardových činidel ve vhodných 
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molárních poměrech. U sloučenin arylrtuťnatých lze použít i mnoha jiných reakcí, mezi 

nimiž je pozoruhodná „merkurační“ reakce aromatických uhlovodíků pomocí octanu 

rtuťnatého, jejíž mechanismus není jednoznačně objasněn. Z organických sloučenin rtuti 

jsou toxičtější alkyl sloučeniny než aryl sloučeniny. 

Sloučeniny RHgX jsou krystalické látky, jejichž vlastnosti jsou odvislé od 

povahy X. Je-li X atom nebo skupina schopná tvořit se rtutí kovalentní vazby (např. Cl, Br, 

J, CN, SCN, OH), vzniká kovalentní nepolární látka, rozpustnější více v organických 

rozpouštědlech než ve vodě. Je-li X ion síranový nebo dusičnanový, vzniká látka solného 

charakteru a pravděpodobně zcela iontová, jako například [RHg]+NO3. Octany se chovají 

jako slabé elektrolyty. 

Methylrtuť (MeHg) je vysoce toxická především pro vyšší organismy. Vzniká 

z elementární rtuti a anorganických sloučenin činností různých mikroorganismů. Pro tyto 

mikroorganismy je přeměna na methylrtuť účinnou cestou detoxikace. Obecně používaný 

termín methylrtuť je používán v souvislosti se sloučeninami kationu monomethylrtuti 

(CH3Hg+) a většinou je pod obsahem MeHg uváděna právě suma všech těchto látek. Kation 

MeHg v těchto sloučeninách bývá asociován s jednoduchými anionty, jako například Cl-, ale 

i s velikými molekulami, jako jsou například proteiny s pozitivním i negativním nábojem. 

Vzhledem k tomu, že anorganické formy rtuti se téměř nepodílí na bioakumulaci rtuti 

v ekosystémech, je právě stanovení organických forem rtuti klíčovým bodem pro studium její 

bioakumulace. Kation methylrtuti existuje ve volné formě pouze několik minut a nejběžnější 

formou methylrtuti ve vodních ekosystémech je chlorid methylrtuti (CH3HgCl), který je 

rovněž nejčastěji používán v toxikologických studiích methylrtuti.   

Dialkylové a diarylové sloučeniny jsou nepolární, těkavé a toxické kapaliny nebo 

nízkotající pevné látky. Tepelně jsou dosti nestálé a citlivé na světlo, ale lze je uchovávat. 

Jejich hlavní použití je při přípravě organokovových sloučenin přímou výměnou, např.: 

n/2R2Hg + M = RnM + n/2Hg 

Reakce probíhá v podstatě úplně s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, Zn, Al, 

Ga, Sn, Pb, Bi, Se a Te. U india, thalia a kadmia ale vede pouze ke zvratné rovnováze. 

Sloučeniny R2Hg vykazují velmi nízkou reaktivitu vůči kyslíku, vodě, aktivnímu 

vodíku a organickým funkčním skupinám. 
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Dimethylrtuť, Hg(CH3)2, je kapalná látka, která vzniká ze sloučenin rtuti za 

anaerobních podmínek působením mikroorganismů. Má podobný bod varu jako voda, je ve 

vodě rozpustná, ale také je lipofilní (rozpustná v tucích) (Maršálek, 2006). 

2.3 Výskyt a výroba  

V zemské kůře je rtuť velmi vzácná. Průměrný obsah činí kolem 0,1 – 0,3 mg/kg. 

I v mořské vodě je její koncentrace téměř na hranici měřitelnosti (0,03 µg v jednom litru). 

Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom rtuti přibližně sto dvacet miliard atomů 

vodíku. 

Nejčastěji vyskytující se rudou, která slouží i k výrobě rtuti, je sulfid rtuťnatý 

(HgS), rumělka neboli cinabarit (obrázek 2). Vzácněji se nalézají oxidy, chloridy, jodidy 

apod. Známější naleziště rumělky jsou ve Španělsku, v Itálii a ve Spojených státech. 

 
Obrázek 2: Cinabarit (www.upload.wikimedia) 

Výroba rtuti vychází hlavně z rumělky, sulfidu rtuťnatého (HgS), která se praží, 

přičemž se síra oxiduje na oxid siřičitý, kdežto rtuť, která se nesnadno oxiduje, uniká 

v podobě par, které se zachytí kondenzací: 

HgS + O2 = SO2 + Hg 

Dalším způsobem získání elementární rtuti ze sulfidických rud je její redukce 

kovovým železem nebo pražení rudy s přídavky oxidu vápenatého, kde probíhá následující 

reakce: 

4HgS + 4CaO = 4Hg + 3CaS + CaSO4 
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HgS + Fe = FeS + Hg. 

Vzniklé rtuťové páry jsou ochlazovány, dochází k jejich kondenzaci a produktem je 

poměrně velmi čistá kovová rtuť. Proces destilace rtuti je i spolehlivým způsobem jejího 

čištění a rafinace. 

Znečištěná rtuť se čistí filtrací nebo destilací. V polarografické praxi, kde je rtuť 

užívána jako kapková elektroda, se rtuť často čistí jednoduchým rozstříknutím tenkého 

proudu rtuti do vrstvy zředěné kyseliny dusičné, v níž se ostatní kovy rozpustí, kdežto rtuť 

projde většinou nerozpuštěna.(Jursik, 2002) 

Průmyslové využití rtuti přináší vážné ekologické, zdravotní a společenské 

problémy. Evropská unie proto přijala strategii eliminace rtuti, která má zahrnovat snížení 

emisí rtuti do prostředí, řešení problému dlouhodobých přebytků rtuti, ochranu lidí 

a podporu mezinárodních akcí týkajících se rtuti. Připravovaná strategie by se měla 

bezprostředně dotýkat také sektoru nakládání s odpady (www.ihned.cz). 

2.3.1 Celosv ětová produkce rtuti 

Produkce rtuti se u jednotlivých zemí světa značně liší. Závisí to především na 

jejich vyspělosti, ale i na způsobu řízení hospodářské politiky. Dnes do produkce rtuti 

výrazně zasahuje i samotný dopad rtuti na životní prostředí. V současnosti připadá 

z produkce rtuti na Asii 46 %, Evropu 28,8 %, na Ameriku 18,4 %, na Afriku 5,2 % a na 

Oceánii 1,6 %. 

V porovnání s rokem 1953, kdy na Evropu připadlo 76,6 %, na Ameriku 16,6 % 

a na Asii 6,8 %, je vidět, že produkce rtuti v Evropě výrazně klesla. K poklesu přispěl také 

legislativní tlak omezování zdrojů znečišťování. Podle údajů EHK/OSN z roku 2003 se 

v dekádě 1990 až 2000 snížila koncentrace rtuti v ovzduší o 60 %. Důsledný monitoring 

a kontrola dodržování předepsaných limitů koncentrací v posledních letech byla zaměřena 

především na velká zařízení s výrazným příspěvkem k celkové úrovni znečištění ovzduší 

(tepelné elektrárny, spalovny, hutě, cementárny). Mezi státy, jež se v nejvyšší míře 

podílely na emisích rtuti a jejích sloučenin z velkých zdrojů, jsou uváděny v Evropě: 

Polsko, Španělsko, Německo, Itálie a Rumunsko (www.env.cz). 
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2.4 Využití 

Značného uplatnění nalezla rtuť a její sloučeniny již ve starověkém Římě. Znalosti 

převzali Římané od Řeků a rtuť byla používána při výrobě zlata amalgamací. Ze sloučenin 

rtuti nalezla největšího uplatnění zejména rumělka („rumělkový okr“), která se používala 

jako dekorační pigment ve stavebnictví a v kosmetice, ale nalezla uplatnění i v lékařství při 

léčení očních chorob a kožních onemocnění. S pádem Říma poklesla popularita rtuti i její 

spotřeba. Nicméně, i nadále byla rumělka používána při terapii zavšivení, svrabu, svědění, 

různých vyrážek a dokonce i lepry. 

Ve středověku zavedl terapii syfilidy již zmíněný Paracelsus. Terapie byla pak 

hojně rozšířená a dodnes lze její aplikaci detekovat na kosterních pozůstatcích. 

Později nalezla rtuť dalšího technického využití; připomenout lze alespoň výrobu 

stříbra amalgamací (1557), vynález rtuťového barometru (Toricelli, 1643), rtuťový teploměr 

(Fahrenheit, 1720), rtuťové rozbušky, bateriové články, výbojky, elektrotechnické součástky 

atd. V současné době se odhaduje, že použití rtuti čítá na tři tisíce položek. 

Jak již bylo uvedeno, nejvýznamnější uplatnění v praxi má rtuť ve formě svých 

slitin s jinými kovy – amalgámy. Ochotně je vytváří s Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na, naopak 

s železnými kovy jako jsou Fe, Ni a Co nevznikají vůbec (www.env.cz).  

V moderní medicíně je rtuť účinnou složkou diuretik, antiseptik a léků v kožním 

lékařství. Rtuť je dosud nezbytnou komponentou zubních výplní a ani novější technologie 

nedokázaly zubní výplně na bázi amalgamu vytlačit, naopak, řada stomatologů pokládá 

amalgamové výplně za spolehlivější a s delší životností. Dříve byly některé sloučeniny 

rtuti (např. chlorid rtuťnatý nebo kyanid rtuťnatý) používány v medicíně jako účinná 

antiseptika (Jursik, 2002). 

Otázku zubního amalgámu, slitiny rtuti, stříbra, mědi a dalších kovů jako příčiny 

různých onemocnění řešili již mnozí odborníci a další se k ní budou stále vracet, dokud 

nebude nalezen materiál, který ve stomatologii bude schopen amalgám nahradit. Otázka 

škodlivosti amalgámu je složitá a najít na ni jednoznačnou odpověď nelze. Důležité je, že za 

celou více než 150letou historii používání amalgámu jako výplňového materiálu ve 

stomatologii žádná studie jeho vlivu na organismus nepotvrdila tak závažnou škodlivost, aby 

to ohrozilo jeho použití. Naopak se většina z nich shoduje v tom, že amalgám je zatím i se 

svými nevýhodami nejlepším výplňovým materiálem v postranním úseku chrupu. Je pravda, 
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že například ve Skandinávii se v posledních letech amalgám téměř přestal ve stomatologii 

používat, ale i mnoho tamních stomatologů to považuje za škodu. 

S používáním amalgámu bývá spojována i řada různých onemocnění, mimo jiné 

i roztroušená skleróza. Na straně amalgámu stojí však fakt, že roztroušená skleróza byla 

v literatuře popsána již několik století před tím, než se ve stomatologii začal amalgám 

používat. Za příčinu roztroušené sklerózy je všeobecně považována autoagrese vůči 

myelinovému obalu nervových vláken a tak, pokud by byl amalgám považován za prvotní 

vyvolávací příčinu této agrese, musel by být vlastně prvotním alergenem. Molekula 

myelinu je však tak odlišná od atomu rtuti a dalších kovů s ní smísených v amalgámu, že 

zkřížená alergická reakce je velmi nepravděpodobná. Rtuť navíc nepatří ani mezi stopové 

prvky, a nevyskytuje se proto ani v žádné molekule podobné myelinu, která by tuto 

zkříženou reakci umožňovala (Tichý et al., 2006) 

V literatuře již bylo popsáno několik případů alergií na amalgám, ale byly velmi 

ojedinělé. Největší studii škodlivosti amalgámu provedl v letech 1989 až 1994 Shiele, který 

zřídil v Erlangenu mezinárodní středisko pro výzkum vedlejších účinků amalgámu. V něm 

soustředil více než sto pacientů s tzv. „nemocí z amalgámu“ a kožními testy prokázal alergii na 

amalgám u 5 % z nich. Zdravotní stav většiny vyšetřených pacientů se však nelišil od zdravých 

kontrol. U více než 40 % vyšetřovaných zjistil psychickou nadstavbu. 

Pokud by byl amalgám považován za příčinu roztroušené sklerózy, logicky by 

tomuto onemocnění byli nejvíce vystaveni stomatologové, zdravotní sestry a lidé 

přicházející do styku s jeho složkami v průmyslu. Zvýšený výskyt roztroušené sklerózy 

v těchto skupinách však nebyl nikdy prokázán. 

Vedle alergie bývá také diskutována otázka toxicity rtuti z amalgámu. Amalgám 

opravdu obsahuje rtuť. Je v něm však obsažena v méně toxické formě, jako anorganická. Pro 

organismus jsou daleko toxičtější páry rtuti nebo methylrtuť. Množství, ve kterém se může rtuť 

při zubním ošetření do organismu dostat, je pro člověka též zanedbatelně nízké a prakticky 

neškodné. Jakmile amalgám ztuhne, je jeho rtuť poměrně pevně vázána s ostatními složkami 

a její uvolňování již nehrozí. K dalšímu uvolnění může dojít až při odvrtávání, pokud výplň 

dostatečně nechladíme vodou. Rtuť se přitom uvolňuje jako její jedovaté páry. 

Zátěž organismu z amalgámových výplní závisí také na zacházení s amalgámem 

v ordinaci při zhotovování výplně. Dnes je již možno získat amalgám uzavřený v kapslích 

v přesném poměru rtuti ke kovovému prášku. Nedochází proto k úniku rtuťových par při 
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míchání jako dříve a rtuť není ve výplni v nevázaném přebytku a minimálně se tak 

uvolňuje při tuhnutí. 

Z několika studií vyplývá, že průměrná zátěž ze zubního amalgámu je významně 

převýšena zátěží rtuti z potravy (až 10×). Je to hlavně v přímořských oblastech, kde jsou 

hlavní potravinou ryby, jelikož rtuť se v organické formě dostává do potravního řetězce 

nejčastěji v potravě ryb, a je proto v relativně vysokých dávkách obsažena například 

v mase velkých mořských ryb. 

Dalších amalgámů se prakticky sporadicky využívá při amalgamaci zlata při jeho 

těžbě z rud o vysoké kovnatosti. Jemně rozdrcená hornina se kontaktuje s kovovou rtutí 

a zlato prakticky kompletně přejde do kapalného amalgámu. Po oddělení od horniny se rtuť 

oddestiluje a vrací zpět do procesu, získané zlato se pak dále rafinuje. Velkým problémem 

tohoto způsobu těžby je fakt, že kompletní oddělení rtuti od zbytkové hlušiny je prakticky 

nemožné a dochází tak ke kontaminaci životního prostředí vysoce toxickou rtutí.  

Sodíkový amalgám vznikající při elektrolýze chloridu sodného s použitím rtuťové 

katody se dále používá k výrobě hydroxidu sodného reakcí s vodou. Jde o dva výrobní podniky 

(Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. v Ústí nad Labem a Spolana, a. s. Neratovice), 

v nichž se vyskytuje po jedné jednotce amalgámové elektrolýzy chloridů alkalických kovů. 

Technologickou součástí obou jednotek jsou demerkurizační stanice. Spolana, a. s. má 

zabudované dvoustupňové čištění odpadních vod, které vyhovuje předepsaným technickým 

normám (www.env.cz). 

Oba podniky provozující výrobu chloru, Spolana, a. s. a Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu, a. s., podepsaly dobrovolný závazek evropské asociace EURO CHLOR i smlouvu 

mezi EURO CHLOR a Minas de Almaden SA, které představují rámec pro budoucí strategii 

pro snížení negativního dopadu rtuti na životní prostředí: (www.env.cz) 

• nezvyšovat kapacitu produkce v amalgámových elektrolyzérech, 

• realizovat program pro snižování emisí rtuti a emise monitorovat, 

• postupně ukončovat činnost stávajících elektrolyzérů, 

• po odstavení neposkytovat elektrolyzéry třetím stranám ke znovupoužití, 

• bezpečně zajistit rtuť z odstavených elektrolyzérů  

Elementární rtuť se používá jako náplň různých jednoduchých fyzikálních přístrojů 

například teploměrů a tlakoměrů na měření atmosférického tlaku. Ještě v nedávné době bylo 
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zvykem udávat atmosférický tlak v mm rtuťového sloupce, přičemž normální tlak měl 

hodnotu 760 mm Hg. Dobré elektrické vodivosti a tekutosti rtuti i za pokojových teplot se 

občas využívá ke konstrukci polohových spínačů elektrického proudu (v žargonu prasátek). 

Elektrický výboj v prostředí rtuťových par s nízkým tlakem spolu s různými 

inertními plyny vyvolává silné světelné vyzařování ve viditelné oblasti spektra a slouží tak 

při výrobě osvětlovacích těles s vyšší světelnou účinností, než klasické žárovky 

s wolframovým vláknem. Zářivkové trubice tak obsahují malé množství rtuti a je třeba 

dbát zvýšené opatrnosti při jejich likvidaci. 

Elektrochemická analytická technika, polarografie, je založena na měření intenzity 

elektrického proudu mezi rtuťovou kapkovou a referenční elektrodou v závislosti na 

elektrickém potenciálu, vloženém na tyto elektrody. Při měření se obě elektrody ponoří do 

analyzovaného roztoku a zaznamenává se intenzita proudu procházejícího mezi 

elektrodami při plynulé změně potenciálu. Analyzované ionty obsažené v roztoku se 

postupně redukují podle svého redoxního potenciálu a intenzita dosaženého proudu (limitní 

difusní proud) je mírou koncentrace měřené látky. 

V současné době existuje v analytické elektrochemii celá řada technik, které využívají 

polarografického principu, nahrazují však rtuťovou kapkovou elektrodu jiným typy elektrod 

(rotující disková elektroda) nebo modifikují různým způsobem elektrický potenciál vložený na 

měrné elektrody (diferenční pulsní voltametrie, DPV) (www.wikipedia.org.). 

2.5 Zdravotní rizika 

Rtuť patří mezi prvky, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je 

jednoznačně negativní. Je, stejně jako podobně se chovající kadmium, kumulativním 

jedem. Z organismu se vylučuje jen velmi pozvolna a obtížně, jeho většina se přitom 

koncentruje především v ledvinách a v menší míře i v játrech a slezině.  

Symptomy intoxikace rtutí se projevují zejména zúžením zorného pole, atrofií 

mozkové kůry, poruchami chování, řeči, polykání, sluchu nebo svalovým třesem. Kromě 

nervové soustavy jsou otravou rtutí postiženy i ledviny, kde destrukce činnosti spočívá 

v degeneraci proximálních tubulů a je tak rychlá, že již za 2–3 hod po aplikaci dávky 4,0 mg 

HgCl2/kg jsou patologické změny tubulů detekovatelné citlivými histologickými metodami. 

Bylo prokázáno, že pro ledviny je více toxická rtuť v anorganické formě, kdežto pro 

nervový systém mají větší toxický účinek organokovové sloučeniny. Některé pokusy vedly 
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k poznatku, že methylrtuť má účinek na nervová vlákna tím, že naruší funkci vápníkových 

iontů pro přenos vzruchů nervovými vlákny (pokusy provedeny s králičím nervem). 

Projevy chronické otravy bývají často nespecifické - od studených končetin, 

vypadávání vlasů, přes zažívací poruchy, různé neurologické a psychické potíže až po závažné 

stavy jako například chudokrevnost, léčbě odporující chronická candidóza, revmatické 

choroby či onemocnění ledvin. Při jednorázové vysoké dávce rtuti se dostavují bolesti břicha, 

průjmy a zvracení. 

Poměrně málo prací je věnováno studiu vlivu rtuti na funkci jater. Dosud bylo 

potvrzeno, že játra rtuť rychle kumulují a vylučují ji žlučí do střeva. Ve formě methylrtuti je 

zhruba ze dvou třetin rtuť opět vstřebávána do krve, pouze jedna třetina rtuti se ze žluče 

dostane do výkalů a následně je vyloučena z organismu. V játrech se z methylrtuti částečně 

uvolňuje volná anorganická rtuť, která je opět vylučována žlučí do střeva vázaná na 

nízkomolekulární bílkovinný nosič. Zpětná reabsorpce rtuti této anorganické rtuti je ve střevě 

velmi malá, pokud k ní vůbec dochází. Rtuť obsažená ve výkalech je tedy zčásti anorganická 

rtuť a methylrtuť vyloučená žlučí a zčásti rtuť zachycená na odloupaných spitéliích střevní 

výstelky. Nejvýraznější degenerativní změny jaterní tkáně se objevují 2–4 dny po akutní 

intoxikaci. Tyto histologické změny časově korespondují s maximálními hladinami 

absolutního obsahu rtuti v játrech, které se zjišťují zhruba po dvou dnech po otravě. 

Bylo prokázáno, že rtuť je schopna proniknout také přes placentární bariéru 

a intoxikovat plod. Intenzita průniku iontů rtuti je dána chemickou vazbou. Nejmenší 

schopnost průniku má anorganická rtuť, vyšší mají aryl- a alkyl- sloučeniny rtuti. Placenta 

může do určité míry ochránit plod před akutní intoxikací methylrtutí, avšak při 

chronických zátěžích fetus usnadňuje přestup rtuti placentou a akumuluje ji především 

v mozku a v červených krvinkách. Výzkumy prokázaly, že již po dvou dnech intoxikace 

mateřského organismu methylrtutí byla koncentrace rtuti v mozkových polokoulích plodu 

dvakrát vyšší než u matky a čtyřikrát vyšší ve fetálním mozečku ve srovnání s matkou. 

Vyplývá z toho závažný problém, že plod může být intoxikací rtutí vážně ohrožen, aniž by 

mateřský organismus jevil známky otravy. (Clarkson, 1998) 

Resorpce anorganicky vázané rtuti je velmi malá, v průměru asi 7 % se vstřebává 

v trávicí soustavě. Intenzita vstřebávání rtuti (a podobně olova, kadmia a jiných kovů) 

v trávicím ústrojí není závislá na koncentraci prvku. Při modelové intoxikaci methylrtutí 

zvířat krmených různými dietami byla zjištěna různá retence a vylučování rtuti, z čehož 
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bylo odvozeno, že v organismu dochází k různé intenzivní demethylaci v závislosti na 

složení střevní mikroflóry. U sajících mláďat se anorganická rtuť vstřebává 

několikanásobně intenzivněji než u dospělých jedinců. Intenzivní resorpce je 

pravděpodobně umožněna tím, že rtuť tvoří specifický komplex s mléčnými bílkovinami, 

které se u mláďat vstřebávají. 

Afinitu rtuti k ledvinné tkáni vysvětlují někteří autoři obsahem specifické bílkoviny 

v ledvinách, metaloproteinu, který váže rtuť. Tato bílkovina se tvoří v játrech a její tvorba je 

odpovědí organismu na kontaminaci těžkými kovy a způsobem jejich detoxikace. 

Metaloproteiny s vázanou rtutí jsou pak transportovány z jater do ledvin. Tím se vysvětluje 

vyšší afinita rtuti (a jiných kovů) k jaterní tkáni u mladých rostoucích zvířat. Na druhou stranu 

ale mladí jedinci mají vyšší permeabilitu střevní výstelky, menší stupeň exkrece a nepříznivou 

distribuci rtuti a ostatních kovů v organismu, kdy je nejvíce postižena mozková tkáň.  

Alkylsloučeniny rtuti jsou středem zájmu studia toxicity rtuti, protože se jedná o látky 

nejen vysoce toxické, ale schopné též bioakumulace. V netypované formě je atom rtuti vázán 

na uhlík neobyčejně pevně a navíc alkylový radikál dodává sloučenině velkou rozpustnost 

v tucích, což jí umožňuje snadno pronikat buněčnými membránami. Biotransformace rtuti 

probíhá v organismu velmi pomalu a v tomto procesu se uvolňuje volná rtuť. Odhaduje se, že 

se v trávicí soustavě organismu vstřebá více než 90 % methylrtuti, a to jak u lidí, tak i u zvířat 

bez rozdílu věku. V krvi se rtuť váže na červené krvinky, které jí obsahují až tři sta krát více 

než krevní plasma. Někteří autoři se domnívají, že toxicita rtuti se může zvýšit současnou 

intoxikací olovem. 

Lidský organismus je vystaven exposici rtutí a jejími sloučeninami v různé míře podle 

imisních koncentrací v ovzduší, obsahu v potravinách, v pitné vodě a také v dentálních 

amalgamech.  

Do organismu se rtuť dostává dvěma cestami – v potravě a dýcháním. Z potravin 

jsou rizikovým faktorem především vnitřnosti (játra, ledviny) nebo ryby, které byly 

kontaminovány rtutí při svém růstu. Konzumace ryb a dalších potravin pocházejících 

z vodních ekosystémů představuje hlavní cestu otravy lidí methylrtutí (WHO, 1990). 

Z historie známe několik případů rozsáhlých otrav rtutí způsobených právě konzumací ryb. 

Nejznámější je katastrofa v zátoce Minamata v Japonsku a dále v Iráku. Typické 

symptomy nemoci Minamata způsobené vysokými dávkami rtuti a pojmenované podle 

rozsáhlých otrav rtutí v zátoce Minamata jsou ataxie, dysartrie, zúžení zorného pole, 
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poruchy sluchu a třes. Dále může methylrtuť způsobit snížení tvorby spermií a obecné 

poruchy plodnosti u lidí (Friedmann et al., 1998). 

Z těchto důvodů je dlouhodobě a podrobně sledovaným jevem obsah rtuti v mase 

a orgánech mořských i sladkovodních ryb. Obecně platným poznatkem je zvyšující se hladina 

rtuti v těle ryb s rostoucím věkem. Ve svalovině je rtuť přítomna převážně ve formě 

monomethylsloučeniny. Není zcela vyjasněna otázka, zda ryba alkylrtuť přijímá z vody nebo 

z potravy, protože obě cesty jsou možné. U pstruha duhového (Salmo gairdneri) se prokázalo, 

že ryba může přijímat anorganicky i organicky vázanou rtuť žábrami. Methylrtuť v rybím 

mase ale pravděpodobně pochází z potravy. V rybím organismu je rtuť krví zanášena do 

hepatopankreatu a sleziny, kde se zdržuje, anorganicky vázaná rtuť se dostává až do ledvin, 

kde je vylučována z těla. Methylrtuť se ale z podstatné části nevylučuje, ale kumuluje se ve 

svalovině. Část methylrtuti mohou ovšem játra detoxikovat transformací na anorganickou rtuť. 

Analýzou plynovou chromatografií se zjistilo, že podíl methylrtuti v analyzovaných vzorcích 

byl v průměru 99,7 % z celkového obsahu rtuti. 

Rizikové mohou být i zemědělské plodiny, pěstované na půdě zamořené rtuťnatými 

sloučeninami ať již z průmyslových zdrojů nebo nevhodně použitými přípravky k hubení 

zemědělských škůdců. Používání sloučenin rtuti k chemickému ošetření obilí vedly k otravám, 

z nichž historicky nejznámější je otrava několika tisíc obyvatel v Iráku v roce 1972, kdy 

mořené obilí (pšenice a ječmen) byly dány pro přímou konzumaci. Jinou podobnou událostí 

byla hromadná otrava obyvatel (a domácích zvířat) v zátoce Minamata v Japonsku v roce 

1954, jejíž příčinou byla kontaminovaná odpadní voda z chemické továrny. 

Patologické vlastnosti rtuti a jejích sloučenin jsou sledovány po dlouhou řadu let. 

Za nejtoxičtější sloučeniny rtuti jsou pokládány její ethyl- a methyl-sloučeniny, obecně 

alkyl-sloučeniny, které navíc mají výraznou tendenci k bioakumulaci. Mohou se snadno 

dostat do živých tkání a to například i pouhým stykem s pokožkou. Tyto sloučeniny se 

mohou dostávat do životního prostředí například rozkladem různých organických 

sloučenin s obsahem rtuti nebo i metabolickými pochody mikroorganismů při styku se 

rtutí. Nejčastěji uváděným příkladem je dimethylrtuť, (CH3)-Hg-(CH3), kde je jako 

smrtelná dávka pro dospělého člověka uváděno již 0,1 ml této kapalné substance. 

Methylrtuť má stejně tak jako ostatní těžké kovy vysokou afinitu k funkčním skupinám 

obsahujícím síru. Díky tomu jsou hlavním cílem síru obsahující proteiny. Nicméně výše 

uvedené symptomy otrav methylrtutí ukazují, že nejvíce zasaženou tkání je centrální nervový 
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systém, speciálně potom mozková tkáň. Byly pozorovány následující neurologické symptomy: 

třes, rozdvojené vidění, zmatenost, náladovost, deprese. U dospělých lidí je poškození mozku 

zaměřeno na specifické části mozku, jako je zrakové centrum a malý mozek. Prenatální 

expozice narušuje vývoj mozkové tkáně plodu (a může vést u dětí k mentální zaostalosti, 

poruchám řeči, slepotě, záchvatům (ASTDR, 2003; ENVIROTOOLS, 2002).  

Problém methylrtuti je dlouhodobě sledován světovou zdravotnickou organizací WHO, 

která přijala doporučenou hodnotu 0,5 mg/kg pro obsah rtuti v potravinách od Agentury 

ochrany životního prostředí Spojených států amerických (U.S. Environmental Protection 

Agency – EPA). Ve snaze po snižování průmyslových emisí rtuti stanovila v roce 1996 EPA 

novou referenční dávku pro MeHg. Tato referenční dávka (RfD) představuje dávku, kterou je 

možno bezpečně konzumovat po celý život každý den a je 0,1mg/kg/den. 

Toxicita jednotlivých sloučenin je závislá především na jejich rozpustnosti ve vodě. 

Z tohoto pohledu jsou nejvíce rizikové sloučeniny dvojmocné rtuti Hg2+, které jsou nebo 

spíše bývaly užívány jako jedy pro hubení hlodavců a jiných zemědělských škůdců. 

Naopak toxicita samotné elementární rtuti je prakticky nulová, protože jen obtížně vniká 

do organických tkání. Mnohem škodlivější jsou její páry, které se však do atmosféry 

dostávají velmi pomalu (viz bod varu rtuti). Přesto se však doporučuje přechovávat 

v laboratoři rtuť, kterou nelze uzavřít do utěsněné nádoby (polarografické rezervoáry), 

překrytou vrstvou destilované vody. 

Minimální škodlivost elementární rtuti dokazuje kuriózní příklad nepovedené 

sebevraždy, kdy si potenciální sebevrah vstříkl injekčně několik mililitr ů rtuti do žíly. 

Protože hodnota pH lidské krve nedovoluje rozpouštění kovové rtuti, nestalo se naprosto 

nic. Rtuť nakonec skončila v srdci „sebevraha“ a on s ní žil ještě řadu dalších let. 

Hodnoceni karcinogenity rtuti závisí na její formě. Methylrtuť a její sloučeniny 

(organické formy rtuti) jsou hodnoceny IARC jako možné karcinogeny pro člověka 

(skupina 2B), zatímco elementární rtuť a její anorganické sloučeniny nejsou klasifikovány 

jako karcinogenní (skupina 3) (King et al., 2003). 

2.6 Metody stanovení 

Okamžitá analýza vzorků přímo na místě odběru je prakticky proveditelná pouze 

v málo případech. Většina vzorků musí být dopravena do laboratoře k následné analýze, 

nebo se uchovávají jako srovnávací vzorek. K uchování jakosti (povahy, složení) vzorku se 
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používají vhodné konzervační metody (chemická fixace). Snížení biochemické látkové 

přeměny se zajišťuje tepelným ošetřením vzorku nebo ochlazení.  Doporučené konzervační 

postupy pro stanovení rtuti ve vodách, ve vodných výluzích a pro stabilizaci standardních 

roztoků se různí. 

Již zrušená norma ČSN 830520: Fyzikální a chemický rozbor pitné vody, část 2, 

doporučovala vzorek konzervovat 5 ml HNO3 na jeden litr vody. Kalibrační standardy 

uvedené v ČSN 830530: Fyzikální a chemický rozbor povrchové vody, část 43 a ČSN 830540: 

Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod, část 24 se shodují s již uvedenou ČSN 830520. 

Fiedler a Rösler doporučují stabilizovat vzorky 10 ml H2SO4 a 20 ml 0,05% roztoku KMnO4 

na jeden litr vody. V takto konzervovaném vzorku by se neměla koncentrace změnit po dobu 

jednoho měsíce. Norma ČSN EN 1483: Jakost vod – Stanovení rtuti požaduje stabilizaci 

standardů tzv. stabilizačním roztokem (Štefanidesová, Seidlerová, Dvorská, 2002).  

Metody pro stanovení rtuti lze rozdělit na postupy použitelné jen pro stanovení 

tohoto kovu a na postupy, kterými lze stanovit většinu ostatních kovů včetně rtuti. 

Norma ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové 

absorpční spektrometrie určuje dvě metody stanovení rtuti, kdy u jedné metody je 

redukčním činidlem chlorid cínatý a u druhé metody tetrahydridoboritan sodný. Výběr 

metody závisí na dostupném vybavení a na matrici vzorku.  

Obě metody jsou vhodné ke stanovení rtuti ve vodě, například v pitné, podzemní, 

povrchové a odpadní vodě, v koncentračním rozmezí od 0,1 µg/l do 10 µg/l. Vyšší 

koncentrace se mohou stanovit po zředění vzorku.  

Norma ČSN EN 13506 (75 7442) Jakost vod – Stanovení rtuti atomovou fluorescenční 

spektrometrií určuje metodu stanovení rtuti v pitné, povrchové, podzemní a dešťové vodě. 

Tento postup lze použít i pro odpadní vody po dostatečném rozkladu provedeném 

za náležitých podmínek. Lineární rozsah stanovení je přibližně od 1 ng/l do 100 µg/l. 

Vzorky s vyšší koncentrací rtuti lze analyzovat po náležitém zředění. S vysoce čistými 

činidly lze dosáhnout meze detekce metody nižší než 1 ng/l. Variační koeficient bývá 

obvykle menší než 5 %. 

Norma ČSN EN 12338 (75 7441) Jakost vod – Stanovení rtuti – Metody po 

zkoncentrování amalgamací určuje dvě metody stanovení rtuti, ve kterých se jako redukční 

činidlo používá buď chlorid cínatý, nebo tetrahydridoboritan sodný. Elementární rtuť se 

vytěsní proudem plynu a adsorbuje se na zlaté nebo platinové síťce. Rtuť se pak uvolní 
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rychlým ohřátím adsorbentu a měří se v atomovém absorpčním spektrometru. K úplnému 

rozložení všech sloučenin rtuti je třeba mineralizace.  

Metody jsou vhodné ke stanovení rtuti v podzemních, povrchových i odpadních 

vodách v koncentracích od 0,01 µg/l do 1 µg/l. Vyšší koncentrace se stanoví po zředění 

vzorku. 

Podle normy TNV 75 7440 Jakost vod – Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým 

atomovým absorpčním spektrometrem se stanoví veškerá rtuť jednoúčelovým atomovým 

absorpčním spektrofotometrem ve vzorcích všech druhů vod. Metoda v základním 

provedení je vhodná ke stanovení rtuti v rozmezí od 0,2 µg/l do 50 µg/l. Přesahuje-li 

koncentrace rtuti 50 µg/l, vzorek se ředí. Ředěním se zlepší shodnost a správnost výsledku. 

Celkový dynamický rozsah analyzátoru je od 0,05 ng do 600 ng rtuti (absolutní hmotnost 

v dávkovaném objemu). Vzhledem k paměťovému efektu však není vhodné při analýze 

neznečištěné vody rutinně používat vyšší oblast rozsahu přístroje. Stanovení nižších 

koncentrací rtuti než 0,2 µg/l je možné po zkoncentrování vzorku opakovaným 

dávkováním a odpařením vzorku přímo v dávkovacím zařízení přístroje (www.irz.cz)  

2.6.1 Stanovení methylrtuti 

Metodiky stanovení methylrtuti v environmentálních matricích, jako jsou sedimenty, 

ryby, plankton, voda, atd., jsou poměrně dobře rozpracované a na toto téma byla publikována 

řada prací. Metody stanovení MeHg spadají do oblasti tzv. speciačních analýz, které se 

zabývají stanovením jednotlivých forem daných prvků. Speciační analýza, ve srovnání se 

stanovením celkových obsahů kovů, s sebou však nese zvýšené nároky a to jak na přípravu 

vzorku, tak i na samotnou analýzu včetně nároků na sestavu analytické instrumentace. 

Speciační analýza obsahuje několik kroků, které jsou schematicky popsány na obrázku 3 

(Maršálek, 2006).  
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Obrázek 3: Základní kroky speciační analýzy (převzato a upraveno, Maršálek, 2006) 

Charakteristickým prvkem speciačních analýz je spojení separační techniky 

a selektivní nebo neselektivní detekce v tzv. tandemové techniky, někdy též uváděné jako 

techniky s pomlčkou (z anglického „hyphenated“).  

Nejdůležitějšími kroky speciační analýzy rtuti jsou separace jednotlivých forem 

rtuti a jejich selektivní nebo neselektivní detekce. Podle jednotlivých typů separace lze 

speciační analýzy rtuti rozdělit na několik základních kategorií.  

Separace pomocí plynové chromatografie a to jak s náplňovými kolonami, tak 

kapilárními. Separace pomocí metod kapalinové chromatografie, jako jsou tenkovrstvá 

chromatografie (TLC), vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), iontová 

chromatografie (IC) a gelová filtrační chromatografie. Separace pomocí elektromigračních 

Odběr vzorků  

Předpříprava vzorku  
(homogenizace, vážení, atd.)  
 

Vyvázání MeHg z matrice  
(kyselý, nebo alkalický rozklad, odpaření, destilace, 
superkritická extrakce, mikrovlnný rozklad a další) 

Extrakce/čištění/prekoncentrace  
(extrakce kapalnou fází, derivatizace jako ethylace, buthylace, 

„solid phase“ extrakce a prekoncentrace a další)  

Separace požadované formy rtuti (MeHg)  
(plynová chromatografie, HPLC, iontová chromatografie, 

elektroforéza a další)  

Kvantifikace (detekce)  
(CV AAS, CV AFS, ECD, AED, MS, ICP-MS a další) 
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metod jako je elektroforéza a řada dalších separačních technik, jako je filtrace, selektivní 

redukce, amalgamace a další. Kombinací těchto separačních technik spojených s různými 

metodami předseparace a čištění vzorku a metodami selektivní a neselektivní detekce 

jednotlivých forem rtuti bylo popsáno již více jak sto různých metodik stanovení 

methylrtuti a dalších forem rtuti, které se liší detekčními limity, průchodností vzorků, 

náročností přípravy, cenou instrumentace a řadou dalších parametrů.  

Mezi nejčastěji používané patří metody založené na spojení plynové 

chromatografie s detekcí elektronového záchytu GC/ECD (Caricchia et al., 1997), s 

hmotnostně spektrometrickou detekcí GC/MS (Munoz et al., 2004), s atomovou 

fluorescenční spektrometrií GC-AFS a hmotnostní spektrometrií s indukčně vázanou 

plazmou GC-ICP-MS (Qvarnstrom et al., 2003), atomovou emisní spektrometrií 

s indukčně vázaným plazmatem GC–MIP/AES.  

Další rozšířenou kategorií speciačních analýz rtuti jsou metody založené na kapalinové 

chromatografii. Výhodou těchto metod oproti metodám založeným na plynové chromatografii 

(GC) je jednodušší příprava nevyžadující tepelně stabilní těkavou formu methylrtuti k analýze. 

V dnešní době je nejběžnější spojení HPLC-ICP-MS (Han et al., 2003), HPLC-AFS 

(Ramalhosa et al. 2001) HPLC – MS.  

2.7 Kontaminace životního prost ředí  

Rtuť se v životním prostředí vyskytuje v řadě forem, které se od sebe výrazně liší 

ve svých fyzikálně-chemických vlastnostech, jako je rozpustnost ve vodním prostředí, 

reaktivita, schopnosti akumulace, toxicita a chování v ekosystému. Rtuť se vyskytuje ve 

své elementární podobě (Hg
0
), ve formě anorganických a organometalových sloučenin.  

2.7.1 Přírodní zdroje emisí 

Látky, které vstupují do ovzduší, jsou jednak přírodního původu 

(např. z biogeochemických cyklů), jednak antropogenního původu (Cibulka, 1991). Největší 

objem rtuti se uvolňuje do ovzduší, ale v současnosti je větší dynamika zaznamenána v růstu 

koncentrací ve vodě a v půdě. Mezi jednotlivými složkami životního prostředí rtuť cirkuluje 

a stává se persistentním polutantem (www.env.cz).  

Jak bylo již uvedeno, rtuť a její minerály jsou přirozenou součástí zemské kůry. Lze 

proto předpokládat určitou rovnováhu jejího obsahu mezi složkami životního prostředí. 
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Tato rovnováha byla ale narušena intenzivní antropogenní činností, expandující do 

koloběhu rtuti ve složkách životního prostředí a do potravního řetězce. Na obrázku 4 je 

zobrazen koloběh rtuti v životním prostředí. 

 
Obrázek 4: Koloběh rtuti v životním prostředí (Pertile, 2008) 

V koloběhu rtuti má největší význam atmosféra. Přestup rtuti ze zemského povrchu do 

ovzduší je několikrát větší než přestup mezi kontinenty a oceány. Do atmosféry přestupuje rtuť 

především ve formě par, zatímco z kontinentů do oceánů přechází rtuť především ve formě solí 

dvojmocné rtuti. V tabulce 2 jsou uvedeny přírodní zdroje emisí rtuti do ovzduší. 

Tabulka 2: Přírodní zdroje emisí rtuti do ovzduší (Fara,2006) 

Zdroje   Průměr [t rok -1] 

Prašnost transponovaná větrem 0-100 50 
Mořský aerosol 0-40 20 
Sopečná činnost 30-2 000 1 015 
Lesní požáry 0-50 25 
Biologické procesy na kontinentech - aerosol 0-40 20 
Biologické procesy na kontinentech - plynná fáze 20-1 200 600 
Biologické procesy v mořích 40-1 500 770 

Celkem 90-4 930 2 500 
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Atmosféra obsahuje vedle hlavních plynných složek, které ji tvoří z 96,6 %, též 

malá množství látek, jejichž koncentrace je řádu mikrogramů v metru krychlovém 

a vyskytují se v plynném, kapalném i pevném skupenství. Tyto látky podléhají fyzikálně 

chemickým procesům v atmosféře a podílejí se na celkových vlastnostech a změnách 

atmosféry především v části troposféry (tzn. do výše 15 km).  

V atmosféře jsou přítomny především těkavé formy rtuti (elementární rtuť 

a dimethylrtuť). Ve vodním prostředí jsou zastoupeny reaktivní anorganické formy (Hg2+, 

HgX
2
, HgX

3

-, HgX
4

-), které jsou vázané na částice sedimentu a suspenze; nereaktivní 

komplexy organometalových (CH
3
Hg+, CH

3
HgCl, CH

3
HgOH) a anorganických forem 

(HgCN, HgS a Hg2+) jsou vázány na síru v huminových látkách (Maršálek, 2006).  

Koncentrace celkové rtuti v atmosféře je 2 ng/m3 na severní polokouli a na jižní 

polokouli je to asi polovina této hodnoty (WHO, 1990). Hodnota v obydlených oblastech je 

obvykle vyšší (10 ng/m3). V atmosféře převažují výpary elementární rtuti. Nicméně 

v atmosféře se vyskytuje také methylrtuť. WHO uvádí následující zastoupení jednotlivých 

forem rtuti v atmosféře: 75 % elementární rtuť, methylrtuti 20 % a 5 % dvojmocné 

anorganické sloučeniny rtuti.  

 Tuhé částice v atmosféře lze rozlišovat například podle původu, velikosti a tvaru, 

chemického složení nebo elektrického náboje. Velikost a hmotnost částic je rozhodující pro 

dobu jejich setrvání v atmosféře. Pro aerosolové částice se udává střední velikost jako Mass 

Median Diameter (MMD), která má pro rtuť hodnotu 0,6 µm. Pro srovnání uvádím, že pro 

olovo je MMD 0,4 µm a pro kadmium 2 µm. Částice, které nesou elementární náboj 

a vznikají kondenzací vysokoteplotních par nebo různými chemickými procesy 

(např. redukce rtuti, oxidace na sírany nebo dusičnany apod.) se nazývají Aitkenovy částice. 

Ke vzniku pevných a kapalných částic dochází koagulací nebo narůstáním 

kondenzovaných částic nebo par. Hrubé částice jsou tvořeny biogenními a lithogenními 

složkami, jako jsou např. pyly, semena, terigenní produkty větrné eroze pedosféry nebo 

mořský aerosol, a lze mezi ně zařadit i průmyslové prachy (Fara, 2006). 

Transport látek v atmosféře lze rozdělit do tří kategorií: 

1. lokální transport – do 50 km; jedná se o okamžitou disposici danou směrem 

převládajících větrů,  
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2. regionální transport – stovky kilometrů; je závislý na meteorologické situaci 

a probíhají při něm fotodegradační procesy,  

3. globální transport – v rozlišení severní a jižní polokoule Země. 

Během transportu dochází k chemickým reakcím a ke změnám charakteru částic. 

Rtuť se v tomto ohledu chová výjimečně, neboť je schopna transportu na veliké 

vzdálenosti bez chemických změn. 

 Hlavním zdrojem přírodních emisí rtuti je mořský aerosol a vulkanická činnost. Rtuť 

obsažená v mořských a jezerních sedimentech se uvolňuje do ovzduší za vzniku methylrtuti a 

je tak schopna dálkového přenosu.  

Ideální hladina těžkých kovů v přírodě by byla dána dlouhodobým průměrem jejich 

rovnovážného rozdělení mezi složky životního prostředí při vyloučení antropogenních 

zdrojů. Relace mezi přírodními a antropogenními emisemi těžkých kovů jsou 

v kvantitativních poměrech vyjadřovány různě. Neurčitost, s jakou pracují bilance 

přírodních emisí těžkých kovů, vyniká zejména u rtuti, jejíž formy a schopnost re-emise 

obzvláště ztěžují provést kvalifikovaný odhad. K údajům o emisích rtuti je třeba dodat, že 

rtuť je již od počátku padesátých let zařazována mezi nejnebezpečnější polutanty. Její míra 

toxických účinků na organismy je předřazována ostatním kovům například v pořadí: 

Hg >> Cr ≈ V > Tl > Mo >> Cu > Co > Cd > Ni >> Pb >> Zn. 

Uvedené pořadí není ovšem akceptováno jinými autory, neboť míra nebezpečnosti je 

značně ovlivněna pravděpodobnostním výskytem toho kterého kovu v určitém regionu a také 

synergickými efekty, které nemusí být vždy evidentně doloženy a mohou zůstat latentní 

(Maršálek, 2006).  

2.7.2 Znečišťování antropogenní činností 

Sledování antropogenních emisí rtuti se zpravidla neodděluje od sledování emisí 

ostatních kovů, protože zdroje, až na určité výjimky, jsou totožné. Emise rtuti jsou proto 

sledovány a vyhodnocovány spolu s ostatními kovy, což z hlediska metodik, používaných 

pro kvantifikaci a bilanci emisí, není vzhledem k odlišným vlastnostem rtuti (značný podíl 

volatilních forem oproti ostatním kovům) zcela korektní (Fara, 2006). 

Antropogenní emise těžkých kovů nabývají na významu od doby rozvoje průmyslu, 

souvisejícího se zavedením parního stroje a s přechodem manufakturní výroby na 
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průmyslovou velkovýrobu, ve značné míře exploatující tuhá paliva. Experimenty založené 

na stanovení kovů v ledovcových vrstvách, v nichž se kovy ukládaly díky dálkovému 

přenosu emisí, toto časové rozlišení jednoznačně potvrzují.  

Snaha kvantifikovat emise znečišťujících látek vedla ke kategorizaci zdrojů podle 

složení polutantů. Pro případ emisí těžkých kovů byly podrobně klasifikovány různé 

technologické procesy z hlediska emisí kovů a byly určeny následující hlavní zdroje: 

• výroba energie spalováním fosilních paliv, 

• primární výroba železa a oceli, 

• sekundární výroba železa a oceli, 

• primární výroba neželezných kovů, 

• sekundární výroba neželezných kovů, 

• výroba ferroslitin, 

• chemický průmysl (výroba chloru a alkálií elektrolytickým procesem se rtuťovými 

elektrodami), 

• výroba skla, 

• těžba uhlí a nerostů, 

• aglomerace rud, 

• spalování odpadů. 

Uvedené kategorie lze dále dělit do podskupin podle konkrétních technologií. 

Zvláštní kategorií zůstávají výrobky s obsahem těžkých kovů, které samy o sobě nejsou 

zdroji emisí, pokud se nestanou odpadem. 

Emise těžkých kovů u těchto zdrojů je určována řadou faktorů: 

• matrice uhlí (minerály, obsah chloru, obsah síry, obsah alkalických kovů apod.), 

• spalovací technologie (teplota spalování, oxidační podmínky, reakční mechanismy 

apod.), 

• fyzikální vlastnosti popelovin (velikostní frakce popela, schopnost úletu aj.), 

• doplňující technologie (např. odsíření, zejména mokrými technologiemi). 
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Vedle nejvíce sledovaných velkých zařízení, v nichž jsou zdrojem emisí rtuti 

převážně fosilní paliva, však existují ve všech evropských zemích doposud méně 

sledované objekty, mezi něž patří např. krematoria. Příspěvek emisí rtuti z krematorií je 

rok od roku výraznější. Je to způsobeno postupně se zvyšujícím relativním podílem 

kremací proti klasickým pohřbům do země a dále vyšším průměrným věkem dožití 

obyvatel Evropy (více zubního amalgámu, srdečních stimulátorů). Odhadované současné 

množství rtuti v zubních výplních obyvatel Evropy, které představuje pro příští léta potenciální 

zdroj znečištění ovzduší z krematorií, je asi 2 000 t (www.env.cz).  

Při spalování odpadu je určující obsah chloru, s jehož vzrůstem (např. vlivem 

přítomného PVC) se výrazně zvyšují emise těžkých kovů. 

Spalování topných olejů se vyznačuje emisemi submikronových částic s obsahem 

zejména niklu a vanadu, zatímco ostatní kovy jsou v těchto emisích méně zastoupené. 

Aglomerace rud a metalurgie jsou významnými zdroji emisí těžkých kovů, 

především prioritně a nejdéle sledovaných kovů olova, kadmia, rtuti a arsenu. 

Za nejvýznamnější antropogenní zdroje emisí rtuti jsou pokládány samotná výroba 

a zpracování rtuti, spalování fosilních paliv a odpadů i průmyslové a zemědělské postupy. 

Zatímco u ostatních kovů, jako například kadmia, olova, jsou antropogenní emise 

mnohonásobně vyšší než přírodní emise, v případě rtuti je její přírodní emise souměřitelná 

s antropogenní (někteří autoři dokonce pokládají přírodní emise rtuti vyšší než antropogenní). 

Toto množství se odhaduje na deset tisíc tun za rok (Fara, 2006). 

Při spalování uhlí, rizikových a komunálních pevných odpadů se rtuť snadno 

odpařuje a přechází ve formě par do spalných plynů. Ve větších kotlích vybavených 

odlučovači, se obvykle větší podíl kondenzuje na částicích úletového popílku a zachycuje 

v odlučovačích; menší část se pak dostává do atmosféry kde rtuť nebo její těkavé 

sloučeniny se dostávají do aerosolu.  

V únoru 2002 Environmental protection Agency (USA) v rámci Iniciativy pro 

čisté nebe (The Clear Skies Initiative) navrhla, že bude zavedena přísná kontrola emisí 

rtuti z uhelných elektráren na základě regulace obsahu rtuti v emisích z uhelných 

elektráren vyhlášené v prosinci 2000. Schválené limity emisí rtuti (v závislosti na 

různých oblastech USA) dosahují hodnot maximálně 0,028 až 0,045 mg Hg/kg 

spáleného černého uhlí a 0,018 až 0,030 mg Hg/kg spáleného hnědého uhlí. 

Z nepřímých měření (Klika et al., 2001) například na fluidním kotli v elektrárně Tisová 
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vyplynulo, že do emisí přechází 75 % Hg původně přítomné v uhlí, což v daném 

případě představovalo 0,441 mg Hg/kg hnědého uhlí.  

V současnosti platné vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky 

č. 117/1997, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování 

stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší a předpis publikovaný ve Sbírce 

zákonů České republiky Vyhláška č 97/2000 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky 

provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší, uvádějí pro 

spalování uhlí emisní limit 2 mg Hg/m3, tj. cca 4,0 mg Hg/kg spáleného uhlí.  

České limitní hodnoty pro rtuť (a další těžké kovy) jsou velmi podobné současným 

britským nebo německým povoleným limitním hodnotám (Hejna, 1999). Na základě výše 

uvedeného lze předpokládat, že tyto evropské (české) emisní hodnoty budou 

v následujících letech podstatně zpřísněny. 

Množství rtuti ze spalování uhlí, která je emitovaná do atmosféry, se pohybuje 

v rozsahu 0,1-0,3 kg za den pro 200 MW uhelnou elektrárnu, v závislosti na spalovaném 

uhlí, druhu a výkonnosti odlučovacích zařízení. 

Rtuť je v uhlí vázána ve třech základních formách, buď jako organická rtuť, 

pyritická (sulfidická) rtuť nebo jako rtuť vázána na jílové minerály. Velká afinita rtuti 

k organické a sulfidické fázi v uhlí, vysoká teplota spalování stejně jako nízký bod varu 

rtuti, jsou hlavními důvody, že rtuť přechází během spalování do emisí (Klika et al., 1997; 

Klika and Kolomazník, 2000). V následující tabulce 3 je uvedeno pořadí provozoven 

v České republice podle množství obsahu rtuti a jejich sloučenin v celkových únicích, tj. 

emisích do ovzduší, vody a půdy za rok 2007. 
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Tabulka 3. Pořadí provozoven v České republice podle množství rtuti a jejích sloučenin v celkových únicích 
(emisích do ovzduší, vody a půdy) za rok 2007 (http://www.irz.cz). 

Poř. Organizace/firma Provozovna Lokalita 
Množství 
látek v kg 

1. 
Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s. 

Sokolovská uhelná, právní 
nástupce,a.s.-zpracovatelská část 

Chodov u 
Karlových Var 

341,1 

2. 
ČEZ, a.s. 

Elektrárna Mělník Horní Počaply 268,4 

3. 
ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. Ostrava 239,0 

4. 
ŽELEZÁRNY Hrádek, a. s. 

ŽELEZÁRNY Hrádek, a. s. Hrádek 210,0 

5. 
TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a.s. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec 202,0 

6. 
ČEZ, a.s. 

Elektrárny Prunéřov Kadaň 182,5 

7. 
ČEZ, a.s. 

Elektrárna Počerady Počerady 178,0 

8. 
ČEZ, a.s. 

Elektrárna Tisová Sokolov 128,2 

9. 
ČEZ, a.s. 

Elektrárna Chvaletice Chvaletice 126,5 

10. 
United Energy právní 
nástupce, a.s. 

PJ Komořany - teplárna 
Komořany 

Most Komořany 125,2 

Geochemický cyklus rtuti transportované do atmosféry ze spalování uhlí a tuhých 

komunálních odpadů (TKO) je znázorněn na obrázku 5. Rtuť ve formě Hg
2+ 

je snadno 

rozpustná ve vodě a proto je odstraňována z atmosféry pomocí dešťových srážek, nebo 

suchého usazování, v blízkosti spalovacího zařízení. To má za následek, že Hg
2+ 

představuje 

pouze 3 až 5 % z celkové rtuti v atmosféře. Rtuť ve formě Hg
0 
má průměrnou rezidentní dobu 

v atmosféře od 0,5 do 2 roků a proto může být transportována na dlouhé vzdálenosti od 

spalovací jednotky (Carpi, 1997). 
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Obrázek 5: Geochemický cyklus rtuti atmosférou (převzato a upraveno Carpi, 1997) 

2.7.3 Pohyb rtuti ve vodních ekosystémech 

Rtuť se ve všech typech vod obvykle vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích. 

Například povrchová voda i v neznečištěných oblastech obsahuje přibližně 20 ng/l rtuti, 

podzemní voda 10-50 ng/l a vody řek protékajících průmyslovými oblastmi mohou obsahovat 

až 1 µg/l rtuti. Také v půdách se rtuť vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích a zbytková 

rtuť se ve výluzích velmi obtížně analyzuje (Štefanidesová, Seidlerová, Dvorská, 2002). 

Přirozený obsah celkové rtuti v otevřeném oceánu je 0,5–3 ng/l, v pobřežních 

vodách potom 2-15 ng/l. V řekách a jezerech je 1-3 ng/l. Speciace rtuti ve vodách závisí na 

typu vodního ekosystému, nicméně v oceánech převažuje Hg2+ ve formě chloridu. 

Koncentrace methylrtuti závisí na typu vodního ekosystému, nicméně ve sladkovodních 

ekosystémech se pohybuje v rozmezí 1–6 %. 

Přírodní pozaďové koncentrace rtuti nejsou konstantní ani nad oceány. Výkyvy 

teploty v rovníkových oblastech způsobují různou míru evaporace a následně deposice nad 

plochami ve vyšších zeměpisných šířkách. 

Všechny formy rtuti obsažené v ovzduší jsou následně deponovány v půdě a ve vodě. 

Působením mikroorganismů obsažených v půdě nebo bahně pod vodní hladinou se velmi 

snadno transformuje elementární, i v solích vázaná rtuť na organokovové sloučeniny 
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s monomethyl-, dimethyl-, ethyl-, fenyl- nebo s obdobným radikálem. Chemicky vázaná rtuť 

má schopnost bioakumulace. Z vodných roztoků se dostává do potravního řetězce především 

prostřednictvím ryb a vodních živočichů nebo ptáků či savců tyto živočichy konzumující. 

Největším původcem znečištění rtutí pro evropské řeky byla zařízení na elektrolýzu 

chloridů alkalických kovů s amalgámovými elektrodami. To se týká většiny velkých 

chemických továren (včetně českých), vyrábějících chlor a alkalické hydroxidy. Na druhém 

místě v žebříčku znečišťovatelů odpadních vod jsou zubařské amalgámy (www.env.cz). 

V ekosystémech povrchových vod je největší pozornost věnována rtuti v rybách, 

jako konečném článku potravního řetězce, a to z hlediska indikace znečištění povrchových 

vod a především z hlediska ovlivnění hygienické kvality masa ryb (Cibulka, 1991). 

Methylrtuť představuje převažující formu rtuti ve vodních ekosystémech 

a v tkáních ryb představuje více jak 95 % celkové rtuti. Z tohoto důvodu je konverze 

anorganické rtuti na MeHg nejdůležitějším článkem v procesu bioakumulace rtuti v rybách 

a zejména potom její toxicitě pro člověka.  

Biochemické procesy, které vedou k alkylaci anorganické rtuti ve vodních 

ekosystémech, jsou značně komplikované a řada z nich je dosud nepopsána. Anorganická 

rtuť je ve sladkovodních ekosystémech methylována na monomethylrtuť (CH3Hg+) 

a dimethylrtuť, (CH3)2Hg. Methylace probíhá jak biotickou cestou (mikroorganismy 

v sedimentech, ale i v trávicím ústrojí ryb), tak i abiotickou cestou.  

Ve vodních ekosystémech výrazně převažuje monomethylrtuť. Minoritní 

zastoupení dimethylrtuti je způsobeno její vysokou těkavostí, fotochemickou destrukcí 

(Fitzgerald, Mason, 1997) a malou rozpustností ve vodě. Klíčovou roli v procesu 

biochemické alkylace hraje biotická alkylace prostřednictvím bakterií (Matilainen, 1995). 

Na biologickém vzniku se podílejí především anaerobní bakterie sedimentů např. rodu 

Methanobacterium. Také bakterie schopné redukovat sulfát hrají v sedimentech důležitou 

úlohu při methylaci rtuti.  

Nejrychleji dochází k methylaci rtuti na povrchu sedimentu, který je v kontaktu 

s vodou a tato rychlost klesá směrem do hloubky. To odpovídá poklesu mikrobiální 

aktivity s hloubkou sedimentu a je ve shodě se zjištěním, že k methylaci dochází pouze 

v místech s vysokou mikrobiální aktivitou. Ve vodě nad takovým sedimentem je však 

proces methylace rtuti nízký, ale detekovatelný. Dimethylrtuť byla zjištěna například 

v bublinách plynu nashromážděného v zimě pod ledem ve švédských jezerech.  
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Biotická methylace zahrnuje zejména neenzymatickou methylaci Hg2+ iontů 

methylkobaltaminovými sloučeninami produkovanými bakteriemi, ale i enzymatickou 

methylaci. Vedle biotické methylace hraje důležitou roli i abiotická methylace probíhající 

zejména v přítomnosti huminových látek, která představuje asi jednu desetinu biotické 

methylace.  

Biologická a chemická alkylace probíhá jak v sedimentech, tak i ve vodním 

sloupci a závisí na množství organické matrice. Alkylace je výrazně ovlivňována 

fyzikálně-chemickými parametry vodního ekosystému, jako jsou teplota a hodnota pH, 

přítomnost světla a redoxní potenciál. V kyselém prostředí je alkylace výrazně urychlena, 

stejně tak ji výrazně urychluje i vzrůstající teplota (Matilainen, 1995).  

Mikroorganismy se rovněž podílejí na reverzní demethylaci, ale i na dalších 

reakcích rtuti, jako jsou redukce, nebo oxidace elementární rtuti na dvojmocnou rtuť.  

Koncentrace methylrtuti v rybách vyžaduje z hygienického hlediska zvláštní 

pozornost s ohledem na postavení ryb v potravním řetězci. Postavení jednotlivých druhů 

ryb v potravním řetězci a jejich potravní návyky hrají rozhodující roli v bioakumulaci 

methylrtuti.  

Ve většině případů se nachází vyšší obsah rtuti u dravých ryb ve srovnání s druhy 

nedravými. Obsah rtuti významně koreluje s věkem ryb a tedy jejich velikostí. Pro hodnocení 

korelace je preferován věk ryb. V případě, že se pro hodnocení korelace berou velikostní 

charakteristiky ryb, je preferována délka ryb vzhledem k menším krátkodobým variacím délky 

ve srovnání s hmotností, která se více mění v závislosti na ročním období a na dostupnosti 

potravy. Míra korelace výrazně závisí na postavení daného druhu ryb v potravním řetězci a v 

řadě případů nebyla korelace u nedravých druhů na rozdíl od dravých prokázána. Liší se 

rovněž zastoupení v jednotlivých tkáních. Obsah rtuti v jednotlivých tkáních je do určité 

míry závislý na úrovni kontaminace prostředí. V nezatížených lokalitách bývá obsah rtuti 

nižší v játrech ve srovnání se svalovinou (Abreu et al., 2000), což je dáno demethylací 

probíhající v játrech. V zatížených lokalitách se výrazně mění poměr MeHg/THg a obsah 

rtuti bývá zpravidla vyšší v játrech a ledvinách ve srovnání se svalovinou nebo gonádami.  

Na druhou stranu byly v řadě případů publikovány i příklady negativní korelace 

obsahu rtuti a velikosti ryb. To je většinou způsobeno odstraněním zdroje kontaminace 

a detoxikací u ryb. Bioakumulaci methylrtuti rovněž podporuje to, že ryby přednostně vylučují 

anorganickou rtuť. Díky tomu má methylrtuť vyšší biologický poločas rozpadu než 
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anorganická rtuť (Svobodová et al. 1999). Poměr mezi obsahem methylrtuti v tkáních ryb 

a mezi obsahem methylrtuti v okolní vodě je velmi vysoký a pohybuje se v rozmezí 

10 000–100 000 (US EPA, 1980). Tento poměr není výsledkem rozdělení mezi vodu 

a tkáně, ale výsledkem bioakumulace.  

Bioakumulaci methylrtuti ve vodních ekosystémech ovlivňuje celá řada faktorů, 

jako jsou hodnota pH vody, teplota vody, množství rozpuštěné organické matrice, struktura 

potravního řetězce, druh sedimentu a jeho eroze. Vztahy mezi těmito jednotlivými faktory 

nejsou dostatečně známy a často jsou místně specifické. Díky tomu mohou mít dvě jezera, 

která mají stejné chemické, fyzikální a biologické charakteristiky, rozdílné koncentrace 

methylrtuti ve vodě, tkáních ryb a dalších vodních organismech (Maršálek 2006). 

2.7.4 Odpady 

Rtuť se vyskytuje v řadě různých druhů odpadů (zářivky, výbojky, rtuťové měřicí 

přístroje, elektrotechnická zařízení, baterie atd.). V případě rtuti tedy není vhodné hovořit 

o likvidaci, ale o nezbytné recyklaci. Je již používáno zařízení nazvané rotační 

demerkurizační pec, opatřená zařízením pro kondenzaci rtuti a pochopitelně čištěním 

odplynů. Ovšem i v tomto případě se projevuje nežádoucí konkurence skládek. Odpady 

obsahující rtuť je možno na některé skládky ukládat a tato možnost likvidace odpadu je 

lacinější než chemicky zajištěná recyklace. Z technického i environmentálního hlediska by 

tato možnost měla být vyloučena, neboť i když se rtuť ze zajištěné skládky nedostane do 

spodních vod, bude dík své těkavosti unikat do ovzduší. Samozřejmě nejhorší situace 

nastává, zamíchá-li se takovýto odpad (často se jedná o zářivky) do netříděného 

komunálního odpadu (Sákra, 2006). 

V České republice se kovová rtuť (např. odloučená z prvního demerkurizačního 

stupně elektrolýzy) částečně recykluje a znovu uvádí na trh, zbytek se ukládá na 

zabezpečené skládky. 

K výrobě tužkových baterií je zapotřebí několika druhů kovů a některé se také 

vyrábějí s použitím toxické rtuti či kadmia. Vyhazovat vybité baterie do komunálního 

odpadu tedy příliš moudré není. Nabízí se ale několik alternativ. První z nich jsou 

jednorázové svozy nebezpečného odpadu, které zajišťují úřady státní správy či existence 

stálých sběren. Další možností je jejich recyklování (www.radioser). 
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Problematikou recyklace tužkových baterií se odborníci zabývají již několik 

desetiletí. Většina zahraničních firem baterie nejdříve rozemele ve speciálních mlýnech 

a směs poté roztřídí pomocí separačních zařízení. Chemickou a elektrochemickou cestou se 

získají zpět kovové a nekovové suroviny bez ohledu na typ baterií.  

V naší republice se recyklací baterií a akumulátorů zabývá jediná firma, a to 

Ekogalva, s. r. o. ve Žďáru nad Sázavou, která si nechala patentovat svůj zcela originální 

postup. Při recyklaci se baterie demontují opačným způsobem, než jakým se postupovalo 

při jejich výrobě. Nejprve se důsledně roztřídí podle typu, rozměru, elektrochemického 

systému a obsahu škodlivin. Demontáž je náročná na podíl ruční práce, ale snižuje 

energetickou náročnost provozu a zvyšuje kvalitu výstupních surovin (www.radioser).  

Přestože směrnice Rady evropských společenství z roku 1991 v Bruselu doporučuje 

limity obsahu škodlivých látek a některé státy dokonce dovoz nebo výrobu tužkových 

baterií s nadlimitním obsahem škodlivin zakazují, v České republice dovozce ani výrobce 

kvalitu baterií prokazovat nemusí. Na našem trhu jsou k dostání desítky typů tužkových 

baterií, z nichž některé jsou velmi nízké kvality (Sákra, 2006).  

2.7.5 Kontaminace krmiv živo čišného p ůvodu rtutí 

Kontaminanty představují jedny z nejzávažnějších antinutričních látek v krmivech. 

Je to dáno především tím, že v živých organismech, které jsou zdrojem animálních krmiv, 

dochází k jejich kumulaci a s tím související i koncentraci. Veškeré kontaminanty lze 

rozdělit do tří hlavních skupin: (Herzig, Suchý, 2006). 

1. fyzikálně-mechanické kontaminanty, 

2. chemické kontaminanty, 

3. biologické kontaminanty. 

Těžké kovy, jako rtuť, olovo a kadmium, se řadí mezi chemické, přesněji 

anorganické kontaminanty. 

U hospodářských zvířat chovaných v našich podmínkách je nejvýznamnější 

příjem rtuti krmivem. Až na výjimky je kontaminace živočišných produktů rtutí 

způsobena nezákonným a nezodpovědným zkrmováním mořeného osiva obilnin 

(Herzig and Suchý 2006).  
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Používání přípravků na bázi rtuti pro moření obilí je spojeno se znečišťováním 

spodních i povrchových vod, do kterých je tento prvek splachován ze zasetých obilek. 

Dokazují to vysoké obsahy rtuti v mase a v orgánech mnoha druhů ryb. Rybí moučky 

vyrobené z kontaminovaných ryb jsou dalším zdrojem rtuti pro hospodářská zvířata. Obsah 

rtuti v rybích moučkách je uváděn 0,17-0,22 mg/kg a zkrmování těchto mouček se 

projevilo vzestupem rtuti v játrech a ledvinách. Nejvýrazněji vzrostl obsah v peří 

pokusných zvířat (až na 0,85 mg/kg). V této souvislosti lze upozornit na nebezpečí 

zkrmování péřové moučky vyráběné z kontaminovaného materiálu. Četnost překročení 

platných limitů klesá v pořadí: Hg > Cr > Cd > Pb. 

Vedle zjištění rozsahu, v jakém jsou odpady živočišného původu k dispozici, jaké 

jsou jejich vlastnosti, skladovatelnost, požadavky na úpravu před zařazením do krmných 

směsí nebo dávek, jaká je jejich nutriční hodnota, stravitelnost, produkční účinnost 

a ekonomika využívání, je základním předpokladem uplatnění těchto zdrojů ve výživě 

zvířat i znalost obsahu specificky účinných či zdraví škodlivých látek a jejich působení na 

zdravotní stav zvířat při různém zastoupení v krmné dávce. 

Použitelnost zemědělských, průmyslových a jiných odpadů ke krmení hospodářských 

zvířat závisí na nutriční hodnotě a zdravotní nezávadnosti suroviny před opracováním. 

(Herzig and Suchý 2006) 

2.7.6 Další p řípady zne čišťování životního prost ředí slou čeninami rtuti 

Pro zajímavost je dobré připomenout, že se sloučeniny rtuti dostávají do životního 

prostředí i po výbuších průmyslových a vojenských trhavin, v jejichž rozbuškách se 

nachází fulminát rtuťnatý, triviálním názvem třaskavá rtuť. 

Fulminát rtuťnatý tvoří šedý nebo bílý jemně krystalický prášek. Jako třaskavina se 

používá v primární části rozbušek, dříve jako jediná náplň rozbušek samotná nebo ve směsi 

s chlorečnanem draselným (KClO3 ) a antimonitem (Sb2S3). V současnosti v čisté podobě 

jako primární slož měděných rozbušek nebo ve směsi s azidem olovnatým a azidem 

stříbrným (astrylová směs). 

Třaskavá rtuť vyniká vysokou citlivostí k plameni, za tímto účelem se přidává do 

složí pro zvýšení zápalnosti. Citlivost k nárazu třaskavé rtuti je ve srovnání s jinými 

používanými třaskavinami malinko vyšší. Naopak žádanou vlastností je vysoká citlivost 

k tření a snadná zápalnost. Co je však důležité, je její vysoká chemická stabilita, 
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mnohonásobně převyšující stabilitu organických peroxidů, acetylidů, většiny perchlorátů 

a diazosloučenin (www.pxd.cz). 

2.8 Způsoby eliminace rtuti z životního prost ředí 

Hlavním cílem je snížení hladiny rtuti v životním prostředí a vystavení člověka 

účinkům rtuti, zejména účinkům methylrtuti. Ale vyloučení problému methylrtuti 

pravděpodobně potrvá celá desetiletí, jelikož současné limity vyplývají z minulých emisí, a 

jejich snížení si vyžádá čas, i kdyby už k dalším únikům rtuti nedocházelo.  

Mezi způsoby eliminace patří (www.env.cz): 

• Snížení emisí rtuti. 

• Snížení vstupu rtuti do oběhu ve společnosti zastavením nabídky a poptávky. 

• Řešení dlouhodobého osudu přebytků a lidskou společností naakumulovaných 

zásob (ve stále používaných či uskladněných výrobcích). 

• Ochrana proti vystavení účinkům rtuti. 

• Zlepšení porozumění problému rtuti a jeho řešení.  

• Podpora a propagace mezinárodních akcí týkajících se rtuti. 

V České republice došlo v roce 2001 ke zlepšení situace týkající se problému zubních 

amalgámů. Ministrem životního prostředí (MŽP) a prezidentem České stomatologické komory 

(ČSK) byla podepsána Dobrovolná dohoda mezi MŽP a ČSK o omezování zatížení životního 

prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení, která zpracovávají zubní 

amalgám. V České republice se jednalo o cca šest tisíc těchto zařízení s více než osmi tisíci 

pracovišti, přičemž každé pracoviště zpracuje ročně několik kilogramů amalgámu. Česká 

stomatologická komora vyjádřila připravenost realizovat v postupných krocích do roku 2005 

vybavení všech stomatologických pracovišť odlučovači amalgámu s ověřenou minimální 

účinností 95 % a s náklady v celkové výši 400 mil. Kč (cca 13 mil. EUR). Dohoda obsahuje 

konkrétní harmonogram postupu (www.env.cz). 

Do konce roku 2003 bylo v souladu s Dobrovolnou dohodou vybaveno rtuťovými 

odlučovači celkem 49 % stomatologických laboratoří z celkového počtu 6 506 v České 

republice. 
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Z věcně technického hlediska se jedná o zachycování částic amalgámu, které jsou 

suspendovány v odpadních vodách ze stomatologických zdravotnických zařízení a spolu 

s nimi vypouštěny do kanalizace. Rtuť v této formě je za obvyklých podmínek jen velmi 

omezeně rozpustná ve vodní fázi, ale suspendované částice jsou unášeny kanalizační sítí, 

kde způsobují kontaminaci usazováním na stěnách a v konečné fázi kontaminují 

čistírenský kal, čímž je znemožněno jeho žádoucí využívání v zemědělství a naopak kaly je 

nutno nákladně likvidovat jako nebezpečný odpad se všemi potenciálními riziky 

(www.env.cz). 

3 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Legislativa ukládá subjektům vypouštějícím odpadní vody s obsahem zvlášť 

nebezpečné závadné látky do kanalizace povinnost žádat o povolení k vypouštění. Zvlášť 

nebezpečné závadné látky jsou definovány v § 39 odst. 3 odkazem na přílohu č. 1 

uvedeného zákona. V této příloze je uveden seznam zvlášť nebezpečných látek a v něm je 

pod položkou č. 5 jmenovitě uvedená rtuť a její sloučeniny. Mezi tyto látky je logicky 

nutno zařadit i slitiny rtuti s jinými kovy, tzv. amalgamy (www.portal.gov.cz). 

Při podmínkách uvádění obalů na trh je podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech 

povinnost zajistit, aby součet koncentrací olova, rtuti a chromu v obalu nepřekročil 

hodnotu 100 µg/g. 

Osoby, které nakládají s bateriemi a akumulátory obsahující rtuť jsou povinny se 

řídit podle zákona č. 185/2201 Sb. O odpadech, kde podle § 32 odst. 2 musí označovat 

údaji zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených, dále uvádění těchto 

baterií na trh se řídí odst. 4, kde obsah rtuti nesmí překročit 0,000 5 hmotn. %. 

Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů, meze 

tolerance a četnost překročení a hodnoty cílových imisních limitů pro jednotlivé 

znečišťující látky. V případě troposférického ozonu je přípustná úroveň znečištění ovzduší 

určena cílovými imisními limity a dlouhodobými imisními cíly. Imisní limit nesmí být 

překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou četnost překročení 

(www.portal.gov.cz).  

Problematiku rtuti řeší rovněž Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 

č. 1102/2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti 

a o nebezpečném skladování kovové rtuti a také Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2007/51ES, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na 

trh některých měřících zařízení obsahujících rtuť (www.eur-lex.europa.eu). 



Růžena Bodnárová: Rtuť jako rizikový faktor v životním prostředí 

48 
2009 

4 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Evropská unie zahájila přípravu strategie eliminace rtuti, která má zahrnovat 

snížení emisí rtuti do prostředí, řešení problému dlouhodobých přebytků rtuti, ochranu lidí 

a podporu mezinárodních akcí týkajících se rtuti. Připravovaná strategie by se měla 

bezprostředně dotýkat také sektoru nakládání s odpady. 

Přípravě strategie předcházela zpráva Evropské komise z roku 2005 o rtuti 

z chlorového průmyslu, který plánuje postupné vyřazení zastaralé technologie výroby 

chloru amalgamovou elektrolýzou solanky, při níž se uvolňuje dvanáct až patnáct tisíc tun 

rtuti. Evropská rada si proto vyžádala od Evropské komise předložení strategie 

s opatřeními na ochranu a životní prostředí a lidského zdraví před vlivy rtuti, která by 

vycházela z hodnocení životního cyklu výroby, užití a emisích rtuti, včetně nakládání 

s odpady. 

Cílem připravované evropské strategie je snížit emise rtuti a její vstup do oběhu 

redukcí nabídky i poptávky, řešit přebytky a společenské zásoby. Návrh zahrnuje využití 

IPPC, možné zpřísnění emisních limitů pro velké zdroje znečištění, zpracování studie 

o možnostech snížení emisí rtuti ze spalování uhlí v malém rozsahu atd. Jelikož některé 

země Evropské unie považují amalgámy v zubních výplních (včetně následné kremace 

lidských těl) za významný zdroj úniku rtuti, během roku 2005 byla přezkoumána účinnost 

stávající právní úpravy nakládání s odpady ze zubních amalgamů. 

Evropské komise zvažuje také ustavení speciálních programů na financování 

výzkumných a pilotních projektů pro snižování emisí rtuti ze spalování uhlí, zejména pro 

země s velkou mírou využívání fosilních paliv (např. Čína, Indie, Rusko). 

Česká republika přispívá k omezování rizika vyplývajícího s nakládání se rtutí 

řadou postupných kroků v souladu se závazky členských zemí Evropské unie. Kromě toho, 

že harmonizovala legislativu, má zavedený monitoring pro kontrolu dodržování limitů 

přípustných koncentrací v jednotlivých složkách životního prostředí, v potravinách atd. 

(www.env.cz). 

České předsednictví v Evropské unii si na své konto může připsat jednoznačný 

úspěch, za jeho vedení se podařilo v únoru 2009 v Nairobi dohodnout, že kontaminaci 

životního prostředí rtuti bude regulovat nová globální úmluva o omezení používání toxické 

rtuti. 
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Vyjednávání úmluvy má začít již tento rok 2009 na podzim a podle rozhodnutí 

Řídícího výboru UNEPu (United Nations Environment Programme) má být smlouva 

připravena k podpisu nejpozdějí do roku 2013. Měla by omezit vstupy rtuti do výrobních 

procesů, omezit mezinárodní obchod se rtutí, snížit emise rtuti do ovzduší, zajistit její 

bezpečné uložení a řešit i staré ekologické zátěže a odpad s obsahem rtuti 

(www.arnika.org). 
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5 ZÁVĚR 

Z uvedené studie je zřejmé, že rtuť je velmi nebezpečný toxický prvek pro všechny 

živé organismy. Za nejtoxičtější sloučeniny rtuti jsou pokládány její ethyl- a methyl- 

sloučeniny, obecně alkyl sloučeniny, které navíc mají výraznou tendenci k bioakumulaci. 

Příkladem je dimethylrtuť, kde je jako smrtelná dávka pro dospělého člověka uváděno již 

0,1 ml této kapalné substance. 

Bylo prokázáno, že pro ledviny je více toxická rtuť v anorganické formě, kdežto 

pro nervový systém mají větší toxický účinek organokovové sloučeniny. Některé pokusy 

vedly k poznatku, že methylrtuť má účinek na nervová vlákna tím, že naruší funkci 

vápníkových iontů pro přenos vzruchů nervovými vlákny. 

Zatímco u ostatních kovů jsou antropogenní emise mnohonásobně vyšší než 

přírodní emise, v případě rtuti je její přírodní emise souměřitelná s antropogenní. Hlavním 

zdrojem přírodních emisí rtuti je mořský aerosol a vulkanická činnost. Za nejvýznamnější 

antropogenní zdroje emisí rtuti jsou pokládány samotná výroba a zpracování rtuti, 

spalování fosilních paliv a odpadů i průmyslové a zemědělské postupy. 

Jestliže chceme zachovat životaschopnost naší planety, je třeba zamezovat 

kontaminaci životního prostředí nejen touto, ale i dalšími stejně nebezpečnými látkami. 
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