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Anotace: 

Bakalářská práce na téma „Rtuť a její organosloučeniny v ţivotním prostředí”, se zabývá 

jednotlivými formami rtuti v ţivotním prostředí zejména pak jejími organickými 

sloučeninami, protoţe právě ty jsou velice nebezpečné. Práce je zaměřena na negativní 

dopad znečišťování rtuti na lidstvo a ţivotní prostředí. Jsou zde také popsány moţné 

dekontaminační technologie, které by pomohly přispět k sníţení imisních a emisních limitů 

v případě ekologické havárie. Dále je pozornost věnována eliminaci rtuti včetně její 

organické a anorganické formy vstupující do lidského organismu. V práci je také 

hodnocena kontaminace ţivotního prostředí rtutí v České republice. 

Klíčová slova:  

Rtuť, organosloučeniny rtuti, znečišťování ţivotního prostředí, koloběh, stanovení rtutí, 

dekontaminační technologie. 

Summary: 

The topic of this bachelor thesis is “Mercury and its organic compounds in the 

environment” and it deals with individual forms of the mercury in the environment 

especially with its organic compounds, because exactly they could very dangerous. The 

work is focusing on the negative impact of the mercury pollution for the humankind and 

the environment. Next, there are also described possible decontamination technologies 

which would help to decrease the emission and imission limits in the case of ecological 

accident. Further, attention is paid to the elimination of the mercury including its organic 

and anorganic form entering the human body. The thesis is the assessment of 

environmental contamination in the Czech Republic. 

Key words: 

Mercury, organic mercury compounds, environmental pollution, determination of the 

mercury circulation, decontamination technology. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Od počátku průmyslové éry, se celkové mnoţství rtuti v oběhu ve světové atmosféře, 

zemské půdě, jezerech, vodních tocích a oceánech zvýšilo dvakrát aţ čtyřikrát. Tyto 

nepřirozeně vysoké hladiny rtuti a jejich sloučenin v ţivotním prostředí výrazným 

způsobem narušují ekosystémy a mohou tak způsobit aţ poškození lidského zdraví ve 

všech oblastech světa. Jakmile se rtuť dostane do ţivotního prostředí, šíří se vzdušnými 

proudy a následně padá zpět na zem někdy v blízkosti původního zdroje, jindy daleko od 

něj. Vzhledem k tomu, ţe rtuť se šíří v ţivotním prostředí na velké vzdálenosti a obchoduje 

se s ní po celém světě, ţádná země nemůţe ochránit své obyvatelstvo a ţivotní prostředí 

od poškození způsobeného znečištěním. Na základě této skutečnosti je proto nutné hledat 

řešení na světové úrovni a jedním takovým řešením je právě globální úmluva o rtuti. 

Na její přípravě se spolu dohodly vlády v keňském hlavním městě Nairobi v roce 2009.
1, 2

  

Předloţená bakalářská práce se zabývá nejen problematikou rtutí, ale také jejich 

organokovových sloučen, vyskytujících se v ţivotním prostředí. Popisuje charakteristiku, 

výskyt, pouţití, negativní dopad na ţivotní prostředí a na lidský organismus. Ve své 

bakalářské práci jsem se rovněţ zaměřil na eliminaci rtuti a na koncentraci zmiňovaného 

nebezpečného kovu. Zjišťoval jsem, kolik rtuti je obsaţeno nejen v přírodě, ale hlavně 

v lidském těle. Při zjišťování koncentrace rtuti v lidském organismu jsem se zaměřil hlavně 

na populaci České republiky. 

Cílem práce je: 

 popsat fyzikální, chemické a toxické vlastnosti rtuti a jejich organosloučenin, 

 formulovat současnou platnou legislativu 

 zdokumentovat situaci v České republice a porovnat s Evropskou unií, 

 zjistit moţné způsoby eliminace rtuti, 
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2 SOUČASNÝ STAV POZNATKŦ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Prvek rtuť (latinsky mercurius nebo hydrargyrum, Hg) je znám jiţ od pradávna. Po 

celém světě měla dokonce několik druhů názvů jako například vodnaté stříbro, dračí ocas, 

syn kovů, panenské mléko apod. Ve starověkém Řecku vznikl název Merkur, podle 

rychlonohého posla bohů a představoval pohyblivou rtuť. Rumělka, (cinabarit, HgS), byla 

jako barvivo pouţívána jiţ v Egyptě dokonce před více jak tři tisíce tři sta lety. Své uplatnění 

také našla v Indii nebo v Číně, ve které se v 10. století př. n. l. vyuţívala při výrobě 

barevného inkoustu. Velmi dávno byl také zjištěn negativní účinek rtuti a jejich sloučenin na 

lidský organismus, protoţe byly pouţívány jako přísady do léků. V 15. století n. l. se uţívala 

rtuť například při léčbě syfilidy. Během kontaktu se rtutí docházelo k celé řadě otrav. 

Mluvilo se o ní, jako o nemoci otroků, kteří pracovali v hispánských dolech.
3-5 

Během několika stovek let se znalosti o otravě prohlubovaly tak, jak se rozvíjelo 

vyuţití rtuti a jejich sloučenin. Postiţeni byli zejména horníci v nejstarších rtuťových 

dolech ve Španělsku a od konce středověku i v Istrii, anebo v Kalifornii. Mezi postiţené 

se řadili také alchymisté, mastičkáři a jejich pacienti, výrobci zlata, zrcadel a klobouků. 

V ohroţení byli i lidé, kteří nebyli se rtutí v přímém kontaktu. Mezi ně patřili například 

námořníci přepravující rtuť. Hromadná otrava rtuti zasáhla i 20. století a nepostihla pouze 

jedince, ale velké mnoţství lidí.
1, 6 

V roce 1787 vyšla kniha Metoda chemického názvosloví ve Francii, která patří 

k nejvýznamnějším dílům v dějinách chemie. Kniha obsahovala nové chemické názvosloví 

a většina názvů v ní uvedených platí dodnes, jako např. rtuť. Jejím hlavním představitelem 

a tvůrcem byl Antoine Lavoisier.
5 

Rtuť se v posledních letech stala velmi sledovaným kovem, a to především 

z hlediska mezinárodních aktivit, které se emisemi rtuti a jejím vstupem do ţivotního 

prostředí zabývají. Emise rtuti jsou předmětem dálkového přenosu a její účinky na lidské 

zdraví a ţivotní prostředí jsou v mnohých případech velmi závaţné. Právě pro účely 

emisního monitoringu jsou významné poznatky o jejich fyzikálně-chemických vlastnostech 

rtuti, které jsou poměrně odlišné od vlastností ostatních kovů. Zejména tvorba 

organokovových sloučenin rtuti, její schopnost redepozice a recyklace ve sloţkách 

ţivotního prostředí jsou vlastností, která vyvolává potřebu zpřesnění emisního 

monitoringu, zaměřeného i na alespoň dílčí speciaci. Ke zvýšené pozornosti k vysokému 
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riziku rtuti a jejích sloučenin pro lidský organismus přispěly také negativní zkušenosti 

s nedostatečným zabezpečením okolí před následky havárií nebo přírodních katastrof.
7
 

V následující kapitole se proto nejdříve zaměřím na fyzikální a chemické vlastnosti rtuti 

a pak bych se zaměřil na některé sloučeniny rtuti. 

2.1 Fyzikální a chemické vlastnosti 

Rtuť (Obrázek 1) je za normální teploty stříbrolesklý, kapalný kov, který dobře vede 

elektrický proud. Páry rtuti těkají s vodní parou, které jsou 7× těţší neţ vzduch.  

 

Obrázek 1: Rtuť
10 

Patří společně se zinkem a kadmiem do II.B skupiny periodické soustavy, do 

tzv. skupiny zinku. Atomy těchto tří prvků (Hg, Zn a Cd), které následují po mědi, stříbru 

a zlatu, mají ve svých orbitalech ns dva valenční elektrony. Od s
2
-prvků (II.A skupiny) se 

tedy liší zaplněnými (n-1)d-orbitaly, jejichţ elektrony se na vazbách nijak významně 

nepodílejí. Zatím co 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 neţ II. Je to způsobeno mimořádně vysokými 

třetími ionizačními potenciály u zinku (Zn), kadmia (Cd) a rtuti (Hg) a solvatační ani 

mříţkové energie nemohou chemicky stabilizovat oxidační stupeň III. Jednomocná rtuť 

vykazuje zvláštní odchylku, kdyţ tvoří neobvyklý ion 2

2Hg . Větší náboj jádra v atomech 

prvků skupiny zinku působí na elektronový obal, proto jsou jejich atomové poloměry 
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menší neţ u prvků II.A skupiny, a proto jsou také méně reaktivní. Teploty tání těchto 

stříbrolesklých kovů jsou poměrně nízké v důsledku slabé kovové vazby.
8, 9 

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

ale nastává za tepla, zejména kolem jejího bodu varu (358 °C). Na povrchu se začne zvolna 

vytvářet vrstva oxidu rtuťnatého (HgO). Ozon však působí na rtuť jiţ za normální teploty, 

a sice za vzniku oxidu rtuťného (Hg2O). Podobně se ochotně slučuje za normální teploty 

s halogeny a sírou.
[11]

 Bod tání nastává při -39 °C (234 K), bod varu při teplotě 358 °C 

(631 K) a hustota rtuti činí 13,534 g/cm
3
.
8, 9, 12

 

S vodou a s vodní párou rtuť nereaguje. Například sulfan se působením rtuti rozkládá 

za tepla. V koncentrované kyselině chlorovodíkové se rtuť rozpouští pouze nepatrně, 

podobně je tomu také s kyselinou bromovodíkovou. Naproti tomu se jiţ poměrně rychle 

rozpouští v kapalném jodovodíku. Koncentrovaná kyselina sírová rozpouští rtuť 

za normální teploty velmi zvolna, za zvýšené teploty jiţ rychle a to za vzniku síranu 

a oxidu siřičitého. V kyselině dusičné se rtuť rozpouští velmi snadno. Podle teploty 

a poměru rtuti ke kyselině vzniká buď dusičnan rtuťný, nebo rtuťnatý. Lučavka královská 

rozpouští rtuť na chlorid rtuťnatý.
8, 9, 11 

 

Rtuť tvoří s četnými kovy pevné slitiny zvané amalgámy, které jsou buď kapalné, 

nebo tuhé, podle mnoţství rtuti a povahy druhého kovu. V amalgámech polovinu tvoří rtuť 

a zbytek se dělí na stříbro, cín a měď.
13

 Zvláště snadno se rtuť slévá například se sodíkem, 

draslíkem, stříbrem, zlatem a také se zinkem, cínem a olovem. S mědí však pouze tehdy, 

pokud je měď jemně rozptýlena. Vůbec se ale neslévá s manganem, ţelezem, kobaltem 

a niklem.
6
 Na základě této skutečnosti mohou být při skladováni rtuti pouţity ţelezné 

nádoby 
11, 12

. Například v zubním lékařství se vyuţívají amalgámy se stříbrem a cínem
9
. 

Schopnost tvořit komplexy u prvků II.B skupiny je nejvýraznější právě  u Hg
2+

 coţ 

potvrzují hodnoty konstant komplexity (stability) K některých typických komplexů 

(kovalentních sloučenin) Zn, Cd a Hg podle následujících vztahů a Tabulky 1. 

Me
2+

+4L=[ML4] 

K=[ML4]/[Me
2+

]·[L]
4
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Tabulka 1: Konstanty komplexity K některých komplexů Zn, Cd a Hg
9 

L 
K 

Zn
2+

 Cd
2+

 Hg
2+

 

Cl
-
 1 10

3
 10

16
 

Br
-
 10

-1
 10

4
 10

22
 

J
-
 10

-2
 10

6
 10

30
 

NH3 10
9
 10

7
 10

19
 

CN
-
 10

16
 10

16
 10

41
 

Vysvětlivky k tabulce: L – ligand, K – konstanta komplexity 

Všechny tři kovy (Zn, Cd a Hg) tvoří různé kovalentní sloučeniny [ML4] díky 

polarizační schopnosti iontů Me
2+

. Rtuť má snahu tvořit kovalentní vazby a poskytuje 

proto poměrně velký počet organokovových sloučenin obecného typu R2Hg a R2HgX, 

které jsou stálé na vzduchu i ve vodném prostředí nestálé a mnohem reaktivnější. Stabilita 

sloučeniny rtuti není zapříčiněna silnými vazbami, ale nízkou afinitou rtuti ke kyslíku.
9, 13 

2.2 Sloučeniny rtuti 

Rtuť můţe vytvářet sloučeniny v oxidačním stavu I a II. Oba dva druhy jsou poměrně 

stejně stálé, liší se pouze svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Koordinační 

sloučeniny tvoří většinou Hg (II) s nejčastějšími koordinačními čísly 2,4 (tetraedrické 

uspořádání) a 6 (šesterečné).
8, 9, 11 

2.2.1 Sloučeniny rtuti v oxidačním stavu I  

Veškeré sloučeniny rtuti v oxidačním stavu I obsahují dvoujaderný ion 2

2Hg

s vazbou kov-kov. Ion rtuťný (
+
Hg˗Hg

+
) vzniká snadno redukcí solí rtuťnatých a stejně tak 

snadno se na ně zase oxiduje. Délka vazeb Hg˗Hg je ve rtuťných sloučeninách různá.
14

  

Dvoujaderná povaha rtuťného iontu )Hg( 2

2

  se opírá o celou řadu důkazů, z nichţ 

uvádím následující:
8, 9, 11, 14

 

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

(kdeţto ion Hg
+
 by měl pouze jeden nepárový elektron). 

2. Podle rentgenové strukturní analýzy řady solí existují individuální ionty ,Hg22


přičemţ délka vazby Hg˗Hg není konstantní a zdá se, ţe délka vazby klesá (a síla 

vazby stoupá) s klesajícím sklonem kovalentní vazby. 
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3. Ramanovo spektrum vodného roztoku dusičnanu rtuťného obsahuje výraznou 

čáru, kterou lze přiřadit právě vazbě Hg˗Hg. 

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

koncentraci spíše vodivost elektrolytů jedno-dvojmocných neţ jednomocných. 

5. Studium rovnováh potvrzuje také předpoklad existence iontu 2

2Hg . Například 

v případě přídavku nadbytku rtuti k roztoku původně n-molárního dusičnanu rtuťného 

vznikne rovnováha mezi Hg, 2

2Hg a 2Hg charakterizována následujícími 

rovnováţnými konstantami: 

  2

2

2I HgHgHg   K=[ 2

2Hg ]/[ 2Hg ]=f/(1-f) 

  Hg2HgHg 2I  Kˊ=[ Hg ] 2 /[
2Hg ]= )f1/(f4)f1/()f2( 22  XXX

kde f je podíl původního iontu 2Hg , jehoţ úbytek při dosaţení rovnováhy byl zjištěn 

analyticky. Bylo zjištěno, ţe z hodnot K a Kˊ, vypočtených z pokusných dat při 

různých hodnotách X, jsou hodnoty K v podstatě konstantní, kdeţto Kˊ nikoliv. 

Kvalitativně lze stabilitu 2

2Hg vysvětlit pravděpodobně velkou elektronovou afinitou 

Hg , coţ je dáno tím, ţe slupka 4f odstiňuje u rtuti poměrně slabé 6s-elektrony. Vysoký 

ionizační potenciál rtuti je také příčinou tzv. „interního páru”, coţ se odráţí také ve 

výjimečně ušlechtilém charakteru rtuti a její poměrně nízké vypařovací energii.
14

  

Ze standardních potenciálů vyplývá, ţe lze rtuť oxidovat na Hg
I
, ale nikoliv jiţ na 

Hg
II
 pouze oxidačními činidly s potenciály v rozmezí -0,79 V aţ -0,85 V. Vzhledem 

k tomu, ţe tomuto poţadavku nevyhovuje ţádné běţné oxidační činidlo, je zřejmé, ţe rtuť, 

na níţ působí nadbytek oxidačního činidla, přechází zcela na Hg
II
. Je-li ale rtuť alespoň 

v 50% nadbytku, vzniká pouze Hg
I
, nebo podle disproporcionací rovnováhy je ion Hg

II+
 

snadno redukován rtutí Hg
I
 na ion 2

2Hg .
8, 9, 11 

Většina sloučenin rtuti s mocností I je bílé barvy a málo rozpustná ve vodě. Svým 

chemickým chováním připomínají stříbrné soli. Rtuťnaté sloučeniny se připravují redukcí 

odpovídajících rtuťnatých solí kovovou rtutí nebo sráţením z vodných roztoků.
10

 

V následujícím textu bych chtěl stručně charakterizovat významné sloučeniny rtuti 

v oxidačním stavu I. 

Z mála rtuťných sloučenin jsou nejznámější především halogenidy, z nichţ fluorid je 

ve vodě poměrně nestálý a hydrolyzuje se na kyselinu fluorovodíkovou a neizolovatelný 
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hydroxid rtuťný. Ostatní halogenidy jsou jiţ vysoce nerozpustné.
15

 Dusičnan rtuťný je 

znám jako dihydrát OH2)NO(Hg 2232  , u něhoţ byl strukturní analýzou prokázán ion 

[H2O-Hg-Hg-OH2]
2+

 a podobně je také znám i chloristan Hg2(ClO4)2·H2O.
14

 Obě 

sloučeniny jsou velmi dobře rozpustné ve vodě a přídavkem vhodného aniontu z nich lze 

připravit jiné nerozpustné rtuťné soli. Mezi další známé rtuťné soli patří i poměrně málo 

rozpustný síran, chlorečnan, bromičnan, jodičnan a octan.
8, 9, 11 

Fluorid rtuťný (Hg2F2) vzniká například reakcí uhličitanu rtuťného (Hg2CO3) 

v kyselině fluorovodíkové (HF) podle následující reakce: 

222232 COOHFHgHF2COHg   

Fluorid rtuťný tvoří bezbarvé krystaly, které však při kontaktu se světlem zčernají. Je 

lehce rozpustný ve vodě. 

Chlorid rtuťný (Hg2Cl2), známý také jako kalomel, se připravuje působením rtuti na 

chlorid rtuťnatý, přičemţ dochází k sublimaci.  

22g2 ClHgHHgCl   

nebo sráţením roztoků: 

322232 HNO2ClHgHCl2)NO(Hg   

Chlorid rtuťný je bezbarvý prášek, těţce rozpustný ve vodě a zředěných kyselinách. 

Dobře se ale rozpouští v benzenu nebo pyridinu. Působením alkalických hydroxidů černá 

vyloučenou směsí HgOHg . Uţívá se v galvanotechnice nebo pyrotechnice. Dříve se 

uţíval v lékařství jako projímadlo, ale od této metody se odstoupilo, protoţe zde mohlo 

dojít ke kontaminaci rozpustnějším silně jedovatým chloridem rtuťnatým (HgCl2). 

Síran rtuťný )SOHg( 42  je bezbarvá krystalická látka, která tvoří jednoklonné 

hranoly a bývá málo rozpustná ve vodě a ve zředěné kyselině sírové. Lze ho připravit 

reakcí roztoků Hg2(NO3)2 se zředěnou kyselinou sírovou ( 42SOH ): 

34242232 HNO2SOHgSOH)NO(Hg   

Pouţívá se především v organické chemii jako katalyzátor různých chemických reakcí. 
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Dusičnan rtuťný )NOHg( 32  je tvořen bezbarvými krystaly. Vyuţívá se k přípravě 

jiných sloučenin rtuti. Vzniká působením zředěné kyseliny dusičné na přebytečnou rtuť, 

dle následující rovnice:
8, 9, 11, 15 

OH4NO2)NO(Hg3HNO8Hg6 2323 
 

Rtuťný ion tvoří málo komplexů, coţ je způsobeno jednak jeho malou afinitou 

k tvorbě kovalentních vazeb, jednak také proto, ţe s většinou ligandů tvoří ion rtuťnatý 

ještě stálejší komplexy, takţe ion rtuťnatý disproporcionuje.
11, 13 

2.2.2 Sloučeniny rtuti v oxidačním stavu II 

Většinu rtuťnatých solí lze připravit reakcí oxidu rtuťnatého s příslušnými 

kyselinami, popřípadě také oxidací solí rtuťných. Na rozdíl od Hg
I
 má Hg

II
 velice silný 

sklon k vytváření komplexních iontů.
11, 13

 V následujícím textu bych chtěl stručně 

charakterizovat významné sloučeniny rtuti v oxidačním stavu II. 

Oxid rtuťnatý )HgO(  se vyskytuje vzácně v přírodě jako minerál montroydit. Lze ho 

připravit mírnou pyrolýzou dusičnanu rtuťného nebo rtuťnatého, přímou reakcí rtuti a kyslíku 

při teplotě 300-350 °C nebo také zahříváním alkalického roztoku tetrajodortuťnatanu 

draselného (K2HgI4).
8, 11

 Oxid rtuťnatý existuje ve formě červené, nebo ţluté. Změna v barvě je 

vyvolána pomocí velikosti částic. Pouţívá se někdy při výrobě rtuti, protoţe je snadno 

rozloţitelný, dále pak jako materiál anod v rtuťových bateriích.
11 

Červenou modifikaci lze připravit na suché cestě podle následující rovnice: 

223 NO2HgO2Hg)NO(Hg 
 

ţlutá modifikace vzniká za studena podle následující reakce: 

OHKCl2HgOKOH2HgCl 22    

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
14

. Dvojmocná rtuť nemá sklon vytvářet kovalentní vazby Hg˗F, 

a proto nejsou také známy ţádné fluorokomplexy
9
. Ostatní halogenidy, na rozdíl 

od fluoridu, vykazují značný kovalentní charakter, přičemţ u chloridu rtuťnatého (HgCl2) 

je tento charakter nejvýraznější.
14 
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Chlorid rtuťnatý )HgCl( 2  (sublimát) je bezbarvá krystalická látka, která za vyšších 

teplot sublimuje. Krystaluje v molekulové mříţce, kde dvě kratší vzdálenosti Hg-Cl jsou 

přibliţně stejně dlouhé jako vazby Hg-Cl v molekule HgCl2 v plynné fázi, přičemţ nejblíţe 

nejkratší vzdálenosti jsou mnohem delší. Chlorid rtuťnatý je rozpustný ve vodě, alkoholu 

nebo etheru.
8, 14

 Patří k silně toxickým sloučeninám, jeho smrtelná dávka činí 0,2-0,4 g. 

Získává se zahříváním síranu rtuťnatého s chloridem sodným
8, 11, 15

. Dříve se uţíval také 

jako dezinfekční prostředek
3, 4

 .
 

Bromid a jodid rtuťnatý krystalují ve vrstevnatých mříţkách. V bromidu rtuťnatém 

(HgBr2) je kaţdý atom rtuti obklopen šesti atomy bromu, z nichţ dva jsou mnohem blíţe 

neţ zbývající čtyři. Lze se proto domnívat, ţe se jedná o deformované molekuly. Mříţku 

jodidu rtuťnatého (HgI2) nelze povaţovat za molekulovou, protoţe je tvořena pravidelnými 

tetraedry HgI4 se vzdáleností Hg˗I mnohem větší, neţ je vazba Hg˗I ve volných 

molekulách.
14

 

V parách a ve vodných roztocích se chloridy, bromidy a jodidy rtuťnaté vyskytují ve 

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

mnohem niţší body tání a varu a také značnou rozpustnost v mnoha organických 

rozpouštědlech.
8, 11, 14

 

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

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

je velmi slabou zásadou, mají roztoky těchto solí značný sklon k hydrolýze. Na základě 

této skutečnosti musí být okyseleny, aby byly stálé.
8 

Dusičnan rtuťnatý ))NO(Hg( 23  je bezbarvá krystalická sloučenina, která se dobře 

rozpouští ve vodě. Pouţívá se při výrobě jiných sloučenin rtuti. Obvykle se připravuje 

reakcí rtuti s nadbytkem koncentrované kyseliny dusičné nebo reakcí oxidu rtuťnatého 

s kyselinou dusičnou podle následující reakce:
11, 15

 

OH2NO2)NO(HgHNO4Hg 22233   

Síran rtuťnatý )HgSO( 4  je tvořen bezbarvými krystaly, bývá málo rozpustný ve vodě. 

Lze ho získat například reakcí oxidu rtuťnatého a kyseliny sírové. Pouţívá se jako katalyzátor 

v organické chemii. 
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2.2.3 Organické sloučeniny rtuti  

Je známo poměrně velké mnoţství organortuťnatých sloučenin, z nichţ některé mohou 

mít určité pozitivní fyziologické vlastnosti. Organické sloučeniny jsou typu RHgX a R2Hg. 

Získávají se z chloridu rtuťnatého a Grignardových činidel ve vhodných molárních poměrech. 

U sloučenin arylrtuťnatých lze pouţít mnoho dalších reakcí jako např. tzv. „merkurační” 

reakce aromatických uhlovodíků pomocí octanu rtuťnatého, jejíţ mechanismus však není zcela 

jednoznačně objasněn.
16-18 

Sloučeniny RHgX jsou krystalické látky, jejichţ vlastnosti závisí především na 

povaze X. Pokud je X atom nebo skupina schopná tvořit se rtutí kovalentní vazby, (např. Cl, 

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

rozpouštědlech neţ ve vodě. Pokud je X ion síranový nebo dusičnanový, vzniká látka solného 

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

slabé elektrolyty.
17

 

Dialkylové (R2Hg) a diarylové (Ar2Hg) sloučeniny jsou nepolární, těkavé a toxické 

kapaliny nebo nízkotající pevné látky. Tepelně jsou poměrně nestálé a citlivé na světlo, ale lze 

je uchovávat. Jejich hlavní pouţití je při přípravě organokovových sloučenin přímou výměnou. 

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.
8, 16, 18

 Sloučeniny 

R2Hg vykazují velmi nízkou reaktivitu vůči kyslíku, vodě, aktivnímu vodíku a organickým 

funkčním skupinám.
8, 11, 18 

Organické sloučeniny rtuti mají poměrně velkou schopnost kumulovat se v organismech 

a přenášet se dále potravním řetězcem. Z tohoto důvodu bývá někdy rtuť v organických 

sloučeninách (tzv. methylrtuť, MeHg
+
) řazena k persistentním organickým látkám. Methylrtuť 

představuje převaţující formu rtuti především ve vodních ekosystémech a v tkáních ryb. 

Představuje více jak 95 % celkové rtuti
19, 23

. Z tohoto důvodu je konverze anorganické rtuti na 

MeHg
+
 nejdůleţitějším článkem v procesu bioakumulace rtuti v rybách a zejména potom její 

toxicitě pro člověka.
24, 25
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2.3 Toxické účinky rtuti a jejích sloučenin 

Toxicita rtuti závisí především na její chemické formě a také na způsobu vystavení 

organismu jejímu účinku. Rtuť a její sloučeniny patří mezi nejstarší průmyslové jedy. Její 

roční spotřeba je odhadována ve stovkách tun. Do atmosféry se uvolňuje minimálně 1500 t 

rtuti antropogenního původu ročně.
2, 7

 Je-li atmosféra nasycena kovovou rtutí při teplotě 

20 °C, obsahuje zhruba 19 mg/m
3
 Hg

26
. Nejedná se sice přímo o toxickou koncentraci, ale 

jak jiţ bylo uvedeno, rtuť má schopnost významně se kumulovat v těle. Při vyšší koncentraci 

par rtuti dochází k více jak 50% vstřebávání, coţ vede k chronické otravě.
26-28 

Jedovatost rtuti spočívá především v ochotě vázat se se sírou. Ta je totiţ součástí 

mnoha proteinů v organismu a ty jsou zase součástí hlavní části enzymů, které se podílí na 

látkové výměně. Jejich úkolem je produkovat energii a hormony a odstraňovat nestravitelné 

zbytky potravy. A právě tím, ţe se rtuť váţe na skupiny síry v enzymech, tak je blokuje. 

Dokáţe dokonce vyeliminovat i stopové prvky (selen, zinek) z jejich vazeb v enzymech, 

čímţ dochází k jejich nedostatku v organismu. Zpomaluje také transport vápníku, sodíku 

a draslíku do buněk a sniţuje tak jejich funkčnost. Vytváří rovněţ volné radikály, které 

mohou způsobovat všem tkáním a organismů.
27, 29  

Elementární rtuť je nebezpečna převáţně ve formě par, protoţe je snadno absorbována 

plícemi, následně poměrně rychle překračuje hematoencefalickou bariéru a dostává se tak do 

mozku
3
. V důsledku své lipofilní povahy má Hg

0
 poměrně vysokou afinitu k myelinu 

a lipidovým membránám. Uvnitř buněk je pak Hg
0
 oxidována katalasou na vysoce reaktivní 

Hg
2+

.
29

 Pokud jsou páry rtuti vdechovány po delší dobu, mohou způsobit třes, záněty 

průdušek, plic a sliznic dutiny ústní, podráţděnost a můţe dojít aţ k poškození mozkových 

buněk, demenci a halucinacím. Pokud je elementární rtuť poţita, je do těla vstřebávána 

poměrně pomalu a můţe projít skrze trávicí trakt bez způsobení jakýchkoliv potíţí.
3, 4, 30

 

Resorpce anorganicky vázané rtuti je velmi malá. V průměru asi 7 % se vstřebává 

v trávicí soustavě. Intenzita vstřebávání rtuti v trávicím ústrojí není závislá na koncentraci 

prvku. Při modelové intoxikaci methylrtuti zvířat krmených různými dietami byla zjištěna 

různá retence a vylučování rtuti, z čehoţ bylo odvozeno, ţe v organismu dochází k různě 

intenzivní demethylaci a to v závislosti na sloţení střevní mikroflóry.
27, 29
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Patologické vlastnosti rtuti a jejich sloučenin jsou sledovány po dlouhou řadu let. 

Bylo prokázáno, ţe pro ledviny je více toxická rtuť v anorganické formě, kdeţto pro 

nervový systém mají větší toxický účinek organokovové sloučeniny. Některé experimenty 

vedly k poznatku, ţe methylrtuť má účinek přímo na nervová vlákna a to tak, ţe naruší 

funkci vápníkových iontů pro přenos vzduchů nervovými vlákny. Poměrně málo prací je 

ale věnováno studiu vlivu rtuti na funkci jater. Dosud bylo potvrzeno, ţe játra rtuť rychle 

kumulují a vylučují ji ţlučí do střeva. Ve formě methylrtuti je zhruba ze dvou třetin rtuť 

opět vstřebávána do krve, pouze jedna třetina rtuti se ze ţluče dostane do exkrementů a je 

vyloučena z organismu. V játrech se z methylrtuti částečně uvolňuje volná anorganická 

rtuť, která je opět vylučována ţlučí do střeva a vázána na nízkomolekulární bílkovinný 

nosič. Rtuť obsaţená v exkrementech je tedy zčásti anorganická rtuť a methylrtuť 

vyloučená ţlučí a zčásti rtuť zachycená na odloupaných epitelech 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 přibliţně po dvou dnech po otravě.
31

 

Na základě studií
27, 32

 bylo prokázáno, ţe rtuť je také schopna proniknout přes 

placentární bariéru a intoxikovat tak plod. Intenzita průniku iontů je dána především 

chemickou vazbou. Nejmenší schopnost průniku má anorganická rtuť, vyšší mají aryl- 

a alkylmethylrtutí, avšak při chronických zátěţích je přestup rtuti placentou usnadněn 

a akumuluje se především v mozku a v červených krvinkách plodu. Výzkumy také 

dokázaly, ţe jiţ po dvou dnech intoxikace mateřského organismu methylrtutí byla 

koncentrace rtuti v mozkových polokoulích plodu dvakrát vyšší neţ u matky a dokonce 

čtyřikrát vyšší ve fetálním mozečku ve srovnání s matkou. Plod tak můţe být intoxikací 

rtutí váţně ohroţen, aniţ by mateřský organismus jevil nějaké známky otravy.
27, 32

 

Rovněţ u sajících mláďat bylo pozorováno, ţe se anorganická rtuť vstřebává aţ 

několikanásobně intenzivněji neţ je tomu u dospělých jedinců. Intenzivní resorpce je 

pravděpodobně umoţněna tím, ţe rtuť tvoří specifický komplex s mléčnými bílkovinami, 

které se u mláďat vstřebávají.
32

 

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

obecně alkylsloučeniny. Atom rtuti je v nich vázán na uhlík neobyčejně pevně a navíc 

alkylový radikál dodává sloučenině velkou rozpustnost v tucích, coţ jí umoţňuje snadno 
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pronikat buněčnými membránami.
1
 Methylrtuť je nejtoxičtější formou, která negativně 

ovlivňuje imunitní systém, enzymové systémy, poškozuje nervový systém, schopnost 

koordinace, hmat, chuť a zrak
15

. Methylrtuť je obzvláště nebezpečná pro vyvíjející se 

embrya, která jsou na její účinek 5-10 citlivější neţ dospělí. Obvykle se dostává do 

organismu spolu s potravou, a je absorbována trávicím traktem snadněji a vylučována 

z těla mnohem pomaleji neţ jiné formy rtuti. V organismu methylrtuť, ale i dimethylrtuť 

podléhají demethylaci a poskytují Hg
0
 nebo mohou být přímo oxidovány na Hg

2+
. 

Methylrtuť i Hg
2+

 tvoří kovalentní komplexy se sírou glutathionu a cysteinu a tak působí 

jako inhibitory celé řady enzymů.
19

 Komplex methylrtuti s cysteinem byl poměrně 

nedávno (rok 2003) identifikován v rybí tkáni, přičemţ tento komplex je odpovědný za 

přenos rtuti do mozkových buněk prostřednictvím přenašečů aminokyselin
33

.  

Biotransformace rtuti, ale probíhá v organismu velmi pomalu. Odhaduje se, ţe 

v trávicí soustavě organismu vstřebává více neţ 90 % methylrtuti, a to jak u lidí, tak také 

u zvířat bez rozdílu věku. V krvi se rtuť váţe na červené krvinky, které jí obsahují aţ 300 

více neţ krevní plasma. Někteří autoři se domnívají, ţe toxicita rtuti se můţe zvýšit 

současnou intoxikací olovem.
19, 32

 

Ostatní formy rtuti jako například HgCl2, který poškozuje trávicí trakt a způsobuje 

selhání ledvin, nejsou z toxikologického hlediska významné, protoţe jejich poţití je velmi 

málo pravděpodobné
31

. 

Jiţ ve čtyřicátých letech minulého století bylo prokázáno, ţe toxicitu rtuti můţe 

sniţovat přítomnost selenu. Účinek selenu se pozitivně projevuje jak při akutních, tak i při 

chronických intoxikacích, a to rtuti vázané anorganicky a také organicky. Mechanismus 

působení selenu je vysvětlováno vazbou rtuti do sloţitých konglomerátů s bílkovinami 

(selenoprotein+Hg), coţ v podstatě brání průniku iontů rtuti do tkání organismu. Toto 

vysvětlení však není jednoznačně přijímáno, a proto je v současné době studován 

detoxikační efekt selenu z hlediska termodynamické analýzy vazebné afinity a molekulární 

kinetiky.
31

 Jedná se o představu, ţe rtuť můţe narušit syntézu esenciálních selenoenzymů, 

které jsou důleţité pro nervové tkáně, a tak mohou způsobit odumření nervových buněk 

zejména v mozku plodu. To můţe nastat, kdyţ matka přijme mnoţství rtuti, jeţ převýší 

mnoţství esenciálního selenu. Defekt selenoenzymového metabolismu pak má za následek 
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poškození vývoje neuronové tkáně, coţ se projeví zejména v raném stádiu vývoje mozku 

plodu.
31, 32

 

Do organismu se rtuť dostává pomocí dvou cest a to v potravě nebo dýcháním. 

Z potravin jsou hlavním zdrojem vnitřnosti (játra, ledviny) nebo ryby.
31

 Koncentrace rtuti 

ve většině potravin je pod detekčním limitem, obvykle 20 ng/g čerstvé váhy
34

. Rizikovým 

faktorem mohou však být i zemědělské plodiny, které jsou pěstovány na půdě, jenţ je 

zamořena rtuťnatými sloučeninami
32, 35

.  

Kromě hromadných expozic a jejich následného vstřebávání plícemi, které jsem jiţ 

popsal, se rtuť můţe do lidského organismu uvolňovat během běţných denních úkonů, 

jako je například čištění, kousání nebo skřípání zubů. Většina populace má ve svých ústech 

amalgámové plomby, které obsahují rtuť a právě při ţvýkání horkých či studených jídel 

nebo nápojů a díky cukru, který bakterie zpracují během pár minut na kyselinu, můţe dojít 

k uvolňování rtuti. To samé platí také u čištění zubů zubní pastou, která obsahuje fluorid 

anebo při kouření.
27, 36-38

 

Koncentrace methylrtuti v rybách vyţaduje z hygienického hlediska zvláštní 

pozornost s ohledem na postavení ryb v potravním řetězci
35, 36

. Ryby mohou přijímat 

sloučeniny rtuti jak v potravě, tak přímo z vody. Obecně platí, ţe se hladina rtuti v rybím 

těle zvyšuje s rostoucím věkem a velikosti ryby a taktéţ vzrůstá s rostoucí aciditou 

prostředí a s obsahem rozpouštěného organického uhlíku ve vodě.
39

 

Převaţující formu akumulované rtuti v rybách (více neţ 95 %) tvoří vysoce toxická 

methylrtuť
40

. Ačkoli mnoţství rtuti v rybí tkáni většinou nepřesahuje práh toxicity, častá 

konzumace ryb nebo rybích produktů můţe mít negativní dopad na zdraví konzumentů. 

Postavení jednotlivých druhů ryb v potravním řetězci a jejich potravní návyky hrají 

rozhodující roli rovněţ v případě bioakumulace MeHg
+
. Zpravidla nejvyšší obsah rtuti se 

nachází u dravých ryb ve srovnání s druhy nedravými.
24, 36

 Obsah rtuti poměrně významně 

koreluje s věkem ryb a tedy jejich velikostí
24, 40, 41

. Pro hodnocení korelace je ale 

preferován především věk ryb, pak 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
41, 42

. Míra korelace významně závisí především na 

postavení příslušného druhu ryb v potravním řetězci. V řadě případů však nebyla korelace 

u nedravých druhů ryb na rozdíl od dravých zcela jasně prokázána.
24, 41, 43

 Na druhou 
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stranu, ale byly v řadě případů publikovány i příklady negativní korelace obsahu rtuti 

a velikosti ryb
25, 43, 44

. Zpravidla to bývá způsobeno především odstraněním zdroje 

kontaminace a detoxikací u ryb
45, 46

. 

Anorganické formy rtuti ryby vylučují z organismu ledvinami. Methylrtuť můţe být 

z části přeměněna v játrech na Hg
2+

 a následně vyloučena, ale většina zůstává 

v těle a akumuluje se ve svalové tkáni.
27, 44

 Bioakumulaci MeHg
+
 rovněţ podporuje 

skutečnost, ţe ryby přednostně vylučují anorganickou rtuť
37

. To je právě příčinou toho, ţe 

MeHg
+
 má mnohem vyšší biologický poločas rozpadu neţ anorganická rtuť

16, 29
.  

Rovněţ bylo prokázáno, ţe se liší také zastoupení v jednotlivých tkáních. Ve většině 

případů bývá ve srovnání s ostatními orgány menší zastoupení methylrtuti v játrech ryb a to 

zásluhou demethylace, která v játrech probíhá. V zatíţených lokalitách se výrazně mění poměr 

MeHg/THg (poměr methylrtuti a celkové rtuti) a obsah rtuti bývá zpravidla mnohem vyšší 

v játrech a ledvinách ve srovnání se svalovinou nebo gonádami.
47

 Obsah rtuti v jednotlivých 

tkáních také do určité míry závisí na úrovni kontaminace prostředí. V nezatíţených lokalitách 

bývá obsah rtuti dle předpokladu mnohem niţší v játrech ve srovnání se svalovinou, coţ je 

dáno právě jiţ zmíněnou demethylací probíhající v játrech.
47, 48

 

Toxicita rtuti a její vstřebávání u bezobratlých organismů závisí v první řadě 

na celkové odolnosti organismu, na teplotě, protoţe toxicita stoupá se zvýšením teploty 

a klesá s tvrdostí vody. Dále pak na koncentraci iontů, koncentraci rozpuštěné organické 

hmoty, průtoku vody a koncentraci jednotlivých forem rtuti.
16, 48

 

U vodních ptáků a savců se liší obsah rtuti v těle podle toho, v jakém mnoţství 

konzumují potravu, která je exponována nejčastěji methylrtutí. Biodostupnost rtuti z ptačí 

potravy dosahuje aţ 80 %.
21, 37, 39

 

Rostliny přijímají nejčastěji rtuť přes kořenový systém, v něm ji také nejvíce akumulují. 

Schopnost s jakou rostliny přijímají sloučeniny rtuti ze sedimentu či půdy je omezená, protoţe 

ji nedokáţou uvolnit ze značně pevných komplexů a huminovými kyselinami.
17, 49 

2.4 Výskyt, výroba a pouţití rtuti 

Na zemském povrchu se rtuť vyskytuje velice vzácně. Její průměrný obsah činí 

okolo 0,1-0,3 mg/kg.
22

 Také v moři je její koncentrace velice nízká, takřka na pokraji 
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hranice měřitelnosti, tedy kolem 0,03 µg/l.
48

 Ve vesmíru připadá podle předpokladu na 

jeden atom rtuti asi sto dvacet miliard atomů vodíku
2
. 

V ţivotním prostředí se rtuť vyskytuje v řadě forem, které se od sebe výrazně liší 

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

prostředí, reaktivita, schopnosti akumulace, toxicita a chování v ekosystému. Vyskytuje se ve 

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

16, 26
 

V atmosféře jsou přítomny především těkavé formy rtuti (elementární rtuť a dimethylrtuť). Ve 

vodním prostředí jsou zastoupeny reaktivní anorganické formy (Hg
2+

, HgX2, HgX3
-
, HgX4

-
), 

které jsou vázané především na částice sedimentu a různé suspenze. Nereaktivní komplexy 

organometalových (CH3Hg
+
, CH3HgCl, CH3HgOH) a anorganických forem (HgCN, HgS 

a Hg
2+

) jsou zase vázány na síru v huminových látkách.
55, 56 

Do atmosféry, vod a půd se rtuť dostává nejčastěji ve formě elementární rtuti (Hg
0
), 

částečně také ve formě oxidů, sulfidů, halogenů nebo jako methylrtuť (MeHg
+
) při 

vulkanických erupcích, zvětrávání skal a z podmořských pramenů
22

. Obecně patří mezi 

přírodní zdroje rtuti především:
25, 26

 

 vulkanická činnost, 

 rtuť vypařená z povrchu oceánu a země, 

 lesní poţáry, 

 geologické naleziště cinabaritu, 

 fosilní paliva (uhlí a ropa). 

V následující Tabulce 2 uvádím toky přírodních emisí rtuti do ovzduší. 

Tabulka 2: Toky přírodních emisí rtuti do ovzduší
30 

Tok 
Rozpětí 

t/rok 

Prŧměr 

t/rok 

Prašnost transportována větrem 0-100 50 

Mořský aerosol 0-40 20 

Sopečná činnost 30-2 000 1 000 

Lesní poţáry 0-50 20 

Biologické procesy na kontinentech - aerosol 0-40 20 

Biologické procesy na kontinentech – plynná fáze 20-1 200 610 

Biologické procesy v mořích 40-1 500 770 

Celkem 100-4 900 2 500 
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K údajům o emisích rtuti uvedených v tabulce je třeba doplnit, ţe rtuť je jiţ od 

počátku padesátých let minulého století zařazována mezi nejnebezpečnější polutanty. Její 

míra toxických účinků na organismy v porovnání s ostatními kovy je v pořadí: 

Hg>>Cr≈V>Tl>Mo>>Cu>Co>Cd>Ni>>Pb>>Zn. 
2
 

Hladina rtuti v ţivotním prostředí narůstá spolu s průmyslem, který při svém 

výrobním procesu potřebuje zakomponovat rtuť. Mezi antropogenní zdroje rtuti patří:
 39

 

 těţba a tavení rud, 

 elektrolytická výroba chloru, spalování uhlí, 

 spalování komunálního a nemocničního odpadu, 

 uhelné elektrárny, 

 výroba cementu. 

Mezi další antropogenní zdroje se řadí také továrny, jejichţ produktem je chlor 

(většinou pouţívaný pro bělení v papírenském průmyslu), zpracovávání minerálních rud, 

oceli, rafinace petroleje a spalování fosilních paliv.  

Rtuť uvolněná do ţivotního prostředí z antropogenní činnosti lze rozdělit do čtyř 

kategorií. První kategorie jsou tzv. „plošné zdroje“. Zde patří skládky, dentální přípravky, 

laboratorní pouţití. Do druhé kategorie náleţí spalovací procesy. Patří mezi ně spalování 

uhlí, elektrárny, spalování lékařských a komunálních odpadů. Třetí kategorie zahrnuje 

výrobu kovu a cementu. Ostatní průmyslové procesy spadají do čtvrté kategorie.
2, 51

 

Hlavním zdrojem pro výrobu rtuti, je minerál-sulfid rtuťnatý (HgS). Jeho český 

název je rumělka neboli cinabarit (Obrázek 2). Je zbarven do červenofialové aţ červené 

barvy.
8, 9

 Byl z něj vyráběn velmi ceněný jasně červený pigment a ryzí rtuť.  

Jeho nejvýznamnější loţisko se nachází ve španělském Almadenu, kde je cinabarit 

rozptýlen v kvarcitech, popř. v nich tvoří ţilky. Mezi významná evropská loţiska byla aţ 

donedávna i Idria ve Slovinsku. V Čechách byl v dávné minulosti těţen v Horních Lubech, 

v oblasti Krušných hor
1
 Dalšími minerály obsahujícími rtuť jsou například tiemanit 

(HgSe), coloradoit (HgTe) nebo kalomel (Hg2Cl2).
12, 18
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Obrázek 2: Cinabarit

57 

Jak jiţ bylo uvedeno, rtuť lze vyrobit z rumělky (cinabaritu, HgS), která se praţí 

v proudu vzduchu, přičemţ se síra oxiduje na oxid siřičitý. Rtuť, která nesnadno podléhá 

oxidaci, uniká v podobě par a kondenzací vznikajících par se získává rtuť, coţ lze vyjádřit 

následující rovnicí:
 8, 9, 11

 

2

C600

2 SOHgOHgS  
  

Takto získaná kovová rtuť se dále pročišťuje destilací za sníţeného tlaku. 

Průmyslová výroba rtuti má za následek znečišťování veškerých druhů ekosystémů, 

protoţe nemá pevně stanovené hranice.
1
 

V moderní medicíně je rtuť účinnou sloţkou diuretik, antiseptik a léků v koţním 

lékařství (ještě v minulém století i při léčení syfilidy)
3, 18

. Rtuť je dosud nezbytnou 

komponentou zubních výplní. Jedná se o materiály obsahující přibliţně 50 % rtuti, 

dokonce aţ 35 % stříbra, 15 % mědi, 15 % cínu. Poměr závisí na konkrétním sloţení 

materiálu. Rtuť je, ale vţdy zastoupena jednou polovinou.
64

 V současné době jsou 

amalgámové výplně v dentální medicíně nahrazovány různými plastickými polymery. 

Avšak ani novější technologie nedokázaly zubní výplně na bázi amalgámu vytlačit, 

naopak, řada stomatologů pokládá amalgámové výplně za spolehlivější a s delší ţivotností. 

Pouţívá se zejména při výplni stoliček, protoţe zde nevadí jejich zabarvení a plní 

dlouhodobou mechanickou odolnost.
37

 

Nejvýznamnějším evropským spotřebitelem rtuti je momentálně průmysl, zabývající 

se výrobou chloru amalgámovou elektrolýzou solanky, která není podle směrnic IPPC 

(Integreated Prevention and Pollution Control) povaţována za nejlepší dostupnou 

technologii. Sdruţení Eurochlor proto ohlásilo progresivní plán na zrušení těchto 
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zastaralých provozů.
58

 Naproti tomu ve Spojených státech amerických jsou největším 

antropogenním zdrojem rtuti uhelné elektrárny, které vyrábějí skoro polovinu elektrické 

energie na území států
51

. 

Rtuťový elektrolytický proces se v Evropě vyuţívá jiţ od roku 1892.
58

 V České 

republice se tento proces vyuţívá při výrobě chloru ve Spolaně, a.s. Neratovice a ve spolku 

pro chemicko-hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem. Při postupu se pouţívají dva články. 

Primárním elektrolyzérem (nebo selankovém článku) protéká vyčištěná nasycená solanka 

(roztok chloridu sodného), které obsahuje přibliţně 25 % hm. chloridu sodného (NaCl), 

jenţ protéká delším ţlabem mírně nakloněným od horizontální osy. Na dně ţlabu teče 

tenká vrstva rtuti (katoda) proti proudu solanky. Těsně nad katodou se nachází v zavěšené 

poloze sestava anody. Elektrolytický proud procházející elektrolyzérem rozkládá solanku. 

Na katodě se uvolňuje kovový sodík (Na) a na anodě plynný chlor (Cl2). Ten se 

soustřeďuje nad sestavou anod a přepouští se do procesu čištění. Při uvolňování na 

povrchu rtuťové katody se sodík transformuje na amalgám. Z elektrolyzéru kapalný 

amalgám směřuje do třídicího reaktoru, kde reaguje s vodou v přítomnosti grafitového 

katalyzátoru za produkce hydroxidu sodného a plynného vodíku. Rtuť zbavena sodíku je 

pak vedena do elektrolyzéru a můţe být znovu pouţita.
59

 

V kovové podobě má rtuť vyuţití nejen pro technická zařízení, ale také pro vědecké 

účely. Například v polarografické praxi je rtuť pouţívána jako kapková elektroda v kvalitativní 

a kvantitativní analýze látek v roztoku. Do něj jsou ponořeny dvě elektrody, anoda s katodou 

a vzniká zde elektrolýza. Katodu tvoří rtuťová kapka. Vyhodnocuje se závislost elektrického 

proudu, který prochází elektrolytem, na napětí přivedené na pár elektrod. Na křivkách této 

závislosti se objevují polarografické vlny, jejichţ poloha charakterizuje jednotlivé ionty 

v roztoku. Pracovní elektrody na základě rtuti, které mají své pouţití v polarografii 

a v metodách od nich odvozených, jsou nejlepší z hlediska reprodukovatelnosti. Bohuţel, 

z neodůvodněných obav týkajících se patrně kovové rtuti a její toxicity, se rozsah pouţití jako 

elektrodového materiálu výrazným způsobem omezuje.
37

 

2.5 Koloběh v ţivotním prostředí 

Rtuť je běţně se v přírodě vyskytující prvek, který lze nalézt ve vzduchu, vodách, ale 

i v půdě a sedimentech. Vyskytuje se jak ve formě elementární, tak v anorganických 
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a organických sloučeninách. Mezi jednotlivými sloţkami ţivotního prostředí rtuť cirkuluje 

a stává se tak persistentním polutantem. Nejčastěji se vyskytuje v ţivotním prostředí ve 

formě HgO, kdy ale není příliš bezpečná pro své okolí.
21, 26

 

V cyklu rtuti v přírodě hrají významnou roli dva typy reakcí, které přeměňují jednotlivé 

formy rtuti mezi sebou, a to oxidačně-redukční děje a methylace spolu s demethylací. 

Během oxidačně redukčních reakcí je rtuť buďto oxidována z poměrně inertní 

elementární Hg
0
 na jiţ více reaktivní Hg

2+
, nebo je rtuť Hg

2+
 redukována zpět na Hg

0
. 

Oxidace rtuti v atmosféře hraje významnou roli v ukládání rtuti v půdách a vodách. 

Elementární rtuť se díky své těkavosti snadno vypařuje do atmosféry, kde pak můţe 

setrvávat rok nebo i déle, je unášena větrnými proudy a nakonec se znovu usadí 

v prostředí. Naproti tomu, Hg
2+

 díky své rozpustnosti ve vodě, nízké těkavosti a vyšší 

reaktivitě nezůstává v atmosféře déle neţ dva týdny. Takţe, jakmile je Hg
0
 přeměněna na 

ion Hg
2+

, který je velmi rychle z atmosféry vymyt v dešťových sráţkách, sněhu, nebo je 

adsorbován na drobné částečky (prach, pyl, atd.) a následně pak uloţen ve sloţkách 

ţivotního prostředí.
22, 26, 35

 

Methylace specii, které obsahují Hg
2+

, je přírodní, biologický proces, který má za 

následek produkci sloučenin vysoce toxické methylrtuti (MeHg
+
), které se zabudovávají do 

ţivé tkáně. Mechanismus methylace rtuti ve vodním prostředí účinkem mikroorganismů 

jako první popsali současně Wood (1971)
22

 a Landner (1971).
23

 

Biochemické procesy, které vedou k alkylaci anorganické rtuti ve vodních 

ekosystémech, jsou značně komplikované a řada z nich je ještě doposud nepopsána. 

Methylace probíhá jak biotickou cestou (mikroorganismy v sedimentech, ale také 

v trávicím ústrojí ryb), tak i abiotickou cestou. 

Biotická methylace zahrnuje zejména neenzymatickou methylaci Hg
2+ 

iontů 

methylkobaltaminovými sloučeninami produkovanými bakteriemi, ale i enzymatickou 

methylaci. Na biologickém vzniku se podílejí především anaerobní bakterie sedimentů 

např. rodu Methanobacterium. Také bakterie schopné redukovat síru hrají při metylaci rtuti 

v sedimentech důleţitou úlohu.
22, 23

 Nejrychleji dochází k metylaci rtuti na povrchu 

sedimentu, který je v kontaktu s vodou. Její rychlost klesá směrem do hloubky, coţ ale 

zcela odpovídá poklesu mikrobiální aktivity s hloubkou sedimentu a je ve shodě se 

zjištěním, ţe k methylaci dochází pouze v místech s vysokou mikrobiální aktivitou. Ve 
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vodě nad takovým sedimentem je sice proces methylace rtuti poměrně nízký, ale ještě 

detekovatelný.
60, 61

 Dimethylrtuť (také označována v literatuře DMHg) byla zjištěna 

například v bublinách plynu nashromáţděného v zimě pod ledem ve švédských jezerech.
61

 

Pochopení faktorů ovlivňujících tvorbu methylrtuti je velmi důleţité jiţ s ohledem 

k její vysoké toxicitě, schopnosti bioakumulace, nesnadné odbouratelnosti a pomalému 

vylučování z těla. Konverze Hg
2+

 na MeHg
+
 probíhá za anaerobních podmínek 

v mokřinách, sedimentech i v některých půdách za přispění celé řady mikroorganismů, 

převáţně methanogenních a sirných bakterií. 

Ve vodních ekosystémech výrazně převaţuje monomethylrtuť. Minoritní zastoupení 

dimethylrtuti je způsobeno její vysokou těkavostí, fotochemickou destrukcí a malou 

rozpustností ve vodě. Klíčovou roli v procesu biochemické alkylace hraje hlavně biotická 

alkylace prostřednictvím bakterií.
21, 23

 

Proces biomethylace je ovlivňován hodnotou pH prostředí, obsahem organické hmoty, 

přítomnosti sulfidů nebo síranů a také roční dobou. V kyselém prostředí probíhá methylace 

rychleji. Například kyselé deště mohou zvýšit rychlost methylace. Acidita řek a jezer, 

způsobena emisemi síry do atmosféry, je proto příčinou tvorby nejrizikovější formy rtuti pro 

vodní ţivočichy a dále pro potravní řetězec člověka.
22, 26, 62

 Rychlost methylace rovněţ roste 

během teplejších období, coţ souvisí s vyšší biologickou produktivitou, a klesá během zimy. 

Organická hmota stimuluje růst populace mikroorganismů, které se jednak sami mohou 

podílet na methylaci a zároveň spotřebovávají z prostředí kyslík a tak navozují podmínky 

vhodné pro methylaci. Methylace můţe být omezena v přítomnosti sulfidových iontů, se 

kterými rtuť reaguje za vzniku HgS. Naopak přítomnost síranů můţe stimulovat růst určitých 

druhů methylujících bakterií Bylo prokázáno, ţe specie rtuti, které obsahují polysulfidy, 

nejsou pro methylaci příliš vhodné. Podle realizovaných experimentů bylo zjištěno, ţe 

vysoký obsah rozpuštěných sulfidů dokonce tvorbu MeHg
+
 zpomaluje v důsledku vzniku 

komplexu HgS nebo precipitace rtuti na pevný HgS.  

Tvrzení o methylaci rtuti pomocí SRB (bakterií redukujících síru) je podloţeno 

experimentálně, kdy bylo pozorováno, ţe při methylaci rtuti dochází současně k redukci 

síranů a ţe inhibitory SRB tvorbu MeHg
+
 zpomalují. Ze sedimentů pak difunduje MeHg

+
, 

která je demethylována oxyhydroxidy ţeleza ve svrchních vrstvách sedimentu a tudíţ 



Robin Kotlař: Rtuť a její organosloučeniny v ţivotním prostředí 

2011  22 

nedifunduje do vod. Methylovaná rtuť (MeHg
+
) bývá v sedimentech dlouho uchovávána 

právě v důsledku pomalého procesu demethylace.
25, 67 

V biologických systémech probíhá transformace za účasti methylujících činidel jako 

jsou především komponenty S-adenosylmethion, N5-methyltetrahydrofioláty a B12-deriváty 

vitamínu B12. Uvedené komponenty přenášejí methylovou skupinu ve tvaru kationtu. Ovšem 

pouze methylkorinoidy ji mohou generovat jak ve tvaru aniontu, tak také ve formě radikálu, 

takţe mají schopnost methylovat soli Hg
2+

 a Hg
0
 současně. Do skupiny B12-derivátů patří 

např. methylkobalamin (Me-B12), který je přítomen v mikroorganismech a v teplokrevných 

organismech a vytváří MeHg
-
 a Me2Hg fermentačním i nefermentačním způsobem. 

Vedle biotické methylace hraje důleţitou roli i abiotická methylace probíhající zejména 

v přítomnosti huminových látek, která představuje asi jednu desetinu biotické methylace
55, 56

. 

Struktura huminových látek je podobná vysokomolekulárním látkám sloţeným z benzolových 

a heterocyklických útvarů, na které jsou napojeny boční řetězce s různými funkčními 

skupinami (velké mnoţství alifatických hydroxylových skupin, více neţ 65 % aromatického 

a karboxylového uhlíku). Jsou to poměrně stabilní volné organické radikály, které mají 

schopnost vázat těţké kovy aţ do 17 % své hmotnosti.
56

 Sedimentačním procesem pak dochází 

ve vodě ke kumulaci rtuti v sedimentech. Voda se těmito procesy v podstatě sama zbavuje 

těţkých kovů v rozpustné formě, k čemuţ přispívá také vegetační záchyt kovů na vodních 

rostlinách nebo ve vodní biotě. Na základě této skutečnosti stanovení rtuti ve vodě nepostihuje 

zcela věrohodně zatíţení ţivotního prostředí rtutí.
21, 62

 

Jak jiţ bylo uvedeno, rtuť se dostává do atmosféry přírodními procesy, jako je 

vypařování z povrchů vod, půdní eroze nebo emisemi z vulkánů. Dalším významným 

zdrojem je činnost člověka, zejména pak spalování uhlí a ostatních fosilních paliv, ve 

kterých je rtuť v malém mnoţství obsaţena. Tepelné elektrárny jsou povaţovány za jeden 

z největších zdrojů emisí rtuti do atmosféry.
35

 Rtuť je ze vzduchu vymývána sráţkami 

a dostává se do půd a vod, kde podléhá následujícím reakcím: 

1. se sulfidy vytváří sulfid rtuťnatý (HgS), 

2. pomocí mikrobů, chemicky nebo fotochemicky je redukována na elementární rtuť, 

3. pomocí mikrobů je methylována na monomethylrtuť (MeHg
+
).

22, 23, 60-63
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Více neţ 95°% atmosférické rtuti je ve formě Hg
0
. Tato forma je v atmosféře 

oxidována na Hg
2+

 pomocí ozonu a dalších oxidačních činidel, přičemţ Hg
2+

 můţe být 

zpětně redukována na Hg
0
 sulfidem nebo jiným redukčním prvkem.

35, 64, 65
 

V současnosti je však zaznamenána větší dynamika v růstu obsahu rtuti ve vodě 

a také v půdě
17, 63, 66

. Ve vodách převaţují formy dvojmocné anorganické rtuti, ve slabě 

kyselém prostředí jsou to jiţ při nízkých koncentracích chloridových iontů chlorokomplexy 

HgCl
+
, nedisociovaný HgCl2, a 

3HgCl . V mořské vodě pak tvoří hlavní anorganickou 

formu 2

4HgCl . Ionty Hg
2+

 však jiţ při hodnotě pH 2-6 hydrolyzují na HgOH
+
 a Hg(OH)2. 

V alkalickém prostředí převládá forma Hg(OH)2, v neutrálních vodách se střední salinitou 

pak HgOHCl.
17, 20, 42, 48, 63

 Hlavními organickými sloţkami rtuti ve vodách jsou za pomoci 

mikroorganismů tvořené CH3HgOH ve sladkých a CH3HgCl v mořských vodách. Dalšími 

přírodními organokovovými sloučeninami rtuti jsou fenylmethylrtuť (PhCH3Hg) 

a dimethylrtuť (CH3)2Hg.
22, 23, 61, 62, 67

 

Jak jiţ bylo uvedeno, samotná elementární rtuť (Hg
0
) je ve vodě málo rozpustná 

(60 g/l při teplotě 25 °C)
9, 11

. Monomethylrtuť a dimethylrtuť, které jsou produkty 

biologické metylace rtuti, jsou však ve vodě jiţ mnohem rozpustnější. Dimethylrtuť 

(rozpustnost 3,0 g/l při teplotě 20 °C) se z vodního prostředí odpařuje a difunduje tak do 

atmosféry, kde vlivem ultrafialového záření opět degraduje na elementární rtuť.
17, 41

 

Ve vodních ekosystémech tedy výrazně převaţuje monomethylrtuť (MeHg
+
), která 

se kumuluje ve vodní biotě a představuje tak největší riziko pro vodní ekosystémy. Poměr 

mezi monomethylrtutí a dimethylrtutí určuje hodnota pH vody. Při hodnotě pH>8-9 

je veškerá rtuť ve formě dimethylrtuti, při hodnotě pH<6 je ve formě monomethylrtuti. 

Minoritní zastoupení dimethylrtuti je také způsobeno její poměrně vysokou těkavostí, 

fotochemickou destrukcí a také malou rozpustností ve vodě.
20, 60-62, 68

 

Organické sloučeniny rtuti vstupují snadno do vodních potravních řetězců díky své 

lyofilní povaze, lehké vstřebatelnosti a schopnosti akumulovat se
21

. Rtuť nejprve začne 

difundovat ze sedimentů do vodné fáze, která se nachází mezi zrnky sedimentu, dokud 

nenastane rovnováţné sloţení mezi vodnou a pevnou fází
24, 63

. Pokud je v sedimentech 

obsah rtuti vyšší neţ ve vodách vyplňující prostor mezi zrnky sedimentů můţe nastat její 

přesun do vod. Tento jev je více patrný právě v oblastech s vysokým obsahem rtuti.
21, 62
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Bioakumulaci methylrtuti ve vodních ekosystémech ovlivňuje také celá řada faktorů, 

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

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

nejsou dostatečně známy a často bývají místně velmi 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
24, 40, 42

 

Vodní organismy přijímají sloučeniny rtuti buď z vody, nebo častěji se dostávají do 

organismů s potravou
25, 53

. Obsah rtuti i methylrtuti narůstá s trofickou úrovní potravního 

řetězce. Například u bezobratlých organismů je obsah celkové rtuti přítomné v MeHg
+
 

okolo 50 % kdeţto piscivorní ptáci mají ve svalovině aţ 95 % obsahu rtuti v podobě 

methylované rtuti. Zvýšená zátěţ ţivotního prostředí má proto za následek větší akumulaci 

tohoto kovu v tkáních volně ţijících ţivočichů, zejména ryb a konzumentů ryb, včetně 

člověka. Čím výše se daný ţivočich nachází v potravním řetězci, tím více rtuti v těle 

akumuluje, protoţe přejímá veškerou rtuť nashromáţděnou v těle kořisti za celý její ţivot. 

V horních patrech potravního řetězce se tímto mechanismem můţe hladina rtuti vyšplhat 

aţ na 20 mg/kg.
40, 42, 46, 48

 

Koncentrace a distribuce specií rtuti v sedimentech závisí hlavně na jejich sloţení. 

Sloţeny jsou z nerozpustných produktů procesu zvětrávání (křemičitany, jíly, oxidy ţeleza 

a manganu) a biologických aktivit (huminové, fulvové kyseliny a ostatní organické 

a anorganické sloučeniny, např. uhličitany). Nejčastěji jsou však říční sedimenty tvořeny 

křemičitany a jíly, které mají poměrně významný vliv na mnoţství prvku vzhledem 

k velkému reakčnímu povrchu.
17, 21, 54, 55, 67

 Obsah oxidů ţeleza a manganu v sedimentech 

je poměrně nízký. Ve srovnání s oxidy ţeleza jsou oxidy manganu méně zastoupeny, 

mohou být ale více reaktivní. Přesto jsou tyto oxidy zodpovědné za 10-50 % obsahu rtuti 

v říčních sedimentech. Uhličitan vápenatý stejně jako křemičitan způsobuje pokles 

koncentrace rtuti v sedimentech, jelikoţ jeho vazba s kovy bývá velmi slabá.
67

 Naopak 

huminové a fulvové kyseliny jsou významný organický materiál, protoţe jsou schopny 

vázat kov na své funkční skupiny (-SH nevratně váţe rtuť)
55, 56, 63

. Dvojmocná rtuť Hg
2+

 

můţe být v sedimentech transformována na více toxickou monomethylrtuť
19, 22, 63

. 

Mnoţství anorganické rtuti je však ve srovnání s MeHg
+
 zcela dominantní. Obsah jílu 

spolu s obsahem organické hmoty patří k nejdůleţitějším parametrům, které mohou 

významně ovlivňovat distribuci rtuti v sedimentech a její dostupnost.
17, 54
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Plynná forma Hg
0
 se vypaří zpět do atmosféry nebo je pomocí mikrobů oxidována na 

Hg
2+

. Methylovaná rtuť je dále sorbována na biotu nebo záporně nabité částice, 

demethylována mikroby na Hg
2+

, fotodegradována na neznámé produkty nebo 

methylována mikroby nebo chemicky na dimethylrtuť. Ta se dostane do atmosféry, kde je 

pak chemicky demethylována UV katalýzou na Hg
0
 nebo radikálovou reakcí na MeHg

+
, 

která
 

je následně transportována z atmosféry do vod.
17, 35, 64, 68

 Koloběh rtuti je kompletní, 

pokud se Hg
2+

 opětovně vrátí z atmosféry zpět do povrchových vod
35, 52, 65

. Model 

koloběhu rtuti v přírodě je znázorněn na Obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Cyklus rtuti (převzato a upraveno)
69 

2.6 Metody stanovení  

Pro stanovení rtuti se v současnosti pouţívá zejména atomová absorpční spektrometrie 

(AAS), atomová fluorescenční spektrometrie (AFS) a hmotnostní spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem (IPC-MS). 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je optická metoda vyuţívající měření 

absorpce elektromagnetického záření volnými atomy prvků. Při stanovení rtuti je vyuţíváno 

absorpce záření na rezonanční čáře 253,65 nm. Metody AAS se vyuţívá v několika 
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variantách, podle způsobu atomizace sledovaného prvku, které se liší technickým 

provedením, citlivostí a časovou závislostí měřeného signálu. Jednou z nich je plamenová 

absorpční spektrometrie (F-AAS), která ale není pro stanovení rtuti ve většině případů 

pouţitelná z důvodu poměrně vysoké meze detekce, která činí pro plamen acetylen-vzduch 

0,5 mg/l a pro plamen acetylen-oxid dusný 12 mg/l.  

Další metodou je ET-AAS vyuţívající elektrotermickou atomizaci vzorku. Výhodou 

této techniky je především dávkování velmi malého mnoţství vzorku (10-40 µl) do speciální 

miniaturní odporově vyhřívané kyvety, která je umístěna v optické ose spektrometru.
68

 Tyto 

kyvety však musí být vyrobeny z elektricky vodivého materiálu a musí být také mechanicky, 

ale i chemicky stálé při vysokých teplotách. K atomizaci vzorku dochází postupným 

ohřevem kyvety průchodem elektrického proudu. Pro stanovení rtuti touto metodou je 

výhodné provádět atomizaci z kyvety, která je potaţena tenkou vrstvičkou zlata, pro 

vytvoření amalgámu. Naopak vhodné nejsou kyvety grafitové, protoţe jiţ za laboratorní 

teploty dochází k redukci Hg
2+

 na Hg
0
 uhlíkem a dochází tak k úniku par rtuti z atomizátoru 

a tedy ke zkreslení výsledku. Omezit tuto redukci, a tím také zvýšit citlivost metody, lze 

přídavkem oxidačního činidla nebo látky tvořící s Hg
2+

 sraţeninu s nízkým součinem 

rozpustnosti (H2O2, (NH4)2S, Na2S, KMnO4, K2Cr2O7). Mez stavitelnosti je 5 µg/l.
68, 70

 

Pro stanovení rtuti se v mnohem větší míře vyuţívá metoda generování studených par 

(CV-AAS). Generování plynné elementární rtuti je umoţněno dostatečně vysokou tenzí par 

elementární rtuti (2,53 Pa při teplotě 25 °C). Nejprve je veškerá rtuť převedena na Hg
2+

 

pomocí směsi HNO3 a H2SO4, spolu s oxidovadlem, nejčastěji se pouţívá manganistan 

draselný (KMnO4), případně peroxodisíran draselný (K2S2O8), peroxid vodíku (H2O2) nebo 

chlorid bromný (BrCl).
70, 71

 Redukce Hg
2+

 na páry elementární rtuti se provádí chloridem 

cínatým v kyselém prostředí, formaldehydem v alkalickém prostředí, kyselinou askorbovou 

(pH=11), cínatanem sodným, hydrazinem nebo tetrahydroboritanem sodným. Vzniklé páry 

rtuti jsou z reagenčního roztoku vypuzeny nosným plynem např. (vzduch, Ar, N2) a přes 

sušící vrstvu (chloristan hořečnatý, případně silikagel nebo koncentrovaná H2SO4) vedeny do 

speciální uzavřené průtokové absorpční kyvety, která je umístěna v optické ose 

spektrofotometru.
70

 V případě velmi nízkých koncentrací lze pouţít prekoncentrace. Existuje 

také několik pouţívaných způsobů zkoncentrování (zachycení par rtuti v kyselém roztoku 

KMnO4, zachycení na vrstvě aktivního uhlí nebo amalgamaci na Au, Ag, Pd, Pt). 

K amalgamaci na zlatě (Au) nebo stříbře (Ag) dochází při teplotách 20-100 °C, k uvolnění 
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pak při teplotách 500-600 °C pro Au a 350 °C pro Ag.
70, 71

 Stanovení ruší 2

3SO , 2S , 2

32OS

, Br , I , SCN , soli Pd, Pt, Au, Ag, Cu, a Zn. Uspořádání aparatury můţe být dávkové, 

kontinuální nebo nelze pouţít průtokový injekční (FI) systém.
71

 

V běţné praxi se pro stanovení rtuti často vyuţívá automatických analyzátorů 

pracujících na principu termooxidačního rozkladu vzorku s následným zkoncentrováním 

rtuti v amalgamátoru
70

. Vzorek, ať uţ kapalný nebo i pevný, je spalován v lodičce z niklu, 

případně platiny, v proudu kyslíku při teplotě 850-900 °C. Plynné produkty spalování jsou 

unášeny proudem kyslíku do katalytické pece, ve které je dokončena oxidace spalin a jsou 

zde zachyceny oxidy dusíku a síry. V další části přístroje, tzv. amalgamátoru tvořeném 

nejčastěji zlatem na křemenném nosiči, dochází k selektivnímu zachycení rtuti, která 

snadno tvoří se zlatem amalgám. Po nahromadění je rtuť z amalgámu vypuzena rychlým 

ohřevem do tzv. tandemových kyvet, ve kterých je měřena absorbance par rtuti. Kyvety 

jsou během měření vytemperovány na teplotu zamezující kondenzaci vody. Stanovení rtuti 

touto metodou je vysoce citlivé a výsledek je závislý na typu matrice. 

V posledních letech je stále častěji pouţívána pro stanovení rtuti v matricích, jako jsou 

vody, půdy a biologické vzorky atomová fluorescenční spektrofotometrie (AFS). Pro 

většinu vzorků ţivotního prostředí jiţ existují automatické AFS přístroje pro digesci i analýzu. 

Studené páry rtuti jsou generovány a vedeny do fluorescenční kyvety. Intenzita fluorescence je 

ovšem ovlivněna různými plynnými nečistotami, které mohou zhášet emisi rtuti. Mez 

stanovitelnosti je 0,5 ng/l. Měření tak malých mnoţství ale vyţaduje výjimečnou pečlivost ve 

všech krocích analýzy, aby bylo zabráněno kontaminacím. Bylo prokázáno, ţe například 

i lidský dech můţe kontaminovat vzorek, pokud má pracovník amalgámové zubní výplně.
71

 

Hmotností spektrofotometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) spojuje 

metodou generování iontů pomocí indukčně vázaného plazmatu (ICP) s hmotností 

spektrofotometrií (MS) pro separaci a detekci iontů. Tato moderní a vysoce citlivá 

multielementarní metoda je schopna stanovit většinu kovů a některé nekovy v koncentracích 

ng/l. Navíc je schopna rozlišit dokonce i jednotlivé isotopy analytu. Plazma, jehoţ teplota se 

pohybuje v rozmezí 6 000-10 000 K, je buzeno vysokofrekvenčním elektromagnetickým 

polem působícím na proud argonu. Kapalný vzorek je převeden na aerosol pomocí 

zamlţovače a v proudu argonu je pak vnášen do plazmatu, kde je ionizován a dále pak veden 
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do hmotnostního spektrofotometru. V MS jsou ionty děleny na základě poměru jejich 

hmotností k náboji m/z.
68

 

Méně často je k zavedení vzorku uţívaná tzv. laserová ablace (LA), zvláště pak při 

analýze pevných vzorků. Krátkými vysokoenergetickými laserovými pulzy, zaměřenými 

na vzorek, je vytvořen obláček ablatovaného materiálu, který je veden nosným plynem do 

plazmatu. Výhodami LA-ICP-MS jsou především snadná příprava vzorku (odpadá váţení, 

vyluhování nebo rozpouštění) a moţnost získat dokonce i plošný obraz rozloţení analytu. 

Velkou nevýhodou LA-ICP-MS je poměrně velmi sloţitá příprava standardů pro 

kvantitativní analýzu. Při stanovení celkové rtuti touto metodou nemá prakticky ţádný vliv 

forma (HgS, HgCl2, HgCH3Cl), ve které se rtuť ve vzorku nachází. 

Jinou vysoce citlivou metodou pro stanovení rtuti hmotnostní spektrofotometrií je 

ID-CV-ICP-MS (Isotope Dilution Cold Vapour ICP-MS). Ke vzorku se přidává isotop rtuti 

201
Hg, který slouţí jako vnitřní standard. Následně je pak veškerá Hg

2+
 redukována 

chloridem cínatým (SnCl2) a vzniklé páry elementární rtuti jsou poté zachyceny 

v amalgamátoru. Rtuť je termicky vypuzena a vedena nosným plynem do ICP-MS. Touto 

metodou bylo dosaţeno limitu detekce 0,14 ng/l, coţ spolu s přesností, která je typická pro 

isotopové zřeďování, poskytuje výsledky, které předčí metodu CV-AAS, ale i CV-AFS.
72

 

Lze konstatovat, ţe metodiky stanovení methylrtuti v environmentálních matricích 

jsou poměrně velmi dobře rozpracované a na toto téma jiţ byla publikována celá řada 

prací. Metody stanovení MeHg
+
 spadají do oblasti tzv. sociačních analýz. Termín sociace 

označuje postup, jehoţ cílem je rozlišení a stanovení jednotlivých forem prvku ve 

sledovaném materiálu. Speciační analýza se také často popisuje jako stanovení koncentrací 

jednotlivých fyzikálně-chemických forem prvku, jejichţ součet tvoří celkovou koncentraci 

prvku ve vzorku.
73

 Navzdory rozvoji v oblasti instrumentace není ale stanovení specií rtuti 

často příliš kvantitativní
72

. 

Speciační analýza sloučenin rtuti obsahuje zpravidla následující kroky: 

1. odběr vzorku, jeho předprava a následné uchování, 

2. extrakce sloučenin Hg z matrice, jejich přečištění a zakoncentrování, 

3. separace forem rtuti, 

4. vlastní analýza. 
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Ve srovnání se stanovením celkových obsahů kovů s sebou nese sociační analýza 

zvýšené nároky na sestavu analytické instrumentace. Nejdůleţitějšími kroky sociační 

analýzy rtuti jsou separace jednotlivých forem rtuti a jejich selektivní nebo neselektivní 

detekce, Podle jednotlivých typů separace lze sociační analýzy rtuti rozdělit na několik 

základních kategorií. Separace pomocí plynové chromatografie
66

 a jak s pouţitím 

náplňových kolon, také kapilárních. Separace pomocí metod kapalinové chromatografie, 

jako jsou tenkovrstvá chromatografie (TLC), vysokotlaká kapalinová chromatografie 

(HPLC), iontová chromatografie (IC) a také gelová filtrační chromatografie. Separace se 

provádí, také pomocí elektromigračních metod jako je například elektroforéza a řadou 

dalších separačních technik (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 jiţ více jak sto různých metodik stanovení methylrtuti a dalších forem rtuti, které 

se liší především detekčními limity, průchodností vzorků, náročností přípravy, cenou 

instrumentace a řadou dalších parametrů. Mezi nejčastěji pouţívané patří metody zaloţené 

na spojení plynové chromatografie s detekcí elektronového záchytu GC/ECD
73-76

, 

s hmotnostně spektrometrickou detekcí GC/MS
77

, s atomovou fluorescenční spektrometrií 

GC-AFS
78

 a hmotností spektrofotometrií s indukčně vázanou plazmou GC-ICP-MS
79

, 

atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem GC-MIP/AES. 

Další rozšířenou kategorií sociačních analýz rtuti jsou metody zaloţené 

na kapalinové chromatografii (LC). Výhodou těchto metod oproti metodám zaloţeným 

na GC je především mnohem jednodušší příprava, která nevyţaduje k analýze tepelně 

stabilní těkavou formu methylrtuti. V dnešní době je nejběţnější spojení HPLC-ICP-MS
80

, 

HPLC-AFS
81

 a HPLC-MS. 

Volba vhodné analytické metody závisí na původu a matrici vzorku a také 

koncentraci analytu. Nejvíce obtíţné pro stanovení specií rtuti jsou pevné fáze (biota, půdy 

nebo sedimenty). Extrakce z těchto vzorků je poměrně obtíţná, protoţe je veškerý obsah 

specií rtuti extrahován ze vzorku a některé specie rtuti se mezi sebou vzájemně mohou 

transformovat. Často se také extrakční krok kombinuje s přečištěním a zkoncentrováním 

např. destilací, extrakcí rozpouštědlem atd.
73 
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2.7 Zpŧsoby odstranění rtuti  

U této kapitoly se nejdříve zaměřím na odstranění rtuti z lidského organismu a poté 

na odstranění tohoto těţkého kovu z ţivotního prostředí. Přibliţná doba přirozeného 

vylučování těţkých kovů z těla trvá asi tři aţ čtyři roky. Za pouţití agresivních čistících 

procesů jeden aţ dva roky. Nyní uvedu čtyři body, podle kterých je nutné se řídit tak, aby 

bylo odstranění co nejvíce účinné. 

I. Nejdříve je zapotřebí posilnit vylučovací orgány (játra a ledviny), čehoţ lze docílit 

za pouţití bylinných přípravků. 

II. Potom je nutné zabránit zpětnému vstřebávání rtuti v tlustém střevě. Zde se pouţívá 

řasa Chlorella Pyrenoidosa, která má schopnost vázat na sebe těţké kovy. Pracuje 

na principu houby, která kovy nasaje a vyloučí většinu z těla ve formě stolice. 

III. Mobilizace rtuti z centrálního nervového systému. Jedině tinktura ze zeleného 

koriandru má podle dosavadních zkušeností skutečné detoxikační účinky na rtuť 

z úloţiště nervových buněk. 

IV. Je důleţité odvést rtuť z tkání. K tomuto účelu lze pouţít z přírodních léčivých 

zdrojů česnek medvědí. Ten jak je jiţ známo má podobné účinky jako syntetický 

tvůrce chelátů DMPS (dimerkaptopropan sulfonát sodný), který se pouţívá při 

akutních otravách rtutí. Má tu schopnost, ţe mobilizuje rtuť z tkání do krevního 

systému, váţe ji na sebe a odvádí přes ledviny z těla ven.
82

 

Podle mého názoru by měla být prvořadá především prevence například při čištění 

ústní dutiny ve větší míře jiţ od raného věku, protoţe se zubním kazem (narušením zubní 

skloviny) vzrůstá mnoţství amalgámu v ústech a roste tak koncentrace rtuti v těle. Coţ 

vede k následným zdravotním problémům. Od amalgámu se postupně ustupuje, ale pořád 

je hrozbou. Dokud se nenajde alternativní technologie, která zcela vymítí rtuť z procesu, 

bude zapotřebí klást důraz na prevenci. Jsem si vědom, ţe prevence není vše a hodně také 

záleţí na lidech, jak se k tomuto tématu postaví, ale je nutné pro lidské zdraví udělat 

opravdu maximum. 

V první řadě mě zajímalo, jakým způsobem můţe lidstvo sníţit obsah rtuti zejména 

v rybách, protoţe ryby konzumuje většina populace a jsou obzvlášť národy, které se bez 

ryb opravdu neobejdou, jako například Japonsko, Skandinávské země a plno dalších 
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přímořských národů. Zjistil jsem, ţe byla provedena studie, publikovaná časopisem Food 

Additives & Contaminants, která poukazuje na skutečnost, ţe obsah rtuti v rybím mase 

závisí na hodnotě pH roztoku pouţívajícího k máčení ryb před jejich dalším 

zpracováním.
83

 Výzkumnicí zkoumali v Malajsii účinek hodnoty pH (kyseliny citronové), 

soli (chloridu sodného) a času působení roztoku na odstranění rtuti z makrely. Z výzkumu 

vyplynulo, ţe více neţ 80 % rtuti bylo odstraněno při těchto hodnotách: 

 pH=2,79, 

 NaCl=0,5 %, 

 čas působení=13,5 min. 

Působení tímto roztokem nemělo skoro ţádný vliv na ztrátu bílkovin ani na 

organoleptické vlastnosti (chuť, vůně) ryb.
45

 

V následujícím textu se zaměřím na dekontaminační technologie v ţivotním prostředí. 

Pojmem dekontaminační technologie jsou označovány technologie a technologické prvky, 

pouţívané při odstraňování škod na ţivotním prostředí, způsobených lidskou činností nebo 

ekologickou havárií. Doporučený limit pro zahájení sanace rtuti je 20 mg/kg pro zeminu a pro 

podzemní vody 5 mg/l.
83

 

Ve své bakalářské práci se chci zaměřit především na dekontaminační technologie 

pouţívané v České republice. Pozornost nejprve věnuji ventingu, coţ je běţně pouţívaná 

technologie, spočívající v odsávání (odčerpávání, odvětrávání) vzduchu z kontaminované 

zeminy nebo horninového materiálu. Odsávaný vzduch obsahuje páry kontaminantu, 

a proto koncentrace v dekontaminovaném prostředí klesá. Dále pak je odsáty vzduch 

s nízkým obsahem těkavých látek čištěn přes sorpční filtry, nebo můţe být 

dekontaminován v biofiltru či speciálním bioreaktoru. Aplikace ventingu závisí primárně 

na charakteristikách zeminy (vlhkost zeminy, propustnost vzduchu, porosita, homogenita) 

a sekundárně na charakteristikách kontaminantu (Henryho konstanta, tlak nasycených par, 

rozpustnost ve vodě, sorpční a rozdělovací konstanty). Tato technologie je pouţitelná pro 

odstraňování látek, jejichţ parciální tlak par při 20 °C je vyšší neţ přibliţně 1,8 kPa 

a jejichţ Henryho konstanta je vyšší neţ 10. Metoda ventingu je široce uplatňována, i kdyţ 

je vysoce finančně nákladná.
83, 84

 Sanace uţitím ventingu a dalších níţe popisovaných 

metod můţe být provedena formou in-situ (na místě) nebo ex-situ (mimo původní místo).
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Další technologií je sanační čerpání, u kterého se kontaminovaná voda ze zeminy 

odčerpává a následně čistí. Sanační čerpání se pouţívá v takovém případě, je-li 

kontaminant v podzemní vodě přítomný v takové koncentraci, aby při odčerpávání 

docházelo k významnému úbytku jeho celkového mnoţství. Sanační čerpání se běţně 

pouţívá například při odstraňování organických i anorganických kontaminantů.
83

 

Bioremediační metody se zabývají působením mikroorganismů při dekontaminaci 

zemin, mezi které patří kompostování, řízené biologické ošetření suspenze a podobné 

zemědělské metody. Význam mikroorganismů a jejich pouţití při biotransformaci 

kontaminujících látek vyplývá z vysoké rychlosti jejich reprodukce a obrovskému 

přizpůsobení se prostředí a schopnosti vytvářet velké mnoţství typů. Dokáţou existovat při 

teplotách dosahujících aţ 100 °C a koncentracích solí dosahujících aţ 300 g/l.
84

 

Bioremediace můţe být prováděna dvěma základními metodami: 

1. Fertilizací, coţ je bioremediační metoda spočívající ve zrychlení jiţ probíhajících 

pomalých biodegradačních procesů, které produkuje přirozeně se vyskytující 

mikroflóra. Princip spočívá nejčastěji ve stimulaci růstu vhodných degradátorů 

přídavkem zdrojů dusíku, fosforu a specifických enzymů nebo růstových faktorů. 

2. Seeding, který pracuje na principu obohacení kontaminovaného prostředí 

degradátory. S těmito mikroorganismy se mohou aplikovat potřebné ţiviny a růstové 

faktory. Metoda seeding se provádí s mikroorganismy, které jsou izolovány 

z přirozeného prostředí.
84

 

Mikroorganismy lze rozdělit do tří hlavních skupin: 

1. bakterie (jednobuněčné organismy), 

2. aktinomycety (jednobuněčné vláknité organismy), 

3. houby (plísně, kvasinky) 

Následně se dělí bakterie na aerobní (přísun kyslíku) a anaerobní (bez přísunu kyslíku). 

Jedná-li se o kontaminované zeminy, v zásadě všechny bioremediační technologie 

v současné době pouţívané na území České republiky vycházejí z aerobních procesů.
83

 

Promývání (praní) zemin spočívá v transformaci kontaminantu ze zeminy, horninového 

materiálu (pevné fáze) do kapaliny (vodné fáze), do které se někdy pro zlepšení účinnosti 
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přidávají chemikálie. Při pouţívání technologie promývání zemin se pouţívají zejména dva 

mechanismy: 

1. rozpouštění kontaminantů do extrahující vodné fáze, 

2. rozpouštění kontaminantů do extrahující vodné fáze za vzniku suspenze. 

V České republice se tato technologie pouţívá prozatím minimálně. Doporučený limit 

pro pouţití zmíněných dekontaminačních technologií a tudíţ zahájení sanace rtuti je 

20 mg/kg pro zeminu a 5 mg/l pro podzemní vody.
83 
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3 LEGISLATIVA 

První zasedání mezinárodního výboru o rtuti se konalo ve švédském Stockholmu 

v roce 2010. Dohoda má být dokončena v roce 2013.
2, 85

 Po té budou další rok trvat 

diplomatická jednání a na řadu přijde také proces ratifikace. Dohoda vstoupí v platnost 

pravděpodobně po roce 2015.
86

 Ohromný podíl na tom mělo české předsednictvo, protoţe 

za jeho vedení se podařilo dohodnout, ţe kontaminaci ţivotního prostředí rtutí, bude 

regulovat nová globální úmluva. Nejvýznamnější zásluhu má Evropská unie, která úmluvu 

prosazovala. Zahájení příprav úmluvy umoţnila také hlavně změna postoje americké 

vlády, která po té ovlivnila řadu dalších zemí. Nakonec se o nutnosti celosvětové dohody 

podařilo přesvědčit i Čínu, Indii a Pákistán.
85, 87

 

V důsledku rostoucích lékařských a vědeckých poznatků o rtuti a jejich škodlivých 

účincích na lidské zdraví a ekosystémy nyní panuje mezinárodní shoda o nutnosti přijmout 

opatření k minimalizaci znečišťování ţivotního prostředí rtutí a na zahájení jednání 

o celosvětové dohodě. Úmluva je zapotřebí k vytvoření nestranného a spravedlivého 

globálního akčního plánu, který bude moci chránit zdraví lidí, zvířat, veškerých druhů 

ekosystémů tím, ţe se postará o odstranění moţných antropogenních zdrojů rtuti, methylrtuti.  

Evropská unie vytvořila strategii, která bude výrobu rtuti a jejich sloučenin, import, 

export, výrazným způsobem omezovat. Princip se netýká pouze výroby, ale také omezení 

prodeje měřících zařízení obsahujících rtuť.
88

 Podle směrnice 2007/51/ES se na trh od 

1. června roku 2009 nesmí uvádět teploměry na určování tělesné teploty obsahující rtuť. 

Zákaz platí i například pro tlakoměry, barometry, tonometry, teploměry určené k jinému 

pouţití, které obsahují rtuť.
89

 Strategie zahrnuje vyuţití IPPC, moţné zpřísnění emisních 

limitů pro závaţné zdroje znečištění, zpracování studie o moţnostech sníţení emisí rtuti ze 

spalování uhlí v malém rozsahu.
58

 

Celosvětová problematika rtuti má být vyřešena globální úmluvou. V následující 

Tabulce 3 je pro srovnání uvedena spotřeba rtuti ve světě a v Evropské unii. 

Podle výsledků, které jsou vyobrazeny v Tabulce 3, je na tom EU (Evropská unie) 

v porovnání se světem nadprůměrně. Avšak největší zásoby rtuti se v EU nacházejí 

v chlorovém průmyslu, jenţ ve svých provozech vyuţívá při výrobě chloru amalgámovou 

elektrolýzu. Ta se má ale v budoucnu postupně vytratit a zaměnit za šetrnější technologii. 
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Tabulka 3: Spotřeba rtuti ve světě a v EU v tunách
58

 

Sektor Svět EU 15 

Těţba zlata 800 5 

Chlorový průmysl 750 105 

Baterie  700 10 

Zubní amalgamy 270 70 

Katalyzátor pro výrobu VCM 250 - 

Měřící a regulační technika 160 22 

Spínače a elektrická zařízení 160 22 

Osvětlovací technika 110 21 

Ostatní 50 25 

Celkem 3 250 280 

Česká Republika zaujímá kladný postoj pro omezování rtuti a řídí se současnou 

evropskou legislativou. V Česku kvůli tomu v minulých letech zanikly aţ na jednu, 

výrobny amalgámové elektrolýzy, které byly velkým zdrojem znečištění.
86 

Problematice rtuti věnuje pozornost zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů. Podmínky pro uvádění baterií nebo akumulátorů na 

trh je podle § 31a odst. 1 a) zakázáno uvádět baterie nebo akumulátory obsahující více neţ 

0,0005 % hmotnostních rtuti na trh, s výjimkou knoflíkových článků s obsahem rtuti 

nepřesahujícím 2 % hmotnostní a podle § 89 přílohy 5 patří rtuť a její sloučeniny mezi 

sloţky, které činí odpad nebezpečným.
90

 

Mezi další zákon, který se zaměřuje na nakládání se rtutí, je zákon č. 477/2001 Sb., 

o obalech a o změně některých dalších zákonů. Osoba, která uvádí na trh obal, balený 

výrobek či obalový prostředek, je povinna zajistit podle §4 odst. 1 b) aby součet 

koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu v obalu nebo obalovém prostředku nepřekročil 

hodnotu 100 µg/g.
91

 

Jedinou oblastí, která by mohla znamenat pro Českou republiku další změnu, je 

omezení rtuti, která uniká spalováním uhlí. Podle odhadů řídící rady programů OSN pro 

ţivotní prostředí UNEP (United Nations Environmental Programme) se kaţdoročně 

dostane do ovzduší asi šest tisíc tun rtuti. Dva tisíce tun rtuti mají na svědomí tepelné 

elektrárny a spalovací zařízení vyuţívající uhlí. V současné době existují tři opatření: buď 
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z uhlí rtuť dostávat před spalováním, coţ je technicky náročné a drahé, nebo instalovat do 

elektráren odlučovače rtuti, případně rtuť odstranit z popela.
86 
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4 KONTAMINACE ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ČR 

Rtuť se řadí mezí kovy přirozeně se vyskytující ve všech sloţkách ţivotního 

prostředí. Obvyklá koncentrace rtuti se ve vyvřelých a sedimentárních horninách 

pohybuje okolo 10-50 ng/g. Jak jiţ bylo uvedeno, do všech druhů ekosystémů je rtuť 

uvolňována buď z přírodních zdrojů, nebo z antropogenní činnosti, která činí 60-80 %. 

Rtuť se uvolňuje do atmosféry, biosféry, odkud se snadno bioakumuluje v potravních 

řetězcích. Uvolněná kovová rtuť a její nestálé sloučeniny se dostávají do vyšších vrstev 

atmosféry. Díky svému sloţení jsou poměrně stabilní a při dobrých povětrnostních 

podmínkách proudí do vzdálených území.
17

 

V České republice je zvýšený obsah rtuti v ţivotním prostředí. Na jejím uvolňování 

se nejvíce podílí především antropogenní zdroje. Všechny formy rtuti v ovzduší mohou 

být transportovány na velké vzdálenosti (uvádí se 100-1 000 km od zdroje znečištění). To 

znamená, ţe některá znečištění lokálního charakteru z krátkodobého hlediska přispívají ke 

globálnímu znečištění z dlouhodobého hlediska. To vede ke kontaminaci oblastí s malými 

či ţádnými zdroji rtuti, jako je například Arktida.
92, 93 

Zatímco u ostatních kovů, jako 

například olova a kadmia, jsou antropogenní emise mnohonásobně vyšší neţ přírodní, je 

v případě rtuti její přírodní emise souměřitelná s antropogenní Někteří autoři dokonce 

pokládají přírodní emise rtuti vyšší neţ antropogenní).
31

 

Na rozdíl od ostatních částí světa, emise rtuti v ovzduší v Evropě klesají, a to především 

zásluhou legislativního tlaku na omezování zdrojů znečišťování. Podle údajů EHK/OSN 

z roku 2003 se v dekádě 1990 aţ 2000 sníţila koncentrace rtuti v ovzduší přibliţně o 60 %. 

Důsledný monitoring a kontrola dodrţování 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, jeţ se 

v nejvyšší míře podílely na emisích rtuti a jejích sloučenin z velkých zdrojů, jsou uváděny 

v Evropě: Polsko, Španělsko, Německo, Itálie a Rumunsko.
26 

Vedle nejvíce sledovaných velkých zařízení, v nichţ jsou zdrojem emisí rtuti 

převáţně fosilní paliva, existují ve všech evropských zemích doposud méně sledované 

objekty, mezi něţ patří např. krematoria. Příspěvek emisí rtuti z krematorií je rok od roku 

výraznější. Je to způsobeno postupně se zvyšujícím relativním podílem kremací ve 

srovnání s klasickými pohřby do země a dále vyšším průměrným věkem doţití obyvatel 
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Evropy (více zubního amalgámu, srdečních stimulátorů). Odhadované současné mnoţství 

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

znečištění ovzduší z krematorií, je asi 2 000 t.
93

 

V České republice se v posledním desetiletí značně omezil dovoz i výroba 

chemických prostředků a dalších výrobků s obsahem rtuti. Pesticidy na bázi rtuti se 

přestaly pouţívat v letech 1992-1993, totéţ platí i o chloridu fenylrtuťnatém (Agronal), 

jímţ se mořilo osivo. Byla ukončena výroba výbojek s obsahem rtuti v podniku Tesla. 

V roce 2002 se zastavila výroba kypových barviv v Synthesii Pardubice, kde se 

spotřebovala přibliţně 1 t Hg/rok (katalyzátor) 

Ústecká společnost Spolchemie, která pouţívá při výrobě chloru rtuť, metodou 

zvanou „amalgámová elektrolýza” ţádala o prodlouţení pouţívání této metody aţ do roku 

2015, ale krajský úřad prodlouţil dobu pouze do roku 2013. Po uplynutí doby ji bude 

muset Spolchemie zaměnit za novou technologii v podobě membránové elektrolýzy. Únik 

rtuti z provozu ústecké chemičky je buď ve formě emisí do ovzduší, anebo společně 

s odpadními vodami do řeky Bíliny a nakonec do Labe.
94

 

Ochrana ovzduší je legislativně zajištěna zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 

a příslušnými prováděcími předpisy ve formě nařízení vlády a vyhlášek
95

. Hlavními nástroji 

ochrany ovzduší jsou imisní limity a emisní stropy. Imisní limity a meze tolerance pro rtuť jsou 

dány nařízením vlády č. 597/2006 Sb. Úroveň znečištění ovzduší rtutí se posuzuje z hlediska 

ročního aritmetického průměru. Provádí se rovněţ orientační měření depozic.
96

 V příloze č. 1 

k vyhlášce 356/2002 Sb. je stanoven emisní limit pro skupinu 2.19 znečišťujících látek mezi 

které patří asbest, beryllium, kadmium, rtuť a thallium. Při hmotnostním toku emisí všech 

těchto znečišťujících látek vyšším neţ 1 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 

koncentrace 0,2 mg/m
3
 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

97 
Vzhledem k tomu, ţe 

v současné době není stanoven imisní limit pro rtuť. Doporučuje česká legislativa 

v souladu s evropskými směrnicemi monitorovat imisní koncentrace rtuti a posuzovat je 

z hlediska ročního aritmetického průměru. 

Za rok 2009 byl proveden monitoring celkem ve dvou lokalitách a výsledná data 

o koncentraci rtuti PM10 byla uloţena do databáze ISKO (Informační Systém Kvality 

Ovzduší). Jedná se o lokality Ústí nad Labem-město, kde byl naměřen roční průměr 

(5,8 ng/m
3
) a z lokality Košetice, kde nebylo dosaţeno potřebného mnoţství dat pro výpočet 
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ročního aritmetického průměru. V Tabulce 4 je uveden přehled stanic měřících rtuť v ovzduší 

s uvedenými ročními průměrnými a maximálními dvaceti čtyř hodinovými koncentracemi.
98

 

Tabulka 4: Stanice měřící Hg v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a max. 24 h koncentracemi
98 
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max. 24h, 

7denní* ,  Roční 

koncentrace  
14 denní** 

koncentrace  

[ng/m
3
] [ng/m

3
] 

TKAO0 Karviná-ZÚ Karviná ZÚ man. AAS 4,8** 0,5 

JKOS0 Košetice Pelhřimov ČHMÚ man. AMA 0,058* 0,014 

Hg
0 
– plynná rtuť 

UULMA 
Ústí/L.-

město 
Ústí/Labem ČHMÚ AMS AFS 24,7 5,9 

JKOSM Košetice Pelhřimov ČHMÚ man. AMA 3,6* – 

Z Tabulky 4 je patrné, ţe průměrná roční koncentrace rtuti naměřená zdravotním 

ústavem v Karviné (0,5 ng/m
3
) je mnohem vyšší hodnota neţ v Košeticích (0,014 ng/m

3
). 

Ve vodních ekosystémech se vyskytuje mnoho různých chemických forem rtuti. Od 

anorganických forem, jeţ ovlivňují plasmovou membránu rostlin nebo sloučeniny 

methylrtuti, které ovlivňují především organelu (buněčná součást) v cytoplasmě.
17 

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. 

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 ţebříčku znečišťovatelů odpadních vod jsou zubařské amalgámy.
95

 

Koncentrace celkové rtuti v otevřeném oceánu je v rozmezí 0,5-3 ng/l, v pobřeţních 

vodách okolo 2-15 ng/l a v řekách a jezerech 1-3 ng/l. Výskyt rtuti ve vodách závisí na druhu 

vodního ekosystému, nicméně v oceánech převládá Hg
2+

 ve formě chloridu. Přirozený obsah 

methylrtuti závisí rovněţ na druhu vodního ekosystému. Ve sladkovodních ekosystémech se 

pohybuje jeho koncentrace mezi 1-6 %.
99 

http://www.frov.jcu.cz]/
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Na území České republiky byl proveden monitoring v letech 2000-2007 na vybraných 

lokalitách volných vod, zejména na údolní nádrţi Skalka a Věstonické nádrţi. Sledovala se 

hodnota obsahu celkové rtuti a methylrtuti. Odlov ryb na jmenovaných nádrţích byl 

proveden pomocí rybářských udic. Ulovené ryby byly okamţitě po odchycení usmrceny 

a zváţeny. Dalším parametrem byl věk zkoumaných ryb a ten se zjistil pomocí odebraných 

šupin. Pro následnou analýzu obsahu rtuti a methylrtuti byla odebrána svalovina z kraniální 

části těla dorsálně nad postranní čarou. Stanovení obsahu celkové rtuti bylo provedeno 

metodou atomové absorpční spektrofotometrie na jednoúčelovém analyzátoru AMA-254 

a stanovení celkového obsahu methylrtuti bylo provedeno metodou plynové chromatografie. 

Zjištěný průměrný obsah rtuti na údolní nádrţi Skalka (rok 2003) dosahoval hodnot kolem 

0,9 mg/kg a ve Věstonické nádrţi (rok 2005) byla hodnota niţší zhruba 0,2 mg/kg. U ryb 

z údolní nádrţe Skalka bylo navíc provedeno stanovení methylrtuti ve svalovině a obsah 

methylrtuti tvořil přibliţně 87-97°% z celkové rtuti. Ve výsledném hodnocení bylo zjištěno, 

ţe zátěţ rtuti postupně klesá, ale je nutností věnovat i nadále pozornost monitoringu rtuti 

a methylrtuti a to především na lokalitách historicky zatíţených rtutí (např. údolní nádrţ 

Skalka u Chebu a řeka Labe v lokalitě Obříství).
100 

V nekontaminovaných pŧdách je průměrný obsah rtuti přibliţně 0,02-0,2 μg/g, kdeţto 

v kontaminovaných půdách je její obsah podstatně větší přibliţně 5 µg/g. Záleţí především 

na místě, kde je znečištění rtutí nejintenzivnější. Například v ostravském regionu obsahují 

kontaminované půdy dokonce aţ 9,5 µg/g rtuti.
101

 Obecně se uvádí, ţe vyšší obsah rtuti se 

nachází v půdách se zvýšeným obsahem humusu
102

. 

Mezi odpad obsahující rtuť patří zejména zářivky, výbojky, elektrotechnická zařízení, 

baterie, nemocniční přístroje, atd. Rtuť nelze snadným způsobem zlikvidovat je to v podstatě 

toxická persistentní látka a proto je důleţité se prvotně snaţit rtuť recyklovat. V současné době 

se pouţívá rotační demerkurizační pec, která je opatřená speciálním mechanismem pro 

kondenzaci rtuti a čištění odplynů. Metoda je ale vysoce nákladná a ve většině případů se rtuť 

ukládá na „lacinější” skládku odpadů, i kdyţ z environmentálního hlediska by měla být tato 

varianta zcela vyloučena, protoţe nelze díky své těkavosti, stoprocentně zajistit úniku rtuti do 

ovzduší. Další problém nastává při nedostatečném třídění odpadů. Zejména v domácnostech 

dochází ke smíchání běţného komunálního odpadu s odpadem obsahující rtuť.
103 
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V České republice byl proveden monitoring, který byl zaměřen na sledování obsahu 

rtuti v krvi, ten byl proveden v letech 1996-2009 a od roku 1996-2008 proběhl monitoring 

rtuti v moči. Monitorování bylo provedeno ve vybraných městech po celé zemi. V letech 

1996-2003 se monitoring uskutečnil v lokalitě Benešova, Plzně, Ústí nad Labem a Ţďáru 

nad Sázavou. Od roku 2005-2009 se jednalo o lokality Praha, Ostrava, Liberce a Zlín. 

Obsah rtuti v krvi ani v moči nepřekročil přípustné limity pro dětskou (8-10 let) a dospělou 

(18-59 let) populaci, které jsou spojovány s neţádoucími účinky. Na Obrázku 4 je graficky 

znázorněn medián obsahu rtuti v krvi u dětí a dospělých v letech 1996-2008. Zvlášť byl 

hodnocen obsah rtuti v krvi u ţen a muţů.
104, 105

 

 

Obrázek 4: Obsah rtuti v krvi dětí a dospělých v letech 1996-2008
104, 105

 

Zjišťovaný obsah rtuti v krvi nenaznačuje zvýšenou zátěţ pro českou populaci tímto 

toxickým prvkem, a v porovnání s předchozími lety naznačuje mírný pokles. Pouze 

rok 2000 přinesl značný nárůst, ale potom nastal opět pokles a hodnoty se v roce 2007 

stabilizovaly. Významná zdravotní mezní hodnota I. stupně obsahu rtuti v krvi u dospělých 

je 5 µg/l. Všeobecně je vyšší obsah rtuti prokazován u ţen. Obzvlášť rizikovou skupinou 

jsou těhotné ţeny a hlavně se jedná o ţeny ve fertilním věku. U ţen v reprodukčním věku 

je mezní hodnota 3,4 µg/l rtuti a v roce 2009 byla překročena u tří ze sto padesáti devíti 

ţen ve věku do čtyřiceti let. Oproti roku 2007 klesla mezní hodnot o 0,5 %. Proto je 
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koncentrace rtuti obsaţena v těle u české dospělé a dětské populace v souladu s obvyklými 

hodnotami jiných evropských států.
104

 

Na následujícím Obrázku 5 je graficky znázorněn vývoj obsahu rtuti v moči dospělých 

a dětí v letech 1996-2008. V případě této studie nebyli u dospělých zvlášť hodnoceni muţi 

a ţeny. Výsledky jsou uvedeny rovněţ jako mediány. 

 

Obrázek 5: Obsah rtuti v moči dětí a dospělých v letech 1996-2008 (převzato a upraveno)
105

 

Obsah rtuti v moči poukazuje na dlouhodobou zátěţ organismu zejména parami rtuti 

a jejími anorganickými formami. V období 1996-2003 byl u dospělých a dětí pozorován 

kolísavý trend, který byl od roku 2005 vystřídán prudkým vzestupem zejména u dospělé 

populace. Významná mezní hodnota I. stupně pro obsah rtuti v moči (5µg/g kreatininu) byla 

překročena celkově u 7 % osob, tj. dvacet jedna osob. Hladina rtuti v moči u zkoumaných 

osob, můţe být způsobena např. přítomností amalgámových zubních výplní. U ţádné osoby 

nebyl zjištěn obsah rtuti v moči (20 µg/g) signalizující nutnost intervence.
105

 

Mírný nárůst rtuti byl zaznamenán především v potravě, konkrétně s rostoucí 

konzumací mořských ryb, které jsou povaţovány za hlavní zdroj methylrtuti. V porovnání 

s vyspělými státy Evropy, je přísun rtuti z potravin u české populace relativně nízký 

a nevyplývá z něj, proto významné zdravotní riziko.
104
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5 ZÁVĚR 

V předloţené bakalářské práci jsem se zabýval vysoce toxickou rtuti a jejími 

organosloučeninami v ţivotním prostředí. Z uvedené studie je zřejmé, ţe rtuť je vysoce 

toxický prvek a je důleţité se touto problematikou zabývat i nadále. Do ovzduší se dostává 

formou přírodní a antropogenní. Někteří autoři dokonce pokládají ve svých publikacích, za 

většího producenta rtuti přírodní zdroje. Nejvíce rizikové formy rtuti, jsou vysoce toxické 

organosloučeniny. Problém tkví v jejich bioakumulaci a to zejména u Methylrtuti, která se 

bioakumuluje nejčastěji ve vodních ekosystémech. Kontaminuje tímto způsobem ryby, 

které konzumuje lidská populace a rtuť se usazuje v lidském těle, kde je uloţena na několik 

let. Není to zcela jediný transport rtuti do lidského organismu. Mezi další cesty patří 

expozice par kovovou rtuti. Veškeré cesty rtuti, vedoucí do lidského organismu, jsou 

vysoce nebezpečné. Při dlouhodobém působení tímto těţkým kovem dochází k napadání 

dýchacích cest a smrt nastává při kolapsu ledvin. 

Práce popisuje rovněţ moţnosti eliminace rtuti z lidského těla. Jsou zde uvedeny 

dekontaminační technologie, protoţe za hlavní příčinou při ekologické havárii je v pozadí 

člověk, a proto je nutné při znečištění půdy, vody nebo ovzduší uvést veškeré moţné 

mechanismy do chodu pro záchranu naší planety. V budoucnu má vzniknout globální 

úmluva, která bude řešit problematiku rtuti a výrazným způsobem ji bude omezovat 

a nahrazovat méně nebezpečnou technologií. 

Je opravdu důleţité se zabývat látkami znečišťující ovzduší a poškozující lidské 

zdraví, mezi které samozřejmě rtuť právem patří, protoţe ţivot máme pouze jeden a je na 

nás, abychom se této problematice postavili a chránili naši planetu Zemi. 
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