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1. Úvod 

Rtuť a její sloučeniny jsou vzhledem ke svým vlastnostem pouţívány v široké škále 

profesních odvětví a průmyslu po celém světě.  S pouţíváním rtuti je však spjato velké riziko, 

které spočívá v nepříznivých účincích na zdraví člověka a ţivotní prostředí.  

Toxické projevy jsou závislé na formě, ve které se rtuť vyskytuje a typem expozice, tedy 

jakým způsobem látka vstoupila do organismu člověka nebo na mnoţství. V závislosti na 

velikosti koncentrace můţe způsobit jiţ při nízké koncentraci poškození nervového systému a 

při vyšších dávkách aţ smrt. Je to toxická látka, která je v důsledku lidských činností 

emitována do vzduchu, půdy, vody a v neposlední řadě i do potravinového řetězce člověka.  

Z tohoto důvodu jsou zpřísňovány poţadavky v Evropské unii a v legislativě České republiky 

na sniţování koncentrací rtuti a případně úplný zákaz uvádění některých výrobků 

obsahujících rtuť na trh.  

Cílem diplomové práce je zpracovat studii vývoje v oblasti pouţívání rtuti a sloučenin rtuti 

s reflexí připravovaných změn mezinárodních poţadavků s analýzou poţadavků na 

bezpečnost a organizaci práce. 
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2. Historie používání a vlastnosti rtuti a jejích sloučenin 

2.1. Historie používání rtuti a jejích sloučenin 

Rtuť a její sloučeniny jsou nejstarší známé nejen průmyslové jedy. Jiţ v dávné historii jsou 

popsány otravy rtutí. Ve starém Egyptě a Číně otravy rumělkou, nemocí otroků v hispánských 

dolech jiţ na počátku římského císařství apod. Stejně na tom byl i středověk – postiţení 

horníci, alchymisté, pozlacovači, výrobci benátských zrcadel, zubní lékaři, lékárnici apod.  

V minulosti se závaţné riziko spojovalo s výrobou koţešin, plstí (otravy kloboučníků 

z merkurinitrátu) a třaskavin z Hg(CNO)2, které se pouţívali v 1. světové válce. [2,4,5] 

Velké riziko bylo také v zemědělství při pouţívání rtuťových fungicidních preparátů (hlavně 

při moření a pytlování namořeného osiva). [9] 

2.2. Fyzikální a chemické vlastnosti rtuti a jejích sloučenin 

Rtuť (hydragyrum, Hg), chemický prvek II. Skupiny periodické soustavy, se v elementární 

formě vyskytuje jako kapalina a pára; vypařuje se uţ při pokojové teplotě, proto se do 

organismu dostává inhalací.  Rtuť je za běţné teploty kapalný stříbrolesklý kov. [5, 6] 

Rtuť se vyskytuje pouze v omezeném počtu oxidačních stavů (0, +I, +II). Přesto vytváří 

širokou škálu sloučenin, které se liší jak svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, tak i 

svou toxicitou. Mezi nejdůleţitější chemické formy rtuti náleţí elementární (kovová) rtuť, 

rtuťné (Hg2
2+) a rtuťnaté (Hg

2+
) anorganické formy rtuti a organokovové sloučeniny rtuti. [7] 

Rtuť tvoří s řadou kovů slitiny. Tyto tzv. amalgámy se nejčastěji připravují rozpouštěním 

daného kovu ve rtuti. Snadno je tvoří sodík, draslík, stříbro, zlato, zinek, kadmium, cín a 

olovo. Rtuť se vůbec neslévá s manganem, ţelezem, kobaltem a niklem. Řada amalgámů je za 

běţných podmínek kapalná nebo má těstovitou konzistenci. Všechny tyto slitiny mají rozsáhlé 

pouţití. Vlastnosti rtuti jsou shrnuty v tabulce č. 1. [6] 

Tabulka 1:  Vlastnosti rtuti [38] 

Bod varu (°C)  357 

Tenze par  0,2 Pa/20°C 

 0,3 Pa/25°C 

 0,001 kPa/20°C 

Hustota par (vzduch=1)  6,93 

Bod tání (°C)  -39 

Hustota (voda=1)  13,546 

Molekulová hmotnost (g/mol)  200,59 

Teplota vzplanutí (°C)  nehořlavá látka 
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2.3. Rozdělení rtuti a jejích sloučenin 

2.3.1. Anorganické sloučeniny 

2.3.1.1 Anorganické sloučeniny rtuti v oxidačním stavu I 

Nejběţnější sloučeniny jednomocné rtuti jsou halogenidy, které obsahují ion Hg2
2+. [7] 

Sloučeniny jednomocné rtuti se dají obecně připravit redukcí odpovídajících rtuťnatých 

sloučenin. 

 Ve vodě rozpustný fluorid rtuťný Hg2F2 vzniká rozpouštěním uhličitanu rtuťného 

v kyselině fluorovodíkové. Při zahřívání disproporcionuje na kovovou rtuť a fluorid 

rtuťnatý, vodou hydrolyzuje na oxid rtuťnatý a rtuť. 

Ostatní halogenidy rtuťné jsou ve vodě nerozpustné a připravují se sráţením rozpustných 

rtuťných solí příslušným halogenidovým aniontem. 

 Nejdůleţitější je chlorid rtuťný Hg2Cl2 neboli kalomel. Všechny halogenidy 

jednomocné rtuti snadno sublimují a disproporcionují. [8] 

Připravuje se zahříváním jemně rozetřeného chloridu rtuťnatého se rtutí: 

HgCl2 + Hg → Hg2Cl2 (1) 

nebo redukcí vodného roztoku chloridu rtuťnatého oxidem siřičitým: 

HgCl2 + SO2 + 2H2O → Hg2Cl2 + H2SO4 + 2HCl  (2)  [6] 

 Nejdůleţitější solí jednomocné rtuti je dusičnan rtuťný Hg2(NO3)2, který se připravuje 

reakcí zředěné kyseliny dusičné se rtutí v nadbytku: 

6 Hg + 8 HNO3 → 3 Hg2(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O  (3) 

 Dusičnan rtuťný je stálý v okyseleném roztoku a lze jej vykrystalizovat jako dihydrát. 

Při pouţití koncentrované kyseliny dusičné a rtuti vzniká přednostně dusičnan 

rtuťnatý: 

Hg + 4 HNO3 → Hg(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O  (4)  [8] 

2.3.1.2 Anorganické sloučeniny rtuti v oxidačním stavu II 

Dvojmocná rtuť vytváří mnohem větší mnoţství chemických sloučenin neţ rtuť jednomocná. 

Patří mezi ně oxidy, sulfidy, halogenidy, soli silných oxokyselin (dusičnany, chloristany, a 

sírany) a řada koordinačních sloučenin obsahujících především velmi stálé sulfidické vazby 

(Hg
II
–S) a dále vazby Hg

II
-X a  Hg

II
-N. [7] 
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 Halogenidy 

 Bílý fluorid rtuťnatý HgF2 je v podstatě iontovou sloučeninou a krystaluje ve 

struktuře fluoritu CaF2. Vodou i za studena snadno hydrolyzuje na oxid rtuťnatý a 

fluorovodík: 

HgF2 + H2O → HgO + 2 HF  (5) 

Ostatní halogenidy jsou nízkotající těkavé pevné látky, rozpustné v řadě organických 

rozpouštědel a ve vodě, kdy rozpustnost ve vodě klesá s rostoucí molekulovou hmotností. 

Na rozdíl od fluoridu rtuťnatého vykazují další halogenidy význačný kovalentní charakter. 

Nejvýznamnější jsou chlorid a jodid. [8] 

 Chlorid rtuťnatý HgCL2, dříve téţ známý jako ţíravý sublimát, se získával zahříváním 

síranu rtuťnatého s chloridem sodným 

HgSO4 + 2 NaCl → Na2SO4 + HgCl2 (6) 

nebo reakcí oxidu huňatého s kyselinou chlorovodíkovou. 

HgO + 2 HCl → HgCl2 + H2O  (7)   [8] 

 Působením rozpustných jodidů na roztoky obsahující Hg
2+

 vzniká červený jodid 

rtuťnatý HgI2. Ten se v roztocích jodidů, například v roztoku jodidu draselného, 

rozpouští za vzniku komplexního tetrajodortuťnatanového aniontu: 

HgI2 + 2 KI → K2[HgI4]  (8) 

Vodný roztok tetrajodortuťnatanu draselného a alkalického hydroxidu je v analytické 

chemii pouţívané Nesslerovo činidlo, které slouţí k důkazu amoniaku. Nesslerovo 

činidlo poskytuje s amoniakem hnědou sraţeninu jodidu-nitridu rtuťnatého (jodidu 

Millovy báze): 

3 KOH + 2 K2[HgI4] + NH3 → Hg2NI . H2O + 7 KI + 2 H2O (9) 

[8] 

 Chalkogenidy 

 Oxid rtuťnatý HgO se vyskytuje ve dvou modifikacích. Červená modifikace se získává 

termickým rozkladem dusičnanu rtuťnatého Hg(NO3)2, zahříváním alkalického 

roztoku tetrajodortuťnatanu draselného K2HgI4 nebo reakcí zahřátého kovu s kyslíkem 

při teplotě 300 aţ 350°C. Ţlutá modifikace vzniká sráţením vodných roztoků rtuťných 

nebo rtuťnatých solí alkalickým hydroxidem:  
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       Hg
2+

 + 2 OH
-
 → HgO + H2O  (10) 

       Hg2
2+ 

+ 2 OH
- 
→ HgO + Hg + H2O (11) 

Rozdíl barev je zapříčiněn rozdílnou velikostí částic oxidu. Suspenze HgO ve vodě 

vykazuje slabě zásaditý charakter. 

Oxid rtuťnatý poskytuje s amoniakem hydroxid-nitrid rtuťnatý Hg2NOH.2 H2O, 

známý pod názvem Millonova báze, která slouţí pro přípravu dalších sloučenin rtuti.  

2 HgO + NH3 + H2O → Hg2NOH. 2 H2O  (12)  [8] 

 Sulfid rtuťnatý je jedinou binární sloučeninou rtuti a síry.  Je to polymorfní látka. 

Černá modifikace, nepatrně rozpustná, má sfaleritovou strukturu a lze ji vysráţet 

sulfonem z roztoků rtuťnatých solí. (Selenid a tellurid rtuťnatý vznikají přímou 

syntézou). [8] 

2.3.2. Organické sloučeniny rtuti 

Organokovové sloučeniny rtuti obsahují jeden nebo dva uhlovodíkové zbytky navázané na 

atom kovu a vytváří tak sloučeniny typu RHgX nebo RHgR´, kde R a R´představují 

uhlovodíkové zbytky (nejčastěji CH3
-
, C2H5

-
, C6H5

-
) a X anion nejčastěji halogenid, dusičnan, 

sulfid nebo síran. Organokovové sloučeniny rtuti jsou poměrně často vytvářeny v ţivotním 

prostředí z anorganických forem rtuti mechanismem neenzymatického přenosu methylové 

skupiny z methylkobalaminu (CH3B12) na Hg
2+

. [7] 

K významným organickým sloučeninám patří alkyly - metylrtuť, etylrtuť (přípravky Panogen, 

Agrostan A, které se pouţívají jako mořidla osiva), arylderiváty – fenylrtuť (přípravek 

Agronal) a alkoxyalkylsloučeniny. [5]  

2.4. Chemické reakce rtuti a vybraných sloučenin 

Rtuť patří mezi ušlechtilé kovy, proto reaguje pouze s kyselinami, které mají oxidační účinky. 

Zda dojde ke vzniku solí rtuťných nebo rtuťnatých, závisí na oxidačních schopnostech pouţité 

kyseliny, její koncentraci a také na tom, zda je při reakci v nadbytku rtuť, či kyselina. Pokud 

například necháme reagovat přebytek rtuti se zředěnou kyselinou dusičnou, vznikne dusičnan 

rtuťný: 

6Hg + 8HNO3 → 3Hg(NO3)2 + 2NO + 4H2O  (13) 
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Jestliţe však tato reakce proběhne v nadbytku koncentrované kyseliny dusičné, vznikne 

dusičnan rtuťnatý: 

Hg + 4HNO3 → Hg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O   (14) 

Rtuť je značně odolná vůči působení roztoků hydroxidů alkalických kovů. Reaguje s většinou 

nekovů. Při běţných teplotách se ochotně slučuje se sírou a halogeny, ne však se vzdušným 

kyslíkem. [6] 

2.5. Výroba rtuti 

Pro získání rtuti mají význam jen dva minerály, a to červený cinabarit α-HgS neboli rumělka a 

černý metacinabarit β-HgS. [8] 

Výroba rtuti je zaloţena na praţení sulfidu rtuťnatého v proudu vzduchu. Uvolňuje se přitom 

oxid siřičitý a páry rtuti, které ochlazením kondenzují: 

HgS + O2 → Hg + SO2  (15) 

Rtuť se také můţe vyrábět praţením sulfidické rudy se ţelezným odpadem nebo s oxidem 

vápenatým: 

       HgS + Fe → Hg + FeS    (16) 

       4HgS + 4CaO → 4Hg + 3CaS + CaSO4  (17) 

Tento postup je však moţno pouţít pouze za předpokladu, ţe je k dispozici kvalitní ruda, která 

obsahuje dostatečné mnoţství rtuti. [6] 

2.5.1. Hlavní minerál pro výrobu rtuti - Cinabarit 

Jak jiţ bylo řečeno, hlavním minerálem a zdrojem pro výrobu rtuti je cinabarit neboli 

rumělka. Cinabarit je sulfid (sirník) rtuťnatý. Starší český název pro cinabarit je rumělka. Je 

karmínově červený aţ hnědočervený. Tvoří zemité, celistvé, jemnozrnné aţ hrubozrnné 

agregáty a někdy také nedokonale aţ dokonale omezené matné i lesklé krystaly. [11] 

Většina loţisek cinabaritu má vulkanický původ s tím, ţe jemně rozptýlený cinabarit se 

nejprve usadí na mořském dně a pozdějšími geologickými pochody je i několikrát rozpouštěn 

a přemisťován, takţe vytvoří i samostatné ţíly a masivní akumulace. [11] 

Většina rtuti vytěţené lidmi od starověku aţ téměř podnes pochází z loţiska cinabaritu v 

Almadénu ve Španělsku, kde je zrnitý cinabarit rozptýlen v kvarcitech, popřípadě v nich tvoří 

ţilky. Byl z něj vyráběn velmi ceněný jasně červený pigment (práškovitá barva) a také ryzí 

rtuť, jeţ byla pouţívaná k amalgamaci zlata a stříbra při těţbě zlatých a stříbrných rud a při 
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postříbřování a pozlacování předmětů. V Čechách byl v dávnější minulosti těţen v Horních 

Lubech v jihozápadním cípu Krušných hor, kde tvoří ţilky ve fylitech, v malé míře byl 

dobýván také ve Svaté, západně od Berouna, kde tvořil několik centimetrů mocné ţíly ve 

vulkanosedimentárních horninách, obdobný byl i jeho výskyt na loţisku sedimentárních 

ţelezných rud na Jedové hoře, jz. od Hořovic, kde byl jako vedlejší produkt rovněţ v malé 

míře získáván. [11] 

Dnes se cinabarit těţí například v New Almadenu a New Idrii v Kalifornii v USA. S čínskými 

cinabarity se dnes na trzích s minerály můţeme setkat nejčastěji. V Čechách lze masivní 

zrnité vzorky cinabaritu, někdy s naznačenými nedokonalými krystaly, nalézt na důlních 

haldách starého ţeleznorudného dolu na Jedové hoře u Neřeţína, jz. od Hořovic. Temně 

červený krystal cinabaritu na bílém dolomitu je zobrazen na obr. č. 1. [11] 

 

Obrázek 1: Temně červený krystal cinabaritu na bílém dolomitu [11] 

2.6. Emise, imise rtuti v životním prostředí a metody stanovení 

Rtuť je součástí ţivotního prostředí. Přirozeným vypařováním ze zemské kůry se do ovzduší 

uvolňuje ročně aţ 25 000 tun rtuti. Páry rtuti se konvertují do rozpustné formy a vracejí se ve 

formě deště na zem. Část rtuti je metylovaná mikroorganismy v horních sedimentačních 

vrstvách stojatých vod a oceánů. Methylrtuť se ve vodním prostředí dostává do planktónu a 

ryb (v jejich tkáních můţe dosahovat aţ milionkrát vyšší koncentrace neţ v okolní vodě), a 

tak se můţe dostat i do potravinového řetězce člověka. [5, 50]  

Většina emisí rtuti je antropogenního původu. Přibliţně 80% rtuti uvolňované lidskou činností 

je emitováno do vzduchu ve formě kovové rtuti. Primárním zdrojem je spalování fosilních 

paliv a odpadu. Významné jsou emise způsobené těţbou a zpracováním rud s obsahem rtuti. 

Zhruba 15% celkových emisí rtuti se dostává do půdy z hnojiv, fungicidu, komunálního 

odpadu a atmosférickou depozicí. Zbývajících 5% je uvolňováno do vody prostřednictvím 

průmyslových odpadních vod. Přirozenými zdroji rtuti v prostředí je zvětrávání přírodních 

loţisek a sopečné výbuchy. [3] 
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Vzhledem k velmi rozdílné toxicitě jednotlivých forem rtuti je důleţité stanovovat ve všech 

sloţkách ţivotního prostředí a především v potravinách nejenom celkový obsah rtuti, ale také 

zastoupení jejich jednotlivých chemických forem (specií). [7] 

2.6.1. Rtuť v půdě  

Nejběţnějším zdrojem kontaminace půd jsou atmosférické imise, vzniklé z emisí v energetice 

spalováním fosilních paliv. V zemské kůře je rtuť zastoupena 0,02 mg/kg, kyselé vyvřelé 

horniny mají vyšší obsah rtuti neţ horniny bazické a ultrabazické. Nejméně rtuti je obsaţeno v 

píscích a karbonátech, nejvíce v jílech a břidlicích (0,025 – 0,5 mg/kg). Přirozené obsahy Hg 

v půdách kolísají v rozmezí 0,002 – 2,00 mg/kg. Značné obsahy rtuti v půdách jsou 

způsobeny několika faktory, především ale mikrobiální činností v půdě. [12] 

V půdách se rtuť můţe vyskytovat v různých formách, které se vzájemně liší mobilitou. 

Kovová rtuť a dimethylrtuť (CH3)2Hg mají poměrně vysokou tenzí par, jsou těkavé. K 

reaktivním sloučeninám dále patří Hg2
2+

.HgX2, HgX3
-
 (X – OH, Cl, Br, H2O na aerosolových 

částicích) a Hg
2+

 komplexy s organickými kyselinami. Jako nereaktivní sloučeniny se v 

zeminách projevují HgS a Hg
2+

 ve vazbě na huminové kyseliny. Typ sloučeniny v zeminách 

je ovlivněn pH a redox potenciálem. Kationtová forma rtuti můţe být snadno sorbována 

částicemi zemin, a to jak na jílové minerály a hydratované oxidy a hydroxidy Fe a Mn, tak na 

organickou sloţku, kde je rtuť komplexována kovalentní vazbou. [12] 

 Metody stanovení 

Rtuť v environmentálních vzorcích můţe být stanovena po chemické úpravě vzorku a 

separaci i dalšími technikami např. technikou atomové absorpční spektrometrie se studenými 

pararami (CV – AAS), atomovou fluorescenční spektrometrií s generací studených par (CV – 

AFS), atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plasmou (ICP - AES) a hmotnostní 

spektrometrií s indukčně vázanou plazmou (ICP - MS) s moţností generace těkavých hydridů 

nebo s klasickým rozprášením vzorku (vznik aerosolu v rozprašovači). Techniky, které 

umoţňují přímou analýzu a nezahrnují tak předúpravu vzorku jsou například neutronová 

aktivační analýza (NAA) a atomová absorpční spektrometrie po tepelné dekompozici 

(pyrolýzní AAS se zlatou amalgací). Mezi jednodušší techniky stanovení rtuti patří katodická 

stripovací voltametrie, polarografie a spektrofluorimetrie. [12] 
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2.6.2. Rtuť v ovzduší  

Rtuť se vyskytuje v odpadních plynech v různých podobách, v elementární formě, v solích a 

oxidech a ve formě organokovových sloučenin rtuti. [1] 

Jeho velmi negativní vlastností je značná tenze par – značné vypařování i za normální teploty: 

při 20°C je rovnováţná koncentrace vzduchu 15 mg Hg/m
3
, při 40°C  jiţ 68 mg Hg/m

3
. 

Maximální povolená koncentrace je 0,1 mg Hg/m
3
. [1]  

Stanovení rtuti dále komplikuje její současný výskyt ve všech skupenstvích – plynném, 

kapalném i pevném. Obsah rtuti v odpadních plynech není příliš vysoký, muţe dosahovat 

jednotek aţ desítek µg/m3 (Germani a Zoller 1988). Sloţitá speciace tohoto analytu vyţaduje: 

- izokinetický odběr vzorků, 

- odběr všech fází analytu ve vzorku, tzn. pevnou, kapalnou i plynnou; 

- poměrně sloţitou úpravu vzorku před analýzou.     [13] 

 Manuální metody stanovení 

Pro stanovení rtuti byla vypracována manuální referenční metoda stanovení hmotnostní 

koncentrace rtuti v odpadních plynech (ČSN EN 13211) určená pro stanovení celkové 

hmotnostní koncentrace rtuti v odpadních plynech spaloven odpadu v rozsahu 0,001 mg/m
3
 aţ 

0,5 mg/m
3
. Této metody lze vyuţít i pro jiné zdroje. [13] 

S ohledem na svou toxicitu jsou rtuť a její sloučeniny rovněţ předmětem celé řady metodik 

určených pro analýzu venkovního a pracovního ovzduší. Pro stanovení rtuti ve venkovním 

ovzduší vypracovala US EPA kombinovanou metodu stanovení rtuti po záchytu par rtuti a 

rtuti ve formě aerosolových částic Method IO-5.0 Sampling and analysis for atmospheric 

mercury. [13] 

 Instrumentální metody stanovení 

Pro stanovení elementární rtuti v odpadních plynech je rozšířena poměrně velice jednoduchá 

metoda quazikontinuálního stanovení zaloţená na zakoncentrování rtuti ve formě amalgamu 

ve vhodně voleném absorbéru, který se po expozici po dobu asi 30 s vyhřívá na teplotu asi 

400°C. [13] 

Dalším typem analyzátorů, které umoţňují analýzu jsou atomové fluorescenční 

spektrofluorimetry pracující v reţimu studené páry. Rovněţ tyto přístroje vyuţívají jiţ 

popsané metody zakoncentrování analytu na zlaté destičce s následným odváděním části 

analytu ve formě par nosným plynem (argone). Mez detekce činí u těchto přístrojů < 0,1 pg 
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Hg. Výhodou obou typu automatických analyzátoru je mimo jiné moţnost opakování analýzy 

a tím i sníţení nejistot měření. [13] 

2.6.3. Rtuť ve vodních ekosystémech 

Rtuť a její sloučeniny patří mezi jedny z nejtoxičtějších látek vyskytujících se ve vodních 

ekosystémech. V současné době jsou sloučeniny rtuti uvolňovány do vodních ekosystémů 

převáţně z antropogenních zdrojů, tj. v důsledku činnosti člověka. [7] 

Kontaminace vodních ekosystémů rtutí nejvýznamněji ovlivňuje organismy na nejvyšších 

trofických úrovních potravní pyramidy. Vysoké koncentrace rtuti v rybách, které mají 

celosvětově velký nutriční význam, mohou významně ovlivňovat jak zdraví člověka, tak i 

piscivorních ptáků. [7] 

Z organokovových sloučenin rtuti se v biologických materiálech nejčastěji setkáváme s 

halogenidy methylrtuti, které mají výraznou tendenci se akumulovat v potravních řetězcích, 

zvláště pak právě ve vodních ekosystémech. [7] 

Příklad pozaďových koncentrací specií rtuti [ng L
−1

] a relativní zastoupení methylrtuti k 

celkové rtuti MeHg/T-Hg [%] ve vodách jsou uvedeny v tabulce č. 2. [7] 

Tabulka 2: Příklad pozaďových koncentrací specií rtuti [7] 

Typ vody Lokalita 

 

MeHg 

[ng L−1] 

 

 

Hg2+ 

[ng L−1] 

Tot Hg 

[ng L−1] 

MeHg/T-Hg 

[%] 

Lit. 

Odpadní  Španělsko  14± 1  200±  14 214± 14 6,5 40  

Mořská  Španělsko  60±  4  120±8 180± 8  33 40 

Mořská 
a 
 Gijón, ESP  35 ±  1  210±8 245± 8  14,3 39 

Rašeliništní  Švédsko SV  0,48−0,77 nestanoven  −  − 42 

Jezerní  Bajkal 0,002-0,16 0,14-2,02 0,14−2,18 1,4−7,3 z36 

Potoční  Almadén, ESP  0,05-0,34 9,1-43 9,2-43 0,5-7,9 36 

Potoční  Aljaška  0,04-0,2 0,1-1,4 0,14-1,6 12,5-28,6 Z36 

Ledovec  Antarktida  0,14 0,83 0,97 14,4 133 

a
 Přístav, ** konc. v ng L-1, - pozadí v oblasti těţby Hg 
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 Metody stanovení celkového obsahu rtuti 

K vlastnímu stanovení se pouţívá atomová absorpční spektrometrie (AAS), atomová 

fluorescenční spektrometrie (AFS), atomová emisní spektrometrie (AES), indukčně vázané 

plasma ve spojení s hmotnostní (ICP-MS) nebo optickou emisní spektrometrickou detekcí 

(ICP-OES) a výjimečně neutronová aktivační analýza (NAA), anodická rozpouštěcí 

volumetrie (ASV), nedestruktivní metody stanovení rtuti (rentgenfluorescenční spektrometrie 

- XRF, PIXE a laserová ablace ve spojení s MS). Některé techniky pouţívají pro stanovení 

rtuti metodu generování studených par. [7, 51] 

 Metody izolace chemických forem rtuti 

Izolace chemických forem rtuti z biologických materiálů patří mezi nejkomplikovanější část 

analýzy. Nesmí při ní docházet k transformaci a úniku jednotlivých chemických forem rtuti, 

extrakční výtěţky musí být kvantitativní a reprodukovatelné. V poslední době byla vyvinuta 

technika zředění vzorku izotopicky značenými interními standardy s analýzou pouţívající 

hmotnostní spektrometrické detekce (SIDMS − Speciated Isotope Dilution Mass 

Spectrometry). [7] 

V současné době se analýza chemických forem rtuti provádí kombinovanými (tandemovými) 

technikami, které spojují separační metody (plynovou chromatografii, vysoce účinnou 

kapalinovou chromatografii nebo kapilární elektroforézu) s prvkově, v některých případech i 

izotopově, selektivní detekcí a umoţňují tak selektivně a většinou i velmi citlivě stanovit 

všechny přítomné chemické formy. Nejčastěji se k rozdělení chemických forem rtuti pouţívá 

plynové nebo kapalinové chromatografie. [7] 

2.7. Expozice rtuti a jejích sloučenin v prostředí pracovním a 

životním 

K expozici neurotoxickým formám rtuti, tj. parám elementární rtuti a organickým 

sloučeninám rtuti, můţe dojít v prostředí pracovním i ţivotním. [10] 

Mezi hlavní zdroje expozice parám elementární rtuti v pracovním prostředí v České republice 

v současné době patří elektrolytická výroba chlóru, výroba výbojek, různých 

elektrotechnických, měřicích a zdravotnických přístrojů plněných rtutí, výroba zubního 

amalgámu a práce s ním v zubních ordinacích. Počty osob, které jsou u nás významnou měrou 

profesionálně exponovány parám rtuti, nejsou vysoké, pohybují se řádově ve stovkách. [10] 
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Z hlediska celosvětového je pro pracovní (ale i ţivotní) prostředí velmi riziková výroba zlata 

amalgámovou metodou. Při ní zemina obsahující rozptýlené zlato je prosívána síty a přitom se 

smísí s velkým mnoţstvím kovové rtuti. Zlato vytvoří se rtutí amalgám, ze kterého se 

zahřátím odstraní rtuť a zbude čisté zlato. [10] 

U organických sloučenin rtuti přichází v úvahu prakticky jen expozice z prostředí ţivotního. 

V rybách se v této formě vyskytuje 85 % sloučenin rtuti.  Jak jiţ bylo řečeno, mění všechny 

organismy (především ryby) anorganické sloučeniny rtuti na lipofilní organické.  To má za 

následek moţnost kumulace v tukových tkáních se všemi nebezpečnými následky. Obecně 

platí, ţe ryby obsahují tím více methylrtuti, čím jsou větší a čím déle ţijí. Z mořských ryb 

obsahují nejvíce rtuti ţralok, mečoun, platýz, tuňák a makrela, ze sladkovodních štika a 

okoun. [1, 10] 

2.8. Ekologické havárie způsobené sloučeninami rtuti 

K rozsáhlým a tragickým epidemiím otrav methylrtutí došlo v 50. a 60. letech minulého 

století v Japonsku (Minamata disease) a počátkem 70. let v Iráku. [10] 

Zdrojem methylrtuti při epidemiích v Japonsku byly ryby ţijící ve vodách znečištěných 

odpady z chemických továren. Onemocnělo 2955 lidí, z toho pres 900 lidí na následky otravy 

zemřelo. V Iráku to bylo obilí mořené fungicidy na bázi sloučenin methylrtuti, které bylo 

původně určeno jako osivo, ale z neznalosti a nouze bylo pouţito k domácí přípravě chleba. 

Onemocněly desetitisíce osob, stovky jich zemřely a exponovaným matkám se narodily 

stovky dětí s těţkým kongenitálním postiţením. [3, 10] 

Tyto draze zaplacené zkušenosti byly nejenom zdrojem mnohostranných poznatků o otravě 

metylrtutí, ale na jejich základě byla přijata účinná preventivní opatření. Byla zakázána 

výroba pesticidů obsahujících organické sloučeniny rtuti a upustilo se i od přidávání takových 

fungicidních přípravků do latexových barev určených k vnitřním nátěrům a od uţívání 

dezinfekčních prostředků obsahujících etylrtuť, kterými se v minulosti např. napouštěly 

dětské pleny. [10] 
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3. Vliv rtuti a jejích sloučenin na zdraví 

Rtuť a její sloučeniny provází člověka jiţ nejméně tři tisíce let jeho historie. Celou tu dobu 

sbírá lidstvo zkušenosti s toxickými účinky rtuti. Rtuť můţe poškozovat několik orgánových 

systémů. Rtuť se povaţuje za univerzální jed. Podmínkou toxického účinku je oxidace Hg
0
 na 

Hg
1+

 aţ Hg
2+

. Po oxidaci se Hg
2+

 váţe na –SH skupiny proteinů, čím se inaktivují. [3, 10] 

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

tohoto pohledu jsou nejvíce rizikové sloučeniny dvojmocné rtuti Hg2+. Naopak toxicita 

samotné elementární rtuti je prakticky nulová, protoţe jen obtíţně vniká do organických tkání. 

Toxické projevy sloučenin rtuti a rtuti samotné závisí na formě a typu sloučeniny a na 

způsobu aplikace. [2, 3] 

Akutní intoxikace není tak častá, jako chronická. Nicméně k ní dochází. Většinou je 

neprofesionálního původu. Mezi akutní a chronickou intoxikací z hlediska chorobných 

příznaků nejsou příliš velké rozdíly a dochází k vzájemnému stírání a překrývání. [4] 

3.1. Účinky rtuti a jejích sloučenin na organismus  

Poškození orgánů souvisí s koncentrací rtuti. Její distribuce závisí nejen na fyzikálních 

vlastnostech (Hg
0
 a organické sloučeniny jsou lipofilní), ale i na anatomické skladbě orgánů. 

Tkáně obsahující fenestrované kapiláry jsou lehce propustné pro elementární rtuť, čím se 

ulehčuje její akumulace v mozku. Vysoká koncentrace Hg je v ledvinách, které jsou orgánem 

její eliminace. V komplexu s glutathionem se vylučuje ţlučí a dostává se i do potních, 

slinných a mléčných ţláz. U člověka je přiměřený biologický poločas vylučování pro 

anorganickou rtuť 60 dní, pro alkylové sloučeniny Hg 70 dní. Rtuť prochází placentou. [5] 

Protoţe se elementární rtuť po vstupu do organismu inhalací rychle oxiduje v erytrocytech, do 

určité míry chrání nervový systém. Po inhalaci je poločas v krvi krátký (2-3 dny). 

V erytrocytech byly nalezeny i alkylové sloučeniny Hg. [5] 

Narušená bývá i funkce synaptických zakončení nervového systému. Kromě vakuolární 

degenerace neuronů vznikají drobné lézy ve frontálních oblastech a mírná kortikální a 

centrální atrofie mozku. Vzniká i porucha funkce tubulárních buněk proximálních tubulů 

ledvin. [5] 
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S inhibicí přibliţně 50 nitrobuněčných enzymů se mění permeabilita buňkových membrán. Při 

expozici rtuti se zvyšuje mnoţství metalotioneínu (nízkomolekulové bílkoviny obsahující – 

SH skupiny), coţ do určité míry brání poškození ledvin. [5] 

Vazbou na DNA a RNA se mění jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a vliv Hg na dělící 

vřeténko můţe mít za následek chromozomové aberace (aneuplodida hyperplodia). Vazbou na 

glutation se redukuje antioxidační kapacita. [5] 

3.2. Akutní a chronická otrava rtutí a jejími sloučeninami 

3.2.1. Akutní otrava elementární rtutí 

Akutní otrava elementární rtutí se zaznamenala jen při nehodách. Kovová rtuť vytváří 

v trávícím systému zhluky a špatně se absorbuje. Letální koncentrace není známa. [5] 

Projevy akutní inhalační intoxikace se objevují při koncentraci 1,2-8,5 mg . m
-3

 a zahrnují 

lokální (tracheitida, bronchitida, pneumonie) i systémové příznaky (kovová chuť, bolesti 

hlavy, omámenost, bolesti hlavy, salivace, zvracení, bolesti břicha, průjem, časté poškození 

ledvin). Příčinou exitu bývá respirační insuficiencia. Při přeţití se často objevuje stomatitida, 

gingivitida a ptyalizmus. Na RTG snímku plic je moţné pozorovat difúzní infiltráty. Klinický 

obraz doplňuje hypoxémie a zaznamenávají se i neurologické projevy (zvýšená dráţdivost, 

svalové záškuby) a psychické poruchy. [5] 

Otrava solemi anorganické Hg vzniká zpravidla při náhodném poţití sublimátu nebo oxid-

kyanid rtuťnatého (někdy i sebevraţedně). Smrtelná dávka je 0,2–1 g. Hlavními příznaky 

otravy jsou akutní gastroenteritida, anurie s urémií, stomatitida a ulcerózníhemoragická 

kolitida; v průběhu 10-30 min po orálním příjmu se objevuje nezvladatelné zvracení, často 

s příměsí krve. Pacient pociťuje pálivou bolest v ústní dutině a za hrudní kostí (ezofagus);  

jako projev resorpce Hg se objevuje hypersalivace. V těţkých případech se rozvíjí šok a 

objevují se difúzní bolesti břicha a krvavé průjmy. V lehčích případech se zjišťuje polyurie, 

v těţších případech hned na začátku anurie. V moči se nachází bílkoviny. [5] 

Otrava můţe mít rozdílný průběh: v prvním případě nasává včasná smrt ve stádiu šoku (24-26 

h), v druhém případě otrava končí smrtí po 8-12 dnech následkem urémie a plicního edému 

(charakteristický je nález hypochlorémie jako následek ztrát Cl
-
 stolicí a poruchu resorbce Cl

- 

v distálním tubulu ledvin); při protahování průběhu se po začínající anúrii obnovuje diuréza; 

typická je dlouhotrvající hypostenurie (specifická hmotnost 1,008-1,012). [5] 
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3.2.2. Chronická otrava elementární rtutí 

Základním rysem chronické otravy elementární Hg je postihnutí nervového systému. 

Charakter symptomů zapadá do klinického obrazu dvou nozologických jednotek – sclerosis 

multiplex s jemným intenčním tremorem a parkinsonismus s klidovým tremorem a redukcí 

motorické aktivity. Zpravidla je jeden z těchto rysů dominantní a vytváří charakteristický 

klinický obraz. Otrava začíná často jako neurastenický syndrom. Pacienti uvádějí bolesti 

hlavy, závrať, nervozitu a poruchy paměti. Prvním objektivním symptomem je jemný tremor, 

nejvýraznější na prstech rukou, později i na víčkách a jazyku. Tremor se typicky zvýrazňuje 

tehdy, kdyţ má pacient pocit, ţe ho někdo pozoruje a na začátku pohybu (intenční třes). 

V těţkých případech se vyskytují choreatické projevy (v diagnostice se pouţívá zkouška 

písma, resp. vyšetření tremormetrem). Pro spasmus svalstva je řeč skandováním (psellismus 

mercurialis), obejvuje se zvýšená salivace (ptyalismus mercurialis), často kovová chuť 

v ústech, někdy i projevy stomatitidy a často sinusitida. [5] 

V pozdějších stádiích se objevuje stav označovaný jako erethismus mercurialis, který 

charakterizují psychické změny v podobě zvýšené podráţděnosti a častého výbuchu hněvu i 

při malicherných záleţitostech. Tento neklid se kombinuje s nespavostí, s následnou únavou a 

se ztrátou energie. Nálada je většinou depresivní, zaznamenávají se i stavy eufórie a někdy 

halucinace. Postiţené charakterizuje strach, nesmělost a nerozhodnost. Kdyţ mají pocit, ţe je 

někdo pozoruje, nejsou schopni pokračovat v práci. Také se mohou objevit polymorfní 

nervové poruchy – obraz amyotrofické sklerózy, bulbární paralýza a i poruchy vestibulárního 

aparátu (závratě) a poruchy sluchového orgánu (nahluchlost). EEG záznam ukazuje 

nespecifické difúzní postihnutí s převahou théta-vln. Časté jsou katary horních dýchacích cest 

a epistaxe. Postiţení zraku se projevuje výpadky zorného pole a červenohnědým zbarvením 

předního pouzdra čočky (Atkinsonův příznak). Poškození ledvin při chronické otravě Hg
0
 

vzniká jak přímým toxickým účinkem s postiţením proximálního tubulu (proteinurie 

tubulárního typu, včasný vzestup N-acetyl-B-glukózaminidázy, B2 – mikroglobulínu a 

proteinu vázajícího retinol; porucha sekreční fáze při izotopovém vyšetření), tak i 

imunoalteračním procesem s tvorbou protilátek proti sloţkám glomerulární bazální 

membrány. Klinicky se manifestuje imunokomplexovou glomerulonefritidou, nefrotickým 

syndromem. Při otravě se objevují i příznaky poškození funkce štítné ţlázy (struma, porucha 

akumulace jódu) a reprodukčních orgánů (oligospermie, impotence, poruchy menstruace). [5] 

Ojediněle se vyskytují koţní lézy. Chlorid rtuťný (kalomel), který se pouţíval v prášku na 

čištění zubů, u dětí způsoboval akrodynii – červenou nemoc (pink diseasse) spojenou 
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s hypersenzitivními projevy kůţe (vazodilatace, nadměrné pocení, opuchliny prstů končetin, 

hyperkeratózy) s horečkou a se zvětšením sleziny a lymfatických uzlin. Laboratorní výsledky 

potvrzují zvýšený výskyt autoprotilátek, dysgamaglobulinémii a relativní lymfocytózu. [5] 

3.2.3. Akutní a chronická otrava organickými sloučeninami 

Akutní otrava organickými sloučeninami (zejména methylrtutí a ethylrtutí) má jiný průběh. 

Organické sloučeniny se absorbují všemi cestami – inhalací, poţitím i přes kůţi a postiţen 

bývá pouze centrální nervový systém. K typickým příznakům patří tremor, ataxie, ospalost, 

dysartie a výrazné zúţení zorného pole. Znaky otravy se projevují někdy aţ po určitém čase 

latence, který můţe trvat několik týdnů. Letální dávka je okolo 5 mg . kg
-1

. [5] 

Cílovým orgánem při chronické otravě organickými sloučeninami (metylrtuť) je nervový 

systém. S klesající frekvencí se pozorují psychické projevy (poruchy paměti a intelektu, pocit 

strachu), motorické poruchy (poruchy řeči, pyramidové lézy, narušení motorické koordinace, 

poruchy sluchu, zúţení zorného pole, tremor), jako i poruchy autonomního nervového 

systému. Je moţné pozorovat i erytmodermii, deskvamaci a koţní rash. [5] 

Organické sloučeniny jsou nebezpečné pro těhotné ţeny, protoţe způsobují anomálie mozku 

plodu (mikrocefalie, mentální retardace, křečové stavy). Otrava alkylrtutí je suspektní při 

vyšším poměru Hg v celé krvi k Hg v plazmě. [5] 

3.3. Diagnostika, prognóza otravy rtutí a jejími sloučeninami 

Určování diagnózy je zaloţené na klinickém vyšetření, důkazy expozice Hg (vyšetření Hg 

v moči – U-Hg) a překročení BET (U-Hg nad 0,5 µmol . 1
-1

, tj. 0,1 mg . 1
-1

). Důleţité je 

neurologiké a psychologické vyšetření, vyšetření ledvinových funkcí (projevy poškození 

proximálního tubulu), jako i stomatologické a oftalmologické vyšetření.V rámci diferenciální 

diagnostiky přichází v úvahu zejména funkční postihnutí CNS (neurastenický syndrom) a 

poškození ledvin jinými faktory. [5] 

Prognóza akutní perorální otravy závisí na výskytu systémových projevů, při časné intenzivní 

léčbě můţe být příznivá. Trvalé následky se mohou projevit při zanedbání preventivních 

prohlídek, resp. při dlouhodobě zvýšené expozici Hg. Nejzávaţnější jsou neurotoxické 

následky. Poškození ledvin je většinou reverzibilní. [5] 
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3.4. Zjišťování koncentrací rtuti v organismu  

Rtuť se stanovuje z důvodů zjištění přítomnosti její zvýšené koncentrace v organismu. Rtuť se 

stanovuje u osob, o nichţ je známo, ţe jsou vystaveni jejímu působení, aby se posoudil rozsah 

expozice. Lze ji pravidelně kontrolovat k monitorování osob pracujících v různých rizikových 

provozech, přičemţ spolu se rtutí se často stanovuje i olovo anebo další těţké kovy. Pro 

vyšetření se můţe odebírat více typů vzorků. Expozice zvýšeným mnoţstvím rtuti můţe 

působit toxicky. Mnoţství rtuti absorbované jednotlivou osobou a případný vliv na její zdraví 

závisí na tom, jaké formě rtuti je organismus vystaven, na její koncentraci a době expozice. 

[14] 

Testem se stanovuje koncentrace rtuti v krvi, v moči a ojediněle také ve vlasech, za účelem 

posouzení nadměrné akutní nebo chronické expozice. Krev je odebrána z paţní ţíly pacienta. 

Při vyšetření moče se pouţije buď jednorázový vzorek, nebo sběr za 24 hodin. Krev se 

primárně testuje na přítomnost methylrtuti. V krvi lze stanovit i jiné formy rtuti, ale podle 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) můţe její koncentrace klesnout 

během 3 dnů aţ o polovinu, protoţe rtuť z krve přechází do jiných orgánů. V moči se 

stanovuje kovová rtuť a její anorganické sloučeniny, ale výsledky analýzy nelze pouţít pro 

posouzení expozice methylrtuti. Analýza vlasů je vhodná metoda pro zjištění historie 

expozice rtuti. Pokud se sledují změny koncentrace rtuti v různých vzdálenostech vlasu od 

pokoţky hlavy, lze identifikovat období, kdy došlo k vyšší expozici.  Ačkoliv to není rutinně 

vyuţíváno, lze rtuť stanovit i v nehtech, mateřském mléku, stolici a v dechu. [5, 14, 15] 

Biologický expoziční test (BET)  

- Anorganické sloučeniny rtuti v moči 100 µg . 1
-1

 (0,5 µgmol . 1
-1

) 

- organické sloučeniny rtuti v krvi 100 µg . 1
-1

 (0,5 µgmol . 1
-1

) 

U neexponovaných jedinců se v moči nachází 0,049-0,099 mmol . l
-1

 (0,01 – 0,02 mg . l
-1

), u 

exponovaných jedinců jsou hodnoty  značně vyšší – 0,997-4,985 m mol . l
-1 

(0,2-1 mg . l
-1

) 

v závislosti od intenzity expozice. [5] 

Normální koncentrace rtuti v krvi a v moči indikují, ţe pacient pravděpodobně nebyl vystaven 

účinkům většího mnoţství rtuti, přinejmenším v časovém úseku vztahujícím se k době 

vyšetření. [14] 

Zvýšené koncentrace rtuti v krvi a v moči indikují expozici organizmu zvýšeným 

koncentracím rtuti nebo jejích sloučenin, nicméně toto zvýšení nelze kvantifikovat. Zvýšené 

koncentrace v krvi vypovídají o tom, ţe k expozici došlo nebo dochází v relativně nedávném 
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nebo současném období, zatímco ze zvýšené koncentrace ve sběru moče za 24 hodin se dá 

usuzovat na dlouhodobější zvýšenou expozici kovové rtuti nebo jejích anorganických 

sloučenin. Rovněţ zvýšené koncentrace rtuti ve vlasech mohou svědčit pro zvýšenou expozici 

metylrtuti, nicméně tato analýza se pouţívá zřídka vzhledem k problémům se standardizací 

stanovení, kontaminací vzorků a působení řady preanalytických vlivů, jako např. barvení nebo 

odbarvování vlasů, pouţívání různých šamponů apod. Rtuť je řazena mezi neesenciální 

stopové prvky. Její sníţené koncentrace v lidském organismu nemají klinický význam. [14] 

V posledních letech byla realizována řada opatření, která sniţují riziko expozice populace 

zvýšeným koncentracím rtuti a jejích sloučenin. [14] 

4. Profesionální riziko otravy rtutí a jejími sloučeninami 

Profesionální riziko otravy rtutí je spojené s těţbou a hutnickým zpracováním rud rtuti. Rtuť 

se pouţívá jako katalyzátor (např. při výrobě polyuretanové pěny) a expozice vzniká při 

nesprávném skladování, pouţívání a údrţbářských pracích. Riziková je i elektrolytická výroba 

NaOH a KOH a výroba chlóru elektrolytickým způsobem (Hg katoda). K expozici také 

dochází při výrobě a opravách různých přístrojů, a to barometrů, tonometrů, teploměrů, 

vývěv, RTG lamp aj. Nejvýznamnější zdroj expozice parám elementární rtuti z hlediska 

ţivotního prostředí v celosvětovém měřítku v současné době představují amalgámové zubní 

výplně, které jsou přítomny v ústech miliard lidí. [5, 10] 

4.1. Využití rtuti a jejích sloučenin v praxi a jejich náhrada 

4.1.1. Dentální amalgám 

Amalgám rtuti se pouţívá v zubním lékařství v širokém měřítku jiţ více neţ 150 let. Obsahuje 

přibliţně 50% rtuti v kombinaci se stříbrem a mědí. Odhaduje se, ţe na výrobu zubního 

amalgamu se spotřebují asi 3% celkové světové produkce rtuti. Z jedné amalgámové výplně o 

ploše cca 0,4 cm
2
 se za den uvolní kolem 15 µg rtuti. [10] 

V současné době se pouţívají amalgámy, které vzniknou smísením rtuti se slitinou stříbra, 

mědi a cínu. Všechny tyto sloţky jsou pro lidský organismus jedovaté. Velice snadno proto 

můţe dojít k otravě. Komplikace jsou o to horší, ţe často dochází ke špatné diagnóze. [3, 16] 

Poměr posledních tří prvků se liší podle jednotlivých výrobců a obchodních značek. Dentální 

amalgám musí splňovat řadu přísných kritérií. Amalgám musí být co nejvíce chemicky 
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odolný vůči prostředí v lidských ústech, aby nedocházelo k uvolňování rtuti a zbylých kovů 

do organismu. [3] 

Přestoţe se v současné době pouţívá amalgám v dentální medicíně stále méně a je nahrazován 

různými plastickými polymery, jsou jeho mechanické vlastnosti stále nejlepší ze všech 

zubních výplní. Pouţívá se především k výplním stoliček, kde nevadí jeho tmavá barva, ale 

plně se uplatní tvrdost a dlouhodobá mechanická odolnost. [3] 

Přesné sloţení amalgámu se liší podle výrobců a značek, i tak ale existují dva základní typy. 

První z nich, safargam, obsahuje min. 65 % stříbra, max. 29 % cínu, max. 6 % mědi, max. 2 

% zinku, 3 % rtuti. Tyto sloţky vytvoří dohromady tzv. slitinový prášek, který tvoří 50% 

tohoto typu amalgámu. Druhou polovinu tvoří kapalná rtuť. Safargam uţ se v současné době 

příliš nepouţívá. [16] 

Od roku 1992 platí doporučení pouţívání typu Non-Gamma-2-amalgám. Slitinový prášek se v 

tomto případě skládá z min. 40 % stříbra, max. 30 % mědi, max. 32 % cínu, max. 2 % zinku a 

max. 3 % rtuti. Tyto sloţky opět tvoří polovinu amalgámu, zbylých 50% utváří kapalná rtuť 

stejně jako v předešlém případě. [16] 

Nejlepší ale je předejít všem těmto obtíţím volbou méně rizikového typu zubní výplně. První 

moţností je zvolit tzv. bílé plomby, které jsou hojně rozšířeny i u nás. Novinkou se má stát 

nový výplňový materiál aplikovaný za pomoci laseru. [16] 

4.1.2. Zdravotnictví bez rtuti – rtuťové tonometry, teploměry 

Měření krevního tlaku klasickou poslechovou metodou má za sebou více neţ stoletou historii, 

během které se vlastně mnoho nezměnilo. První pouţitelný tonometr, v němţ byla pouţita 

rtuť, sestrojil v roce 1896 italský lékař Scipione Riva-Rocci. Dovedl však změřit pouze 

hodnotu systolického krevního tlaku, neboť ještě nepouţíval fonendoskop. V roce 1905 pak 

metodiku dokončil jeho ruský kolega Korotkov. [17] 

Rtuťové tonometry obsahují v porovnání s ostatními lékařskými přístroji poměrně vysoké 

mnoţství toxického kovu – 80 aţ 100 g na jeden přístroj. Kvůli svému masivnímu rozšíření 

proto představují spolu s lékařskými teploměry jeden z nejvýznamnějších zdrojů rtuti ve 

zdravotnictví. Klasický lékařský teploměr obsahuje asi jeden gram rtuti. Toto mnoţství stačí, 

aby kontaminovalo jezero o ploše aţ 80 000 m
2
 do té míry, ţe ryby, které v něm ţijí, nebudou 

vhodné ke konzumaci. Klasický tonometr přitom obsahuje rtuti aţ stonásobně více. [18] 
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4.1.2.1 Rtuťové tonometry 

V současnosti jsou na trhu vedle lékařských tonometrů rtuťových i přístroje aneroidní a 

digitální – automatické nebo poloautomatické. O jejich vhodnosti pro klinické pouţití se však 

dlouho vedly spory. Uţ proto, ţe rtuťové tonometry byly dlouho povaţovány za zlatý 

standard a pouţívaly se ke kontrole přesnosti měření automatických zařízení. Nejţádanější a 

také nejspolehlivější jsou přístroje, které se od klasického rtuťového tonometru na první 

pohled vlastně ani moc neliší – místo rtuťového sloupce je LCD displej a Korotkovovy ozvy 

poslouchá lékař fonendoskopem. Protoţe aneroidní i digitální přístroje na měření krevního 

tlaku dodává na trh více výrobců, vydávají odborné společnosti, například British 

Hypertension Society, protokoly, podle nichţ lze ověřit, zda je daný alternativní tonometr 

vhodný pro klinickou praxi. [18] 

 Alternativy ke rtuťovému tonometru 

 Anerodidní tonometr 

V aneroidním neboli pruţinovém (deformačním) tonometru je rtuťový sloupec nahrazen 

odporovou pruţinou. Pruţina ovšem mění své vlastnosti v závislosti na teplotě okolí, vlhkosti 

a stupni opotřebení. Jsou také velmi citlivé na otřesy a nárazy, které mohou pruţinu poškodit. 

Aneroidní tonometry tedy vyţadují časstější kontrolu přesnosti. [17] 

 Digitální auskultační tonometry bez rtuti 

Pouţití takových tonometrů je naprosto stejné, jako u tonometrů rtuťových. Pouţívá se rovněţ 

poslech fonendoskopem. Jediný rozdíl je v tom, ţe toxickou rtuť nahrazuje elektronický čip. 

Ten sám o sobě tlak neměří, nýbrţ pouze "přepisuje" hodnoty tlaku na displej. Krevní tlak 

stále měří zdravotník. Digitální auskultační tonometry bez rtuti by měly být klinicky 

testovány na přesnost. [17] 

 Hybridní digitální tonometry 

Hybridní digitální tonometry kombinují auskultační a oscilometrickou metodu měření. 

Zdravotník má tak moţnost volby a při pochybnostech krevní tlak změřit klasicky. Příklady 

alternativ stávajícím rtuťovým tonometrům jsou uvedeny v tabulce č. 3. [17] 
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Tabulka 3: Příklady alternativ stávajícím rtuťovým tonometrům [18] 

 Výrobce Název Typ Měření 
Měřící 

metoda 
Atestace 

 

Omron 
M6 

Comfort 
Automat Nadloktí Oscilo ESH 

 

Omron R3 Automat Zápěstí Oscilo ESH 

4.1.2.2 rtuťové teploměry 

Alternativ ke klasickým rtuťovým teploměrům je na trhu celá řada. Od galiových teploměrů, 

které vypadají a fungují podobně jako rtuťové, aţ po digitální přístroje, které snímají teplotu 

při dotyku nebo zcela bezkontaktně. Rtuťový teploměr je vyobrazen na obr. č. 2. [19] 

 

Obrázek 2: Rtuťový teploměr [19] 

Dle směrnice č.2007/51/ES (76/769/EHS), podléhající nařízení ES č.1907/2006 (nařízení 

REACH) je od 1. června 2009 zakázáno uvádět na trh: 1. Lékařské teploměry s obsahem rtuti. 

Po datu platnosti, to je od 1.6.2009, nelze prodávat v rámci EU lékařské teploměry, s obsahem 

rtuti, nově vyrobené nebo dovezené jako nové. Lze nadále pouţívat skleněné lékařské 

teploměry s obsahem rtuti nakoupené před datem účinnosti této směrnice. Po datu platnosti 

směrnice je dále moţné obchodovat s pouţitými teploměry. [20] 

4.1.3. Moření osiv – mořidla, fungicidy 

Kvalitativně odlišné poţadavky na moření přicházejí společně s nástupem nertuťnatých 

mořidel, tj. mořidel většinou na bázi organických fungicidů. Je to dáno především rozdílnou 
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formou účinnosti v porovnání s mořidly na bázi rtuti, která byla dříve dominantní. Ţádné 

moderní mořidlo nemá takovou sloţku, která by napravila chyby při vlastní aplikaci mořidla. 

A ţe se chyby dělají aţ do současné doby, dokazují i obrovské problémy, jeţ u nás v důsledku 

plošného výskytu sněti mazlavé a zakrslé existují. [21] 

Poţadavky na ochranu rostlin, pomocné prostředky ochrany rostlin a biocidní přípravky jsou 

uvedeny v zákoně č. 245/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Mořidla semen jsou pesticidní látky, které se pouţívají preventivně k ochraně semen, hlíz, 

cibulí ap. proti škůdcům a choroboplodným zárodkům (patogenům), zejména proti niţším 

parazitickým houbám (plísním aj. v půdě, do které se semena vkládají). Chemické syntetické 

látky s insekticidním nebo fungicidním účinkem, práškovité nebo tekuté. Dříve uţívané 

organortuťnaté sloučeniny byly z praxe vytlačeny z ekologických důvodů. V současnosti 

nahrazeny zejména organickými systémovými, popř. kontaktními fungicidy. Mořidla se 

aplikují před výsevem nebo výsadbou pomocí mořičky. [22] 

Fungicidy jsou chemické prostředky pouţívané v zemědělství aj. v boji proti niţším 

parazitickým houbám, které napadají, poškozují aţ ničí (zejm. za vlhka a tepla) kulturní 

rostliny, osivo i plody a různé organické materiály (dřevo, papír, kůţe, textil, nátěrové 

hmoty).  

Podle účinků se dělí na: 

a) kontaktní fungicidy, působí jen preventivně, na jiţ napadené rostliny neúčinkují;  

b)systémové fungicidy, působí do určité doby i po prvních příznacích napadení 

houbami, např. plísněmi.         [23] 

Kontaktní fungicidy jsou anorganické (např. sloučeniny mědi, síry, rtuti) i organické. Tyto 

fungicidy se vyznačují chemickou stálostí, dlouhodobými účinky po preventivním postřiku 

rostlin a širokým spektrem účinnosti (působí na různé druhy niţších hub), takţe zpravidla 

nedochází k adaptaci a vzniku odolnosti (rezistence) hub. Systémové fungicidy jsou vesměs 

organické sloučeniny, zejm. heterocyklické; do praxe zavedeny v roce 1970. Významně 

přispívají k ochraně rostlin i osiva (viz téţ mořidla semen) účinkem preventivním i 

následným. Působí však většinou jen specificky, tj. na omezený počet druhů hub, které se 

mnohdy stávají v dalších generacích vůči určitému fungicidu odolnými. Proto se systémové 

fungicidy kombinují navzájem, popř. s fungicidy kontaktními. [23] 
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Nahrazeny nertuťnatými mořidly se stejnou nebo lepší účinností (k náhradě lze vyuţít např. 

VITAVAX). VITAVAX 2000, účinná látka je carboxin [karboxin] - 200 g  thiram - 200 g. 

Aplikační dávka vody je 3,0 l/t (3,0 l přípravku + 3,0 l vody/t osiva). Nanášení mořidla na 

osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. Tato zařízení 

musí pouţívat nejlepší dostupné techniky pro vyloučení rozptylu oblaků prachu během 

skladování, přepravy a pouţívání. [24] 

4.1.4. Světelné zdroje 

Se rtutí se setkáváme i v osvětlovací technice. Její chemické a elektrické vlastnosti se 

vyuţívají především u výbojek. Výbojky dělíme na dva základní typy: nízkotlaké a 

vysokotlaké. Mezi nízkotlaké výbojky patří lineární zářivkové tělesa a kompaktní zářivky 

(obrázek č. 3). S těmito svítidly se setkáváme především u osvětlování vnitřních prostor. [25] 

 

 

Obrázek 3: Sloţení kompaktní zářivky s implementovaným elektronickým předřadníkem [25] 

 

Pouţití vysokotlakých výbojek je výrazné zejména v osvětlovacích soustavách pouličního 

osvětlení, které vyţaduje světelné zdroje s vysokým světelným tokem, s vysokou účinností 

vyuţití energie a s dlouhou dobou ţivota. [48] 

Ať jde o nízkotlaké nebo vysokotlaké výbojky se rtutí, k tvorbě světla pouţívají právě páry 

rtuti, které jsou vlivem elektrického pole mezi elektrodami vybuzeny k emisi neviditelného 

UV záření. Vnitřní strana skla je opatřena vrstvou speciální látky - luminoforu, který 

přeměňuje UV záření na viditelné světlo. Výběrem luminoforu je moţno docílit různých 

barev světla. U kompaktních zářivek se díky zahnutí a rozdělení skleněných trubiček podařilo 

dosáhnout rozměrů srovnatelných se standardními ţárovkami. [25, 48] 

V průběhu vývoje těchto svítidel se postupně začalo ustupovat od pouţití rtuti, která se začala 

nahrazovat jiným látkami. Zejména však u lineárních a kompaktních zářivek není moţné 

nahradit tuto chemickou látku za jinou. Prozatím se uplatňuje postupné sniţování mnoţství 



24 
 

rtuti na jednu zářivku a v současné době se v jednotlivé trubici zářivky nachází 5-40 mg rtuti, 

toto mnoţství se nadále sniţuje. Jelikoţ nízkotlaké výbojky osvětlují převáţně interiér, 

můţeme povaţovat za náhradu jakékoliv jiné svítidla bez rtuti. [25, 48] 

V poslední době se rozšiřuje osvětlení vyuţívající LED technologii. Za své rozšíření vděčí 

především rostoucí světelné účinnosti a měrnému výkonu. LED dioda je elektronický prvek, 

který generuje světelné záření při průchodu proudu polovodičovým přechodem. Pouţívá tedy 

jiný fyzikální princip neţ ţárovky nebo výbojky a má mnoho vlastností, kterými se od 

klasických zdrojů světla odlišuje. [48] 

U vysokotlakých výbojek je náhrada rtuti jednodušší. Jsou nahrazovány účinnějšími 

halogenidovými a zejména vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Pouţívání těchto svítidel 

lze očekávat i v nejbliţší budoucnosti pro poměrně nízkou cenu a jednoduchou údrţbu 

osvětlovací soustavy. Pouţívají se pro osvětlení v pěších zónách, v zahradách, v parcích, 

nákupních pasáţích a veřejných prostorech. [48] 

Jako přímou náhradu za vysokotlaké rtuťové výbojky můţeme povaţovat metal-halogenidové 

keramické výbojky. Tyto metal-halogenidové keramické výbojky se mohou provozovat bez 

jakýchkoliv úprav přímo ve svítidle, které bylo osázeno rtuťovou výbojkou. Úsporný program 

se tedy můţe realizovat bez nutnosti výměny svítidel. Výbojka s keramickou technologií se 

zásadně liší od běţných křemíkových metal-halogenidových výbojek vyšším měrným 

výkonem (aţ o 30%), vyšším indexem barevného podání Ra (aţ o 20%) a delší ţivotností (aţ 

o 100%). [26] 

4.1.5. Polarografie 

Polarografie je velmi citlivá elektrochemická metoda, vhodná pro kvantitativní i kvalitativní 

stanovení. Za objev polarografie byla v roce 1959 udělena Nobelova cena za chemii Jaroslavu 

Heyrovskému. [27] 

Podstatou chromatografie je vyhodnocování velikosti proudu procházejícího zkoumaným 

roztokem v závislosti na proměnném vnějším polarizujícím napětí. Jako indikační elektroda 

se pouţívá dobře polarizující rtuťová, kapková elektroda. Ta je tvořená zvětšující se kapkou 

rtuti, která visí u ústí skleněné kapiláry ponořené do zkoumaného roztoku. Kapka se pomalu 

zvětšuje, aţ odkápne a začne se tvořit kapka nová. Rtuť na dně nádobky tvoří referentní 

elektrodu. Jako referentní elektrodu lze však pouţít i elektrodu kalomelovou nebo 

argentochloridovou. Rozsah napětí pouţívaných pro polarizaci je od -2,6 V aţ do +0,4 V. Při 

niţším napětí dochází k rozkladu vody, při vyšším se ionizuje rtuť. [27] 
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V dnešní době jsou vypracovány i metody, které nepouţívají rtuťovou elektrodu, ale pevnou 

elektrodu zlatou, platinovou nebo stříbrnou. Rtuťová kapková elektroda má však výhodu 

neustále se obnovujícího povrchu. Tím se sníţí vliv změn na povrchu elektrody a metoda 

dosahuje vysoké citlivosti. Citlivost polarografie se pohybuje v řádu koncentrací do 10-6 

mol.l-1. Heyrovského polarograf je vyobrazen na obrázku č. 4. [27] 

 

Obrázek 4: Heyrovského polarograf [27] 

4.1.6. Použití rtuti ve farmaceutickém průmyslu 

Z lékařsky vyuţitelných sloučenin je to organokovová sloučenina fenylmerkuriborát, 

phenylhydrargyrum boricum, uţívaná dříve jako místní dezinficiens a jako konzervans 

reagencií ve vodných roztocích. V očních mastech jsme se mohli dříve setkat 

s amidochloridem rtuťnatým, hydrargyrum aamidochloratum HgNH2Cl, a ţlutým oxidem 

rtuťnatým, hydrargyrum oxydatum flavum HgO. Chloridu rtuťnatého, sublimátu  HgCl2, se 

někdy uţívá jako dezinficiens. Chlorid rtuťný, kalomel, Hg2Cl2, je v medicíně jiţ zcela 

obsoletní. Na rozdíl od HgCl2 je velmi málo rozpustný ve vodě, a proto méně toxický. Jedním 

z velmi rozšířených desinfekčních prostředků je thiomersal. [1] 

 Thiomersal ve vakcínách  

Thiomersal je organická látka obsahující 49,6% hmotnosti ethylrtuti. Pouţívala se ve 

vakcínách jiţ od 30. let minulého století jako antibakteriální a antiplísňové činidlo, nejčastěji 

ve vícedávkovém balení (v ampulích nebo lahvičkách) z důvodu zabránění jejich případné 

kontaminace. [28] 

Před rokem 2000 byl thiomersal ve vakcínách běţně pouţíván. V České republice se do té 

doby očkovalo jen vakcínou proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, tj. maximální 

"konzumovaná" dávka rtuti v podobě thiomersalu ve vakcínách dosahovala u dětí mladších 6 

měsíců méně neţ 75 µg, coţ odpovídá asi 0,8 µg/kg tělesné hmotnosti konzumované za jeden 

týden. Klinické sledování potvrdilo tento výsledek s výjimkou nedonošených dětí s porodní 

hmotností menší neţ 1 kg. Celosvětové sledování bezpečnosti vakcín potvrdilo, ţe v 
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současnosti neexistuje ţádný důkaz o toxicitě rtuti u dětí v důsledku její expozice ve 

vakcínách a není důvod měnit dosavadní praxi. [28] 

Thiomersal ve vakcínách byl odstraněn bez náhrady nebo případně byl nahrazen jiným 

konzervačním přípravkem bez obsahu rtuti. Více dávkové balení se dnes jiţ v průmyslově 

vyspělých zemích zpravidla nepouţívá. [28] 

4.1.7. Amalgánová elektrolýza – výroba chloru a hydroxidu sodného  

Stoletá historie výroby chlóru je provázena neustálým zlepšováním bezpečnosti a sniţováním 

zátěţe ţivotního prostředí. Postupně byly vyvinuty tři technologické způsoby elektrolýzy 

solanky vycházející z dostupné techniky. Nejstarším je postup zaloţený na rtuťové katodě bez 

oddělení anodového prostoru, posléze se rtuť začala nahrazovat dvěma elektrodami 

oddělenými propustnou přepáţkou (diafragmou) a v posledním desetiletí se rozvinula 

moderní, membránová technologie, která vytlačuje obě, především rtuťovou. V ČR vyrábí 

chlór Spolana, a.s., Neratovice (surovina pro výrobu PVC) a Spolchemie a.s., Ústí nad Labem 

(surovina pro výrobu Epichlorhydrinu). [29] 

Po uvaţovaném uzavření všech výroben vyuţívajících při výrobě chlóru rtuť (dle 

dobrovolného závazku členů sdruţených v Eurochloru by k tomu mělo dojít nejpozději do 

konce roku 2020) by se ve výrobnách chlóru neměla vyskytovat ţádná volná rtuť a tím by byl 

odstraněn zdroj emisí z těchto výroben. [29] 

4.1.7.1 Elektrolýza na rtuti (mercury cell process)  

Při rtuťové elektrolýze (obrázek č. 5) stéká po šikmém dně elektrolyzéru rtuť a tvoří katodu. 

Vznikající sodík se okamţitě rozpouští ve rtuti na amalgám, který se po opuštění 

elektrolyzéru v separačním reaktoru (rozkladači) na grafitové náplni rozloţí vodou na 50% 

roztok NaOH a vodík, který je odváděn k úpravě a dalšímu vyuţití. [29] 

Na+ + x Hg + e- = NaHgx     (18) 

2 NaHgx + 2 H2O = 2 NaOH + 2Hgx + H2   (19) 

Elektrolyzér je opatřen titanovými anodami, na kterých se vylučuje mimořádně čistý chlór s 

určitým obsahem kyslíku a odtahuje se do sběrného potrubí. Obsah kyslíku a ostatních inertů 

lze sníţit v případě potřeby parciální kondenzací (zkapalněním) chlóru. [29] 

2 Cl- – 2 e- = Cl2      (20) 
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Solanka je odváděna, vakuem nebo profukováním vzduchem je zbavena chlóru, dosycena 

rozpuštěním pevného NaCl (KCl), po vysráţení nečistot je filtrována a opět vedena do 

elektrolýzy. Rtuť zbavená sodíku je cirkulována zpět do procesu. [29] 

 

Obrázek 5: Rtuťová elektrolýza [29] 

4.1.7.2 Alternativa amalgánové elektrolýzy - Membránový proces výroby 

chlóru  

Nejmodernějším a v současnosti nejpřijatelnějším způsobem výroby chlóru je membránová 

technologie (obrázek č. 6). Vznikla koncem šedesátých let objevem sulfonovaných 

polyfluorovaných polymerů a rozvinula se v polovině sedmdesátých let minulého století 

současně s rozvojem výroby iontovýměnných membránových fólií. [29] 

Membránová technologie je zaloţena na oddělení anodového a katodového prostoru 

iontovýměnnou membránou. Touto membránou procházejí pouze ionty sodíku a malé 

molekuly vody. Vstupní recirkulovaná solanka musí být předem úplně odchlorována a 

saturována na poţadovanou salinitu a velmi pečlivě filtrována a čištěna na iontoměničích, aby 

se zamezilo přítomnosti ţeleza a vápníku a dalších neţádoucích příměsí. Tato operace je pro 

účinnost a spolehlivost tohoto procesu klíčová. [29] 
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Obrázek 6: Schéma membránového procesu [29] 

Membránový proces je ze všech tří nejméně náročný na spotřebu elektrické energie. 

Zahušťování hydroxidu se provádí v odparkách pomocí páry. Trvanlivost membrán je při 

správném řízení a přípravě solanky aţ čtyři roky. [29] 

5. Právní úprava v oblasti chemických látek a chemických 

přípravků v české republice a její vývoj 

První právní úpravu při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, především v oblasti 

zkoušení a klasifikace jejich nebezpečných vlastností, registrace, balení a označování 

představoval zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve 

znění zákona č. 352/1999 Sb. Stanovoval i podmínky pro omezení dovozu a vývozu 

vybraných nebezpečných látek a povinnost dokládat odbornou a zdravotní způsobilost i 

bezúhonnost jako základní podmínku pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

přípravky. Řešil také management chemických látek tím, ţe zavedl povinnost evidence 

chemických látek u výrobců a dovozců a stanovil povinnost poskytovat informace správním 

úřadům. [30] 

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích transponoval právní 

předpisy EU, týkající se chemických látek a přípravků, ve znění platném v té době. V 

legislativě EU došlo k vývoji, který znění stávajících předpisů pozměnil. Přestoţe nedošlo k 



29 
 

zásadním koncepčním změnám v přístupu k chemickým látkám a přípravkům, působily by 

vzniklé rozdíly, při jejich importu ze zemí EU a při exportu do těchto zemí, určité problémy. 

Tato skutečnost byla hlavním důvodem pro vydání zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích. [30] 

Úprava působnosti zákona spočívala v omezení jeho platnosti pouze na povinnosti spojené 

s uváděním na trh a do oběhu. Zcela byla vypuštěna oblast pro nakládání s chemickými 

látkami a přípravky, která je řešena v rámci zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. [30] 

5.1. Přijetí REACH 

V důsledku přijetí nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (nařízení 

REACH), dochází k výrazným změnám v obsahu zákona o chemických látkách a chemických 

přípravcích. Ruší se části týkající se registrace chemických látek, bezpečnostního listu, 

hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a ţivotní prostředí a oznamování a vedení 

evidence nebezpečných látek. Rovněţ se ruší většina základních pojmů, neboť jsou 

definovány v nařízení. [30] 

Vzhledem k tomu, ţe podle nařízení REACH jsou členské státy povinny na svém území 

zabezpečit v plném rozsahu kontrolu všech povinností uloţených průmyslové sféře, jsou v 

zákoně č. 371/2008 Sb., o chemických látkách a přípravcích (zrušen zákonem 350/2011 Sb., o 

chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, kde jsou 

implementovány poţadavky CLP) zahrnuty správní delikty a pokuty při neplnění ustanovení 

zákona, nařízení REACH i dalších nařízení týkajících se chemické bezpečnosti. [30] 

Zrušují se vyhlášky, které se v souvislosti s nařízením REACH stávají nadbytečné. Jsou to 

vyhlášky, které stanovují metody zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a 

chemických přípravků, oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence, 

postupy hodnocení rizika nebezpečných látek, obsah bezpečnostního listu a podrobnosti 

registrace chemických látek. [30] 

Nařízením REACH byla zřízena Evropská agentura pro chemické látky. Jedná se o 

koordinační, kontrolní a poradenský orgán. Byla vytvořena za účelem poskytování vědecké a 

technické pomoci v otázkách týkajících se chemických látek s ohledem na nařízení. Agentura 

zodpovídá za tvorbu databází a seznamů chemických látek, databáze výrobců a dovozců, kteří 
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ţádají o registrace látek, databáze, která obsahuje přehled klasifikací a označení, rovněţ 

zajišťuje jejich následné aktualizace a přístupnost na internetu. [31] 

Omezující podmínky pro pouţití rtuti, kde je látka uvedena jako sloučeniny rtuti, jsou 

stanoveny v příloze č. XVII tohoto nařízení (REACH): 

1. Tyto látky nebo přípravky, které takové látky obsahují, se nesmějí pouţívat: 

a) k zabránění znečišťování povrchů způsobeného mikroorganismy, rostlinami nebo 

ţivočichy na: 

- trupech lodí, 

- koších, plovácích, sítích a jiném zařízení pouţívaném k chovu ryb a měkkýšů, 

- jakémkoliv částečně nebo zcela ponořeném zařízení; 

b) při ošetření dřeva; 

c) při impregnaci silně namáhaných průmyslových textilií a přízí určených pro jejich 

výrobu; 

d) při úpravě průmyslových vod bez ohledu na jejich pouţití. 

2. Na trh nebo do oběhu se nesmí uvádět baterie akumulátory, které obsahují více neţ 

0,0005% hmot. rtuti. Tento zákaz se nevztahuje na knoflíkové články a na baterie sloţené z 

těchto článků, které obsahují méně neţ 2% hmot. rtuti. [32] 

5.2. Bezpečnostní list 

Podmínky zapracování a poskytování bezpečnostních listů a formu bezpečnostního listu 

stanovuje nařízení REACH (forma a obsah bezpečnostního listu byly původně uvedeny 

v zákoně č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích). [31] 

Tento dokument je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, údajů o 

nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a ţivotního prostředí. 

Bezpečnostní list umoţní osobám, které zacházejí s těmito látkami nebo přípravky, přijímat 

cílená opatření týkající se ochrany zdraví a ţivotního prostředí. V neposlední řadě jsou údaje 

z bezpečnostního listu základním zdrojem informací pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. [31] 

Poţadavky na bezpečnostní list jsou uvedeny v příloze č. II nařízení Komise (EU) č. 

453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Pro 

přiblíţení poţadovaných informací je v příloze č. 1 práce uveden bezpečnostní list. 
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5.3. Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a 

směsí = nařízení CLP 

 Dne 31. 12. 2008 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení s úplným názvem Nařízení (ES) č. 

1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Jedná se o obsáhlé nařízení, 

celé včetně příloh má 1355 stran. Nařízení vychází ze stávajících předpisů v oblasti 

chemických látek, ale vytváří nový dost odlišný systém klasifikace a označování 

nebezpečných látek a směsí. Pracovní název toto předpisu byl zpočátku nařízení GHS, coţ 

znamená globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí. 

[33] 

Informace pro označování, které jsou v nařízení, jsou podstatně odlišné od stávajících, coţ je 

dáno především zavedením nových grafických symbolů, novinkou jsou i signální slova, nově 

jsou koncipovány stávající R a S věty nebo-li nově H a P věty (Přílohy III a IV).Standardních 

vět o nebezpečnosti (H věty, Hazard statement, příloha III) je mnohem víc neţ dnešních R 

vět. Část vět je shodná nebo podobná stávajícím R větám, jiné jsou zcela nové. Součástí 

nařízení je i určitá Převodní tabulka (příloha VII) pro převod stávajících R vět do nového 

systému. [33]  

Nařízení se vztahuje na všechny látky a směsi dodávané v EU s výjimkou například 

veterinárních a humánních léčiv, kosmetických prostředků, zdravotnických prostředků, 

potravin nebo krmiv, včetně pouţití jako přídavné látky, látky určené pro aromatizaci potravin 

nebo jako doplňková látka do krmiv (ve smyslu příslušných směrnic nebo rozhodnutí ES), 

radioaktivních látek a dalších. Pouţité definice jsou většinou shodné s nařízením REACH (= 

nařízení (ES) č. 1907/2006). [33] 

 Seznam příloh: 

I – Klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí 

II – Zvláštní předpisy pro označování a balení některých látek a směsí 

III – Přehled standardních vět o nebezpečnosti (H věty), doplňujících informací o 

nebezpečnosti (EUH věty) a doplňujících údajů na štítku 

IV – Přehled pokynů pro bezpečné zacházení (P věty) 

V – Výstraţné symboly nebezpečnosti 

VI - Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek 



32 
 

VII - Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto 

nařízení            [33] 

V příloze č. VI, části 3 tohoto nařízení jsou uvedeny tabulky s harmonizovanou klasifikací a 

označováním. Je zde seznam nebezpečných látek, pro něţ byly na úrovni Společenství 

stanoveny harmonizovaná klasifikace a označení. Klasifikace a označení v tabulce 3.1 

vychází z kritérií stanovených v příloze I tohoto nařízení. Klasifikace a označení rtuti v 

tabulce č. 3.1, části 3 tohoto nařízení jsou uvedeny v tabulce č. 4 (tabulka modifikována, 

vybrány pouze údaje týkající se rtuti. Stejným způsobem jsou klasifikovány v těchto 

tabulkách č. 3.1 i sloučeny rtuti). [33] 

Tabulka 4: Klasifikace a označení rtuti dle tabulky č. 3.1, části 3, přílohy VI nařízení CLP [33] 

Indexo-

vé číslo 

Mezinárodní 

identifikace 

chemických 

látek 

Číslo 

ES 

Číslo 

CAS 

Klasifikace Označení 

Kódy tříd a kategorií 

Nebezpečnosti 

Kódy 

standardníc

h 

vět 

o 

nebezpečno

sti 

Kódy 

výstraţných 

symbolů a 

signálních 

slov 

Kódy 

standardních 

vět 

o 

nebezpečnos-

ti 

080-

001-00-

0 

rtuť 231-

106-7 

7439-

97-6 

Akutní toxicita, 

kategorie 3 

Acute Tox. 3 (*) 

Toxicita pro 

specifické cílové 

orgány –opakovaná 

expozice, kategorie 2 

STOT RE 2 (*) 

Nebezpečný pro vodní 

prostředí, kategorie 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

 

H331 

H373 

(**) 

H400 

H410 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H331 

H373 (**) 

H410 

 

Převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení je uveden 

v příloze č. VII tohoto nařízení. Tato příloha obsahuje tabulku pro usnadnění převodu 

klasifikace pro látku nebo směs podle směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES na 

odpovídající klasifikaci podle tohoto nařízení. [33] 

Převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení je uveden 

v tabulce č. 5 (tabulka modifikována, vybrány pouze údaje týkající se rtuti a jejích sloučenin).  
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Tabulka 5: Převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení [33] 

Klasifikace podle 

směrnice 67/ 

548/EHS 

Fyzikální stav 

látky, je-li 

Důleţitý 

Klasifikace podle tohoto nařízení 

 

Poznámka Třída a kategorie 

nebezpečnosti 

 

Standardní věta 

o nebezpečnosti 

T+; R26 plyn  AcuteTox. 2 H330  (1) 

T+; R26 pára  AcuteTox. 1 H330  

T+; R26 prach/mlha  AcuteTox. 2 H330 (1) (1) 

T; R48/23  STOT RE 1 H372  (3) 

Repr. Cat. 1; R61  Repr. 1A H360D  (4) 

Repr. Cat. 2; R61  Repr. 1B H360D  (4) 

N; R50–53  AquaticAcute 1 

AquaticChronic 1 

H400 

H410 

 

5.4. Hygienické limity 

Hygienickým limitem chemické látky se rozumí přípustný expoziční limit nebo nejvyšší 

přípustná koncentrace. Přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový 

časově váţený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimţ můţe 

být podle současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně 

týdenní pracovní doby, aniţ by u něho došlo i při celoţivotní pracovní expozici k poškození 

zdraví, k ohroţení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Nejvyšší přípustná koncentrace je 

taková koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v ţádném úseku směny 

vystaven. [34] 

Postup při stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických látek je upraven 

v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části B. Způsob měření a hodnocení inhalační expozice 

chemickým látkám v pracovním ovzduší je upraven v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části C. 

[34] 

Dle § 9 odst. 5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci je v příloze č. 2, části A uveden seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční 

limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P). Expoziční limity (PEL) a nejvyšší 

přípustné koncentrace (NPK-P) jsou uvedeny v tabulce č. 6 práce (tabulka je modifikována, 

vybrány pouze hodnoty týkající se rtuti a jejích sloučenin). [34]  
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Tabulka 6: Expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) [34] 

Látka Číslo CAS 

PEL NPK-P 

Poznámky 

Faktor 

přepočtu na 

ppm 

mg.m
-3

 

Rtuť 7439-97-6 0,05 0,15 D, P 0,122 

Rtuti alkyl-

sloučeniny, jako 

Hg 

 0,01 0,03 D, P  

Rtuti 

anorganické a 

aryl-sloučeniny, 

jako Hg 

 0,05 0,15 D, P  

D – při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůţí nebo silný dráţdivý účinek na 

kůţi. 

P – u látky nelze vyloučit závaţné pozdní účinky 

5.5. Tabulkový přehled vybrané legislativy týkající se rtuti a jejích 

sloučenin 

Legislativa týkající se rtuti a jejích sloučen je v této oblasti velmi rozsáhlá a není vytvořen 

jednotný přehled. Pouţit tabulkový přehled z internetového zdroje Ministerstva ţivotního 

prostředí. Přehled modifikován, doplněny a aktualizovány vybrané předpisy týkající se rtuti a 

jejích sloučenin. Přehled vybrané legislativy týkající se rtuti a jejích sloučenin je uveden 

v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Přehled vybrané legislativy týkající se rtuti a jejích sloučenin [35] 

Název právního předpisu EU  Stručný obsah  Implementace/Legislativa ČR 
Nařízení Komise (EU) č. 

214/2011 ze dne 3. března 2011, 

kterým se mění příloha I a 

V nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

689/2008 o vývozu a dovozu 

nebezpečných chemických látek 

Látka je uvedena v Seznamu 

chemických látek a výrobků, na 

které se vztahuje zákaz vývozu 

podle 689/2008/ES (čl. 14) - jiné 

neţ perzistentní organické 

polutanty - pod názvem: Kovová 

rtuť a směsi kovové rtuti s jinými 

látkami, včetně slitin rtuti, s 

koncentrací rtuti nejméně 95 % 

hmotnostních. 

Nařízení jsou závazná v celém 

rozsahu a přímo pouţitelná ve 

všech členských státech. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

Látka je uvedena v tomto předpisu.  
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Název právního předpisu EU  Stručný obsah  Implementace/Legislativa ČR 
Nařízení vlády č. 450/2011 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 

145/2008 Sb., kterým se stanoví 

seznam znečišťujících látek a 

prahových hodnot a údaje 

poţadované pro ohlašování do 

integrovaného registru 

znečišťování ţivotního prostředí 

Látka je uvedena v příloze č.2 

tohoto předpisu - prahová hodnota 

pro přenos znečišťujících látek 

v odpadech mimo provozovnu: rtuť 

a sloučeniny 5 kg/rok. 

 

Směrnice Rady 76/768/EHS ze 

dne 27. července 1976 o 

sbliţování právních předpisů 

členských států týkajících se 

kosmetických prostředků, ve 

znění pozdějších předpisů 

Rtuť a její sloučeniny nesmějí být 

obsaţeny v kosmetických 

prostředcích. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně 

některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 

2006 o bateriích a akumulátorech 

a odpadních bateriích  

1. Pravidla pro uvádění baterií a 

akumulátorů na trh a zejména 

zákaz uvádění na trh baterií a 

akumulátoru obsahujících 

nebezpečné látky (s určitými 

výjimkami).  

2. Podpora vysoké úrovně sběru a 

recyklování odpadních baterií a 

akumulátoru a zlepšení práce v 

oblasti ţivotního prostředí u všech 

subjektů, které se podílejí na 

ţivotním cyklu baterií a 

akumulátoru. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/95/ES ze dne 27. 

Ledna 2003 o omezení pouţívání 

některých nebezpečných látek v 

elektrických a elektronických 

zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů 

Omezení pouţívání nebezpečných 

látek v elektrických a 

elektronických zařízeních 

environmentálně šetrné vyuţití a 

zneškodnění odpadních 

elektrických a elektronických 

zařízení. Zákaz pouţití rtuti v 

nových elektrických a 

elektronických zařízení uváděných 

na trh (s určitými výjimkami). 

Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/53/ES ze dne 18. 

Září 2000 o vozidlech 

s ukončenou ţivotností, ve znění 

pozdějších předpisů 

Stanoví opatření zaměřená na 

předcházení vzniku odpadu z 

vozidel a dále na opětovné pouţití, 

recyklaci a jiné formy vyuţití 

vozidel s ukončenou ţivotností a 

jejich součástí, zlepšení práce v 

oblasti ţivotního prostředí u všech 

subjektů, které se podílejí na 

ţivotním cyklu vozidel. 

Je-li proveditelné, konstrukční části 

obsahující rtuť, mají být vyjmuty, 

materiály a součásti vozidel 

uvedené na trh po 1. červenci 2003 

nesmí obsahovat rtuť (s určitými 

výjimkami). 

Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 

14. června 2006 o přepravě 

odpadu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Stanovení postupu a kontrolních 

reţimů pro přepravu odpadu v 

závislosti na původu, určení a trase 

přepravy, druhu přepravovaných 

odpadů a způsobu nakládání s 

odpady v místě určení. 
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Název právního předpisu EU  Stručný obsah  Implementace/Legislativa ČR 
Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 98/2008/ES ze dne 19. 

listopadu 2008 o odpadech a o 

zrušení některých směrnic, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Stanoví opatření na ochranu 

ţivotního prostředí a lidského 

zdraví předcházením nepříznivým 

vlivům vzniku odpadu a nakládání 

s nimi nebo jejich omezováním a 

omezováním celkových dopadů 

vyuţívání zdrojů a zlepšováním 

účinnosti tohoto vyuţívání. 

 

Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/96/ES ze dne 27. 

Ledna 2003 o odpadních 

elektrických a elektronických 

zařízeních (OEEZ), ve znění 

pozdějších předpisů 

Prevence vzniku odpadních 

elektrických a elektronických 

zařízení (OEEZ) a dále jejich 

opětovné pouţití, recyklace a další 

formy jejich vyuţívání ve snaze 

sníţit mnoţství odpadu určeného k 

odstranění, zlepšení práce v oblasti 

ţivotního prostředí u všech 

subjektů, které se podílejí na 

nakládání s OEEZ. Odstranění 

konstrukčních částí obsahujících 

rtuť, odstranění rtuti z výbojek. 

Směrnice Rady 1999/31/ES o 

skládkách odpadu, ve znění 

pozdějších předpisů 

Stanovení kritérií pro ukládání 

odpadu. Pro potřeby nařízení č. 

1102/2008 novelizována směrnicí 

Rady 2011/97/EU . 

Směrnice Rady 86/278/EHS ze 

dne 12. června 1986 o ochraně 

ţivotního prostředí a zejména 

půdy při pouţívání kalů z čistíren 

odpadních vod v zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů 

Stanovení mezních hodnot 

koncentrací rtuti v půdě, v kalech 

pouţívaných v zemědělství a mezní 

hodnoty rtuti, které mohou být 

ročně vneseny do zemědělské 

půdy. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon č. 156/1998 Sb., O 

hnojivech, ve znění pozdějších 

předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/1/ES ze dne 15. 

ledna2008 o integrované prevenci 

a omezování znečištění (IPPC), 

ve znění pozdějších předpisů 

Stanovení opatření, která mají 

vyloučit, anebo pokud to není 

moţné, sníţit emise z uvedených 

činností do ovzduší, vody a půdy, 

včetně opatření týkajících se 

odpadů. 

Zákon č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změněně kterých 

zákonů (zákon o integrované 

prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 

18.ledna 2006, kterým se zřizuje 

evropský registr úniku a přenosu 

znečišťujících látek a kterým se 

mění směrnice Rady 91/689/EHS 

a 96/61/ES, ve znění pozdějších 

předpisů 

Stanovení ohlašovací povinnosti 

úniku rtuti a prahových hodnot a 

údajů poţadovaných pro 

ohlašování do integrovaného 

registru znečišťování ţivotního 

prostředí. 

Zákon č. 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru znečišťování 

ţivotního prostředí a integrovaném 

systému plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti ţivotního 

prostředí a o změně některých 

zákonů.  Nařízení vlády č. 

145/2008 Sb., kterým se stanoví 

seznam znečišťujících látek a 

prahových hodnot a údaje 

poţadované pro ohlašování do 

integrovaného registru 

znečišťování ţivotního prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2004/107/ES ze dne 

15.prosince 2004, o obsahu 

arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

polycyklických aromatických 

uhlovodíku ve vnějším ovzduší, 

ve znění pozdějších předpisů 

Určení společných metod a kritérií 

pro posuzování koncentrací rtuti ve 

vnějším ovzduší a pro posuzování 

depozice rtuti; zajištění získávání 

dostatečných informací o 

koncentracích rtuti, ve vnějším 

ovzduší, o depozici rtuti a o 

zpřístupnění těchto údajů. 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 

597/2006 o sledování a 

vyhodnocování kvality ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů 



37 
 

Název právního předpisu EU  Stručný obsah  Implementace/Legislativa ČR 
Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2004/35/ES ze dne 21. 

Dubna 2004 o odpovědnosti za 

ţivotní prostředí v souvislosti s 

prevencí a nápravou škod na 

ţivotním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vytváří rámec odpovědnosti za 

ţivotní prostředí zaloţený na 

zásadě„znečišťovatel platí“ s cílem 

předcházet škodám na ţivotním 

prostředí a napravovat je. 

Zákon č. 167/2008 Sb., o 

předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě a o změně některých 

zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 

9. prosince 1996 o kontrole 

nebezpečí závaţných havárií 

s přítomností nebezpečných látek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Prevence závaţných havárií, při 

kterých jsou přítomny nebezpečné 

látky, a omezení jejich následků 

pro člověka a ţivotní prostředí. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo 

chemickými přípravky, ve znění 

pozdějších předpisů 

6. Klasifikace rtuti a jejích sloučenin 

Klasifikace látky nebo směsi je postup zjišťování nebezpečných fyzikálně-chemických 

vlastností, nebezpečných vlastností ovlivňujících zdraví a nebezpečných vlastností 

ovlivňujících ţivotní prostředí (dále jen „nebezpečná vlastnost“) látky nebo směsi, hodnocení 

zjištěných nebezpečných vlastností a následné zařazení látky nebo směsi do jednotlivých 

skupin nebezpečnosti látky nebo směsi (dále jen „skupina nebezpečnosti“). [36] 

 Klasifikace podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  

Akutní toxicita – inhalační: 

Acute Tox. 2 – H330: Při vdechování můţe způsobit smrt. 

Toxicita pro reprodukci: 

Repr. 1B – H360: Můţe poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. 

Specifický účinek – H360D – Můţe poškodit plod.  

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: 

STOT Rep. Exp. 1 – H372: Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo 

opakované expozici (dotčené orgány neznámy). 

Nebezpečnost pro vodní prostředí: 

Akutní toxicita pro vodní prostředí kategorie 1 – H400: Vysoce toxický pro vodní 

organismy. 

Chronická toxicita pro vodní prostředí kategorie 1 – H410: Vysoce toxický pro vodní 

organismy, s dlouhodobými účinky.       [37] 

 

 

 



38 
 

 Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS 

T; R23 Toxický; Toxický při vdechování. 

R 33  Nebezpečí kumulativních účinků. 

N; R50/53 Nebezpečný pro ţivotní prostředí; vysoce toxický pro vodní organismy, 

můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

      [39] 

Pokyny pro bezpečné zacházení – S – věty  

S45 v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou 

pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení)  

S53 zamezte expozici – před pouţitím si obstarejte speciální instrukce  

S60 tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad  

S61 zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí; viz. speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy         [37] 

Registrační číslo CAS: 7439-97-6 

ES číslo: 231-106-7 

REACH Registrační číslo: 01-2119548380-42-0000 

Signální slovo: nebezpečí 

Výstraţné symboly dle CLP jsou vyobrazeny na obrázku č. 7. 

  

         

       

       GHS06          GHS08         GHS09 

Obrázek 7: Výstraţné symboly dle CLP [37] 

 [37] 

6.1. Pokyny pro bezpečné zacházení se rtutí vyplývající z 

klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES 

Přehled standardních vět nebezpečnosti a k nim uvedených pokynů pro bezpečné skladování 

rtuti vyplývajících z klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES je uveden v tabulce č. 8. 
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Tabulka 8: Pokyny pro bezpečné zacházení se rtutí [38] 

Standardní věta 

o nebezpečnosti  

(H-věty) 

Pokyn pro bezpečné zacházení (P-věty) 

 PREVENCE REAKCE SKLADOVÁNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ 

H330 P260 

P271 

P284 

P304 + P340 

P310 

P320 

P403 + P233 

P405 

P501 

H360D P201 

P202 

P281 

P308 + P313 P405 P501 

H372 P260 

P264 

P270 

P314  P501 

H400 P273 P391  P501 

H410 P273 P391  P501 

 

 Význam H-vět a P-vět uvedených v tabulce č. 8 

H330 - Při vdechování můţe způsobit smrt. 

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

P271 - Pouţívejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P284 - Pouţívejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

P304+P340 – Při vdechnutí: Přeneste postiţeného na čerstvý vzduch a ponechte jej v 

klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P310 - Okamţitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

P320 - Je nutné odborné ošetření. 

P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P405 - Skladujte uzamčené. 

P501 - Odstraňte obsah/obal. 

H360D - Můţe poškodit plod v těle matky. 

P201 - Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce. 

P202 - Nepouţívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a 

neporozuměli jim. 

P281 - Pouţívejte poţadované osobní ochranné prostředky. 

P308+P313 - Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. 

about:blankODKAZHVETYCZ
about:blankODKAZPVETYCZ
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H372 - Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postiţené orgány, jsou-li známy) při 

prodlouţené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě 

prokázáno, ţe ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné). 

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

 P264 - Po manipulaci důkladně omyjte .... 

P270 - Při pouţívání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 

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

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.  

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P273 - Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

P391 - Uniklý produkt seberte.       [39] 

6.2. Pokyny pro bezpečné zacházení se sloučeninami rtuti 

kapalnými/tuhými, anorganickými/organickými vyplývající z 

klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES 

Přehled standardních vět nebezpečnosti a k nim uvedených pokynů pro bezpečné skladování 

sloučenin rtuti vyplývajících z klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES je uveden v tabulce č. 9. 

Tabulka 9: Pokyny pro bezpečné zacházení se sloučeninami rtuti [38] 

Standardní věta 

o nebezpečnosti  

(H-věty) 

Pokyn pro bezpečné zacházení (P-věty) 

 PREVENCE REAKCE SKLADOVÁNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ 

H300 P264 

P270 

P301 + P310 

P321 

P330 

P405 P501 

H310 P262 

P264 

P270 

P280 

P302 + P350 

P310 

P322 

P361 

P363 

P405 P501 

H330 P260 

P271 

P284 

P304 + P340 

P310 

P320 

P403 + P233 

P405 

P501 

H373 P260 P314  P501 

H400 P273 P391  P501 

H410 P273 P391  P501 

about:blankODKAZHVETYCZ
about:blankODKAZPVETYCZ
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Význam standardních vět nebezpečnosti H330, H400, H410 a k nim uvedených pokynů pro 

bezpečné skladování je uveden v předchozím přehledu pokynů pro bezpečné zacházení se 

rtutí vyplývajících z klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES (tabulka č. 8). 

 Význam H-vět a P-vět uvedených v tabulce č. 9 

H300 - Při poţití můţe způsobit smrt. 

H310 - Při styku s kůţí můţe způsobit smrt. 

H373 - Můţe způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postiţené orgány, jsou-li 

známy) při prodlouţené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li 

přesvědčivě prokázáno, ţe ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné). 

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

P262 - Zabraňte styku s očima, kůţí nebo oděvem. 

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte. 

P270 -  Při pouţívání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 

P280 - Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P301+P310 – při poţití: Okamţitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

P302+P350 – při styku s kůţí: Jemně omyjte velkým mnoţstvím vody a mýdla. 

P310 - Okamţitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

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

P321 - Odborné ošetření. 

P322 - Specifické opatření.  

P330 - Vypláchněte ústa. 

P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamţitě svlékněte. 

P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným pouţitím vyperte.    [39] 
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6.3. Informace pro přepravu 

Rtuť je klasifikována jako nebezpečná pro přepravu podle mezinárodních pravidel ADR/RID 

a GGVS/GGVE (pro pozemní a ţelezniční přepravu); IMDG/GGV (námořní přepravu - 

zaoceánská plavidla); ICAO-TI (pro civilní leteckou přepravu) a IATA-DGR(leteckou 

přepravu). [37] 

Na území České republiky je vyuţívána hlavně přeprava pozemní a ţelezniční. Předpisem pro 

silniční přepravu je Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR), která je uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv, částce 9, jako sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí 17/2011 Sb.m.s. Předpisem pro ţelezniční přepravu je Řád pro 

mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o 

mezinárodní ţelezniční přepravě (COTIF) – uveřejněn ve Sdělení Ministerstva zahraničních 

věcí č. 19/2011 Sb.m.s. [31] 

Oba předpisy jsou výchozími podklady pro provádění vnitrostátní přepravy nebezpečných 

látek a předmětů. Přehled klasifikace rtuti podle ADR/RID je v tabulce č. 10. Přehled 

klasifikace sloučenin rtuti kapalných/tuhých, anorganických/organických podle ADR/RID je 

v tabulce č. 11. [38] 

Bezpečnostní značky (značka pro látky ohroţující ţivotní prostředí – symbol ryba a strom a 

značka pro ţíravost), kterými se musí povinně označovat přepravované zboţí, jsou 

vyobrazeny na obrázku č. 8 Pro pozemní přepravu (ADR/RID) a námořní přepravu jsou 

pouţívány obě označení zvláštní označení (Symbol ryba a strom), Bezpečnostní značka 8; pro 

leteckou přepravu pouze bezpečnostní značka 8. [38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Bezpečnostní značky [37] 
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  Tabulka 10: Přehled klasifikace rtuti podle ADR/RID [38] 

Verze: ADR 2011 RID 2011 

UN číslo: 2809 2809 

Třída ADR/RID: 8 8 

Klasifikační kód: C9 C9 

Obalová skupina: III III 

Bezpečnostní značka: 8 8 

Zvláštní ustanovení: 599 599 

Identifikační číslo 

nebezpečnosti: 
80 80 

Přepravní kategorie: 3 3 

Kód omezení pro tunely: E - 

Omezené mnoţství: 5 kg 5 kg 

Pokyny pro balení: P800 P800 

Ustanovení o společném balení: MP15 MP15 

  Tabulka 11: Přehled klasifikace sloučenin rtuti kapalných/tuhých, 

anorganických/organických podle ADR/RID [38] 

Verze: ADR 2011 RID 2011 

UN číslo: 2024 2024 

Třída ADR/RID: 6.1 6.1 

Klasifikační kód: T4 T4 

Obalová skupina: I, II, III I, II, III 

Bezpečnostní značka: 6.1 6.1 

Identifikační číslo nebezpečnosti pro 

obal. skup. I: 
66 66 

Identifikační číslo nebezpečnosti pro 

obal. skup. II a III: 
60 60 

Přepravní kategorie pro obal. skup. I: 1 1 

Přepravní kategorie pro obal. skup. 

II:  
2 2 

Přepravní kategorie pro obal. skup. 

III:  
2 2 

Kód omezení pro tunely pro obal. 

skup. I::  
C/E - 

Kód omezení pro tunely pro obal. 

skup. II:  
D/E - 

Kód omezení pro tunely pro obal. 

skup. III:  
E - 

about:blankODKAZZU599
about:blankODKAZZU599
about:blankODKAZT-E
about:blankODKAZP800
about:blankODKAZP800
about:blankODKAZMP15
about:blankODKAZMP15
about:blankODKAZT-E
about:blankODKAZT-E
about:blankODKAZT-E
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 Doplňující informace k tabulkám č. 10 a 11: 

599  Podle tohoto zvláštního ustanovení předpisu ADR výrobky nebo nástroje, které 

obsahují nejvýše 1 kg rtuti, nepodléhají předpisům ADR  

I, II, III Stupeň nebezpečí vyjadřují obalové skupiny: obalová skupina I - velmi nebezpečné 

látky,  obalová skupina II - středně nebezpečné látky, obalová skupina III - málo 

nebezpečné látky  

E      Průjezd zakázán tunely kategorie E. 

C/E Přeprava v cisternách: průjezd zakázán tunely kategorie C, D a E, jiná přeprava: 

průjezd zakázán tunely kategorie E 

D/E  Přeprava v cisternách: průjezd zakázán tunely kategorie D a E, jiná přeprava: 

průjezd zakázán tunely kategorie E 

Mp15  Pokud mnoţství nepřevýší 3 litry na vnitřní obal, mohou být baleny společně do 

skupinového obalu:  

- s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi 

jiných tříd, je-li společné balení dovoleno téţ pro tyto věci; nebo 

- s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR, pod podmínkou, ţe spolu 

vzájemně nebezpečně nereagují. 

P800  Pokyny pro balení, kde je výčet balení, která jsou dovolena, pokud jsou splněna 

všeobecná ustanovení pro balení. Skupinové obaly v tomto pokynu jsou rozděleny na 

vnitřní a vnější. Je zde výčet lahví a skupinových obalů rozlišených na základě 

materiálu a hmotnosti. Podrobněji jsou popsány poţadavky na vnější obaly, coţ jsou 

sudy a bedny, které následně také rozdělujeme dle hmotnosti a materiálu, ze kterého 

jsou provedeny (sudy z plastu, sudy z překliţky, sudy z lepenky, bedny z oceli, 

bedny z přírodního dřeva atd.).        [38] 

Námořní přeprava (IMDG)  

Číslo OSN: 2809 

Oficiální název pro přepravu: rtuť 

Třída: 8  

Obalová skupina: III 

Látka znečišťující moře: ano 
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Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA/DGR) 

Číslo OSN: 2809 

Oficiální název pro přepravu: rtuť 

Třída: 8 

Obalová skupina: III          [37] 

7. Bezpečnost a organizace práce při práci se rtutí a jejími 

sloučeninami 

V následujícím textu jsou popsány základní poţadavky na pracoviště, tedy zajištění 

bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci, na kterých se vyskytuje rtuť a její sloučeniny 

(poţadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a poţadavky zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů) a dále poţadavky na kategorizaci prací (poţadavky zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhl. č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů). [40] 

7.1. Povinnosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků 

Znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany 

zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů. Kaţdý zaměstnanec 

je povinen dbát podle svých moţností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a 

zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při 

práci. Dále je povinen dodrţovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti 

technických zařízení a ochrany zdraví při práci; dodrţovat ostatní předpisy a pokyny k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti a 

stanovené pracovní postupy, s nimiţ byl pracovník řádně seznámen. Pracovníci jsou povinni 

pravidelně se seznamovat s předepsanou dokumentací poţární ochrany (poţární řád, 

poplachové směrnice, evakuační plán) a se zvláštními poţadavky na provoz, údrţbu a obsluhu 

zařízení v případě poţáru. [40] 

Za plnění úkolů firmy v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí 

pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. [40] 
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7.2. Evidence vysoce toxických látek 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou 

povinny vést evidenci těchto chemických látek a chemických přípravků. [40] 

Evidence se vede pro kaţdou nebezpečnou chemickou látku a chemický přípravek odděleně a 

evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném mnoţství, stavu zásob a 

jméno osoby (název nebo firmu), které byly chemická látka nebo chemický přípravek vydány. 

Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosaţení nulového stavu zásob 

nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku. Tato povinnost se nevztahuje na 

provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. [40] 

7.3. Kategorizace prací 

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro 

zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií (§ 37-38 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví 

vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činitel. [40] 

7.4. Rizikové faktory pracovních podmínek  

Jestliţe se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel 

povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vţdy, pokud dojde ke změně podmínek 

práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo 

alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosaţitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a 

přijímání opatření k dodrţení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle 

prováděcího právního předpisu (nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). [40] 

Hygienické limity pro rtuť a její sloučeniny dle výše uvedeného nařízení jsou uvedeny 

v kapitole č. 5.4 práce). Nelze-li překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů 

vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a 

jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, 
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zřízení kontrolovaných pásem, pouţívání vhodných osobních ochranných pracovních 

prostředků. [40] 

7.5. Základní zásady bezpečného zacházení se rtutí a jejími 

sloučeninami 

Všechny práce se rtutí a jejími sloučeninami, které mohou ohrozit zdraví, musí být technicky 

zabezpečeny tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní 

prostředí (NPK-P). [40] 

Před kaţdou prací se rtutí a jejími sloučeninami musí být zkontrolována a zajištěna technická 

a organizační opatření k ochraně zdraví. Pokud to charakter práce vyţaduje, musí být 

připraveny asanační prostředky pro případ havárie. [40] 

Před zahájením jakékoliv činnosti se rtutí a jejími sloučeninami (nebo se zařízeními, v nichţ 

jsou látky obsaţeny) je potřeba se seznámit s charakterem a nebezpečnými vlastnostmi těchto 

látek (např. z bezpečnostních listů chemických látek), s doporučenými způsoby zacházení 

včetně bezpečnostních a ochranných opatření, se zásadami první pomoci a s místním 

provozním a bezpečnostním předpisem (provozním řádem pracoviště). Zaškolení a opakované 

proškolení pracovníků v potřebném rozsahu, případně zajištění odborného dozoru či dohledu 

nad vykonávanou prací. Dodrţování příslušných bezpečnostních předpisů a pokynů k 

zacházení s látkami, zásad osobní a provozní hygieny. Při kaţdé činnosti se rtutí a jejími 

sloučeninami pouţívat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené 

zaměstnavatelem na základě vyhodnocení rizik a práce a konkrétních podmínek na pracovišti 

(podrobně rozpracováno v kapitole č. 9.1 - Doporučení k osobní ochraně při práci se rtutí a 

jejími sloučeninami). [40] 

7.6. Bezpečnost při manipulaci a skladování 

7.6.1. Manipulace 

Před zahájením ruční manipulace se rtutí a jejími sloučeninami nutno zkontrolovat stav 

drţadel či úchytů, těsnost uzavření nádob a pevnost obalů. Vyvarovat se přenášení těchto 

nádob na zádech nebo v náručí, případně taţení nebo tlačení po podlahách nebo skluzech. 

Zařízení, jeho součásti (nádrţe, kontejnery, přepravní obaly) a prostory, kde se vyskytuje a 

pouţívá rtuť, musí být označeny příslušným bezpečnostním značením (barvami, značkami a 

nápisy), upozorňujícím na zdroje rizika a nebezpečné vlastnosti látek. [40] 
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7.6.2. Skladování 

Rtuť a její sloučeniny musí být uchovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneuţití. Skladovat 

jen na místech k tomu určených, v předepsaném mnoţství a odpovídajících obalech s 

vyznačením obsahu a bezpečnostním označením podle vlastností látek, zabránit společnému 

skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat. [40] 

Nepovolané osoby nemají do prostor, kde se pouţívá či skladuje rtuť a její sloučeniny přístup. 

V prostorách nebo místech s moţností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště a označit 

jej výstraţnými značkami.  V prostorech, kde se pouţívá či skladuje rtuť a její sloučeniny a 

přípravky je zakázáno jíst, pít, kouřit a je zakázáno nasávat toxické látky ústy. [40] 

Rtuť a její sloučeniny se nesmějí dávat, ani přechodně, do obalů od nápojů či potravin. Obaly 

musí být vţdy opatřeny stanoveným označením.  Poţadavky na označování a balení 

chemických látek jsou uvedeny v zákoně č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 

chemických směsích a o změně některých zákonů. [40, 49] 

7.7. Kontrolovaná pásma  

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s chemickými karcinogeny a pracovní procesy s 

rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 

(NV č. 361/2007 Sb.) vţdy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a 

zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, 

údrţbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem mohou být 

zaměstnavatelem zařazeny i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení 

rizikových faktorů, pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců.  O kontrolovaných 

pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem, je zaměstnavatel povinen 

vést evidenci a ukládat ji po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem (§ 39 zákona č. 

258/2000 Sb.).  [40] 

7.8. Zařazení bezpečnostních přestávek  

Pokud je při trvalé (rizikové) práci, podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 

258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nezbytné nepřetrţité pouţívání osobních 

ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo pokud to 

povaha ochranného pracovního prostředku vyţaduje, musí být během práce zařazeny 

bezpečnostní přestávky (dle NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), při nichţ 
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můţe zaměstnanec odloţit osobní ochranný pracovní prostředek. Po dobu trvání 

bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec v ţádném úseku směny vystaven 

rizikovému faktoru překračujícímu hygienický limit. [40] 

7.9. Základní opatření v případě úniku rtuti a jejích sloučenin 

Pokud dojde k úniku rtuti a jejích sloučenin je nutné okamţitě učinit opatření k zabránění 

ohroţení zdraví a ţivotního prostředí. Konkrétní postupy se řídí dokumenty upravující 

mimořádné události, například plánem opatření pro případ havárie. [40] 

Osoba, která zjistí únik závadné látky (rtuti, jejích sloučenin), podá informace o úniku 

neprodleně vedoucímu pracovníkovi. Ten dále zajišťuje řešení této situace v souladu s obecně 

platnými právními předpisy. V odstraňování následků je nutno pokračovat do úplné likvidace 

uniklých závadných látek a uvedení zamořeného prostoru do původního stavu. Zamezení 

vniknutí do kanalizace, půdy a vody. [40] 

Zneškodnění se provádí přidáním chlóru, který oxiduje rtuť na ionty. Na separaci iontů rtuti je 

vhodný koncentrát aktivovaného uhlíku, ze kterého se destilací získá rtuť. Odpadní látky 

obsahující rtuť je vhodné pokrýt sírou nebo polysulfidem vápenatým, které se rtutí vytvoří 

povlak sulfidu rtuťnatého, který zabrání uvolňování rtuťnatých par (odpady obsahující rtuť 

jsou nevhodné pro spalování). Při úniku látky do kanalizace nebo do odpadních vod se mohou 

tvořit jedovaté a leptavé páry. Zbytky látky ohradit, pokrýt silnou vrstvou písku nebo zemí, 

odvézt v uzavřených nádobách k likvidaci. [38] 

Spolupracovat při zásahu s jednotkami Integrovaného záchranného systému (lokalizace a 

likvidace události) a s vyšetřujícími orgány při vyšetřování zdroje, příčin a průběhu události. 

Podle moţností poskytnout první pomoc zasaţeným či postiţeným osobám, t.j. zajistit 

průchodnost dýchacích cest, zastavit krvácení, u postiţených bez dechu a tepu aţ do příjezdu 

lékaře provádět zevní masáţ srdce a umělé dýchání, realizovat protišoková opatření, zejména 

však přerušit další průnik chemických látek do organismu. Zjištěné či předpokládané zasaţení 

a postiţení osob nezvládnutelné laickou první pomocí hlásit zdravotnické záchranné sluţbě 

(rychlá zdravotnická pomoc, v krajním případě letecká záchranná sluţba) i hasičskému 

záchrannému sboru (vyprošťování osob). [40] 

Všechny nedostatky zjištěné při vyšetřování události odstranit, opatření ze závěrů vyšetřování 

zapracovat do místních provozních a bezpečnostních předpisů pro provádění činností a 

obsluhu technických zařízení. Dodrţovat trvale zásady bezpečného zacházení s chemickými 
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látkami a bezpečného provozu technických zařízení, v nichţ jsou látky umístěny, udrţovat 

technická zařízení po celou dobu jejich provozu ve stavu schopném bezpečného, spolehlivého 

a bezporuchového provozu, aby k dalším neţádoucím událostem docházelo co moţná 

nejméně.  Tam, kde jsou zpracovány příslušné dokumenty, postupovat při vzniku událostí 

podle plánů zajišťování první pomoci (přivolání, organizace a poskytování) - 

"traumatologický plán", plánů pro havarijní připravenost a zásah - havarijní plán, evakuační 

plán, nouzový plán apod. [40] 

8. Měření rtuti v pracovním prostředí 

Pro stanovení celkového obsahu rtuti ve vzorku je třeba nejprve všechny chemické formy rtuti 

převést do jedné formy. Vzhledem ke stabilitě chemických forem rtuti i k formě potřebné pro 

vlastní stanovení, jsou organické formy rtuti převáděny na rtuť anorganickou (Hg2+), která je 

stanovena podle způsobu detekce buď přímo, nebo výhodněji po redukci jako rtuť atomární. 

[7] 

Odběr a uchovávání vzorku pro stanovení chemických sloučenin rtuti je velmi náročný na 

standardizaci podmínek, které by měly zaručit, ţe nedojde ke změně sloţení vzorku v procesu 

jeho odběru, uchovávání a analýzy. Jiţ samotný odběr vzorku je velmi důleţitý a musí zajistit, 

aby odebraný materiál byl, a aţ do doby analýzy zůstal, reprezentativním vzorkem 

analyzovaného materiálu. K tomu je v případě chemických forem rtuti třeba zajistit, aby v 

průběhu odběru a i následné úpravy nedošlo nejen k poklesu celkového mnoţství rtuti ve 

vzorku, ale ani ke změně poměru jednotlivých chemických forem rtuti. [7] 

Stabilita vzorků se podpoří jejich zmrazením, uchováváním extraktů v ledničce v nádobách z 

tmavého Pyrex skla nebo PTFE a pouţíváním konzervačních činidel. Jako konzervační 

činidla se pro anorganickou rtuť pouţívají silné minerální kyseliny (HNO3, HCl, H2SO4) 

v kombinaci s oxidačními činidly (K2Cr2O7, KMnO4). [7] 

Odběr vzorků plynných látek, škodlivin a prachů můţe probíhat pasivně nebo aktivně. Pro 

aktivní odběr se pouţívají čerpadla a odběrová média jako jsou sorpční trubičky, odběrové 

vaky, odběrové hlavice a kazetky s různými typy filtrů a impingery. Pro pasivní odběr se 

pouţívají samplery se sorbenty. Sorpční trubičky (obrázek č. 9) slouţí k odběru vzorků plynů 

a par pomocí odběrových čerpadel. Podle zvoleného sorbentu dojde k zachycení příslušných 

analytů na trubičce. Trubička je dále extrahována vhodným rozpouštědlem a extrakt je 

analyzován nebo je podrobena termální desorpci s analytickou koncovkou. [41] 
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Obrázek 9: Sorpční trubičky SILIKAGEL (kyanid rtuťnatý) [41] 

Pro stanovení celkového obsahu rtuti byly vyvinuty speciální analyzátory TMA 254 (Trace 

Mercury Analyser) a AMA 254 (Advanced Mercury Analyser) české provenience, které jsou 

na českém trhu jiţ od konce 80. let 20. století. Tyto analyzátory umoţňují přímé stanovení 

obsahu rtuti v pevných a kapalných vzorcích, kdy rozklad vzorku probíhá in situ přímo v 

přístroji v uzavřeném systému. Vzorek je v přístroji nejprve termicky rozloţen v proudu 

kyslíku, spaliny jsou transportovány proudem kyslíku do amalgamátoru (křemelina potaţená 

zlatem), kde je selektivně zachycena rtuť. Po nakoncentrování je rtuť vypuzena rychlým 

ohřevem do tzv. tandemových kyvet o různé optické délce a absorpce rtuti je měřena při 

253,65 nm. Totéţ mnoţství par rtuti je tedy měřeno dvakrát s odlišnou citlivostí (15:1). 

Metoda dosahuje mimořádně nízké meze detekce stanovení (0,01 ng Hg) a výsledky jsou 

nezávislé na matrici vzorku. Analyzátor AMA 254 je vyobrazen na obrázku č. 10. [7] 

 

Obrázek 10: Analyzátor AMA 254 [41] 

8.1. Alternativní přístroje k analyzátorům TMA 254 a AMA 254 

 HYDRA AA - automatizovaný systém pro analýzu stopových koncentrací rtuti. 

 HYDRA AF - automatizovaný systém pro analýzu ultrastopových koncentrací rtuti.  

 HYDRA PREP - automatizovaný systém pro přípravu vzorků. 

Tyto analyzátory stopových koncentrací rtuti se vyznačující vynikajícími detekčními limity a 

vysokou propustností vzorků. Analyzátor HYDRA AA je uveden na obrázku č. 11. [42] 
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Obrázek 11: Analyzátor Hydra AA [42] 

 Analyzátor rtuti - HYDRA C 

Analyzátor stopových mnoţství rtuti umoţňuje přímou analýzu jak z kapalných vzorků, tak z 

pevných vzorků a materiálů. Svým unikátním detekčním limitem 0,005 ng Hg vybočuje z 

dosavadní řady přístrojů. Analyzátor HYDRA C je uveden na obrázku č. 12. [42] 

  

Obrázek 12: Analyzátor HYDRA C [42] 

9. Osobní ochranné pracovní prostředky 

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí 

chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce 

a musí splňovat poţadavky stanovené prováděcím právním předpisem (tj. nařízení vlády č. 

21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění 

pozdějších předpisů). K zajištění osobní ochrany je třeba přistupovat jak z hlediska platných 

právních předpisů, tak i z technických a organizačních hledisek. [43] 

Dle § 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků musí být osobní ochranné pracovní prostředky po dobu pouţívání účinné proti 

vyskytujícím se rizikům a jejich pouţívání nesmí představovat další riziko, odpovídat 

podmínkám na pracovišti, být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých 

zaměstnanců, respektovat ergonomické poţadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
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V pracovním prostředí s přítomností více neţ jednoho rizika, kde je vyţadováno pouţívání 

současně více pracovních prostředků, musí být tyto osobní ochranné pracovní prostředky 

vzájemně slučitelné. [44] 

Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se týkají především právní předpisy, které lze rozdělit 

do tří skupin, týkající se: 

a) Pracovně-právních vztahů: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony; 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích dezinfekčních, ve 

znění pozdějších předpisů; 

b) uvádění výrobků na trh 

- zákon č. 34/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 

ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Pracovních podmínek 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů.       [43] 

9.1. Doporučení k osobní ochraně při práci se rtutí a jejími 

sloučeninami  

Volbě osobních ochranných prostředků musí nezbytně předcházet posouzení a vyhodnocení 

rizik na pracovišti, neboť nesprávné zpracování této úvodní činnosti můţe mít za následek 

nejen velké hmotné škody, ale především ztráty na lidském zdraví či ţivotech. [43] 

Mírou rizika ohroţení pracovníka rozumíme jeho přesné vyjádření v hodnotách, které 

ohroţují uţivatele. U chemických rizik je to především zjištění typu škodliviny, po kterém 

následuje stanovení její koncentrace. Tuto činnost lze provést vlastními silami (předpokládá 

se jak přístrojové vybavení, a znalost vhodných analytických metod) nebo dodavatelským 

způsobem. [43] 
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9.1.1. Ochrana dýchacích orgánů 

Kaţdý dýchací přístroj obsahuje tzv. lícnicovou část, která slouţí k přívodu vzduchu nebo jiné 

dýchací směsi do úst uţivatele. Lícnicovými částmi mohou být obličejové masky, polomasky, 

čtvrtmasky, ústenky, lícnicové části z filtračního materiálu, přilby (s přívodem vzduchu), 

kukly (s přívodem vzduchu); rovněţ bundy a oděvy slouţící témuţ účelu. [43] 

 Izolační dýchací přístroje 

Izolační dýchací přístroje jsou při pouţívání nezávislé na sloţení pracovního ovzduší a na 

koncentraci škodlivin v něm, neboť dýchací orgány jsou zcela odděleny od okolního ovzduší 

a vzduch k dýchání nepochází z místa, kde se pracovník (uţivatel) nachází. Tyto přístroje se 

rozdělují z hlediska způsobu přivádění a odvádění vzduchu či dýchací směsi do tří skupin. A 

to na: 

a) Hadicové dýchací přístroje; 

b) Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem nebo s uzavřeným okruhem; 

c) Únikové dýchací přístroje s otevřeným okruhem nebo s uzavřeným okruhem. 

Dýchací izolační přístroje zajišťují ochranu jak při nedostatku kyslíku, tak i v znečištěném 

ovzduší. U těchto prostředků je uţivatel zásobován neznečištěným dýchacím plynem, kterým 

můţe být vzduch nebo kyslík, nebo jiná dýchací směs. [43] 

 Kukly a přilby s přívodem vzduchu 

Tyto lícnicové části se pouţívají jen k dýchacím přístrojům s nuceným přívodem vzduchu. 

Můţe se jednat jak o filtrační, tak i některé typy izolačních přístrojů. Rozhodně kukly nebo 

přilby nelze pouţít v kombinaci s filtry protiplynovými či proti částicím při zajišťování 

dodávky vzduchu pomocí plic, neboť tyto lícnicové části nemají vhodnou těsnící linii, která 

by zabránila vnikání škodlivin do vnitřního prostoru. [43] 

 Filtrační dýchací přístroje bez nuceného přívodu vzduchu 

Tato skupina ochranných prostředků je pouţívána nejčastěji. Jedná se o všechny filtrační 

dýchací přístroje, u kterých je přívod vzduchu zajišťován silou plic uţivatele. Jde o obličejové 

masky, polomasky, čtvrtmasky a ústenky, ke kterým se připojují vhodné filtrační prvky.  

 Filtrační dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu 

Tuto skupinu především reprezentuje filtračně-ventilační jednotka, která slouţí k přívodu 

dostatečného mnoţství čistého filtrovaného vzduchu do lícnicové části. Ochranná funkce 

tohoto prostředku na ochranu dýchacích orgánů spočívá na skutečnosti, ţe vzduch je 
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přiváděný v nadbytku do lícnicové části. Mírný přetlak (vzhledem k atmosférickému tlaku), 

pak v konečném efektu vytvoří proudící vzduchovou clonu, která nedovoluje vnikání 

škodlivin přítomných v ovzduší do lícnicové části. [43] 

Kompletní filtračně-ventilační jednotka se skládá z: 

- lícnicové části (tj. masky, polomasky, čtvrtmasky, přilby nebo kukly), 

- ventilátoru poháněném motorem, který zajišťuje potřebné mnoţství vzduchu 

v mnoţství min. 120 l/min o dostatečném přetlaku, 

- zdroje elektrického proudu (nejčastěji akumulátoru), 

- filtru (proti částicím, plynům nebo kombinovaného), 

- jednoho nebo více vydechovacích ventilů umístěných v lícnicové části pro odvod 

přebytečného vzduchu        [43] 

9.1.1.1 Doporučení vhodné ochrany dýchacích orgánů proti rtuti: 

 Polomaska 7501-7503 

Polomaska (obrázek č. 13) je vyráběna v menší, střední a větší velikosti, coţ zajišťuje lepší 

přilnavost a těsnost na obličeji uţivatele. S příslušnými filtry ochrana dýchacích orgánů proti 

prachu, plynům a výparům. [45] 

          

Obrázek 13: Polomaska 7501 [45] 

 Celoobličejová maska 6800 - pouţití s filtry nebo se systémem S-200 

Celoobličejová maska (obrázek č. 14) oproti polomasce chrání tvář uţivatele vč. zrakových 

orgánů. Moţnost napojení na systém rozvodu tlakového vzduchu pomocí systému pro 

dodávku tlakového vzduchu S-200 a to jak s filtry, tak bez nich. Vyhovuje standardu EN 136 
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a nese označení CE (systém S-200 je systém pro přivedení vyfiltrovaného tlakového vzduchu 

z regulátoru do polomasek nebo celoobličejových masek). [45] 

 

Obrázek 14: Celoobličejová maska 6800 [45] 

 Filtr 6096, HgP3 

Filtry se pouţívají na polomaskách a celoobličejových maskách. Kombinovaný filtr, 

poskytující ochranu proti rtuťovým výparům a částicím. Stupeň ochrany HgP3. Filtry 6096 

jsou uvedeny na obrázku č. 15 

 

 

  

 

Obrázek 15: Filtry 6096 [45] 

 Ochranná přilba AH 4 s filtrací, s integrovaným dmýchadlem a filtry 

Ochranná přilba pro ochranu dýchacích cest, očí a hlavy vč. baterie. Částicemi (prachem) 

kontaminovaný vzduch je dmýchadlem (ventilátorkem) nasáván v zadní části přilby, přičemţ 

prochází nejprve hrubým filtrem a za dmýchadlem pak jemným hlavním filtrem. Vyfiltrovaný 

vzduch je vháněn do prostoru mezi obličejem a zorníkem. Dmýchadlo je napájeno el. energií 

z baterie, kterou má uţivatel zavěšenou na opasku. Ochranná přilba AH 4 s filtrací je 

vyobrazena na obr. č. 16, na obrázku č. 17 je znázorněna cirkulace vzduchu v ochranné přilbě 

AH 4. [45] 
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Obrázek 16: Ochranná přilba AH 4 s filtrací [45] Obrázek 17: Cirkulace vzduchu v ochranné 

přilbě AH 4 [45] 

 Náhlavní díl S-855E (kukla)  

Lehký, chemicky odolný náhlavní díl (kukla – obrázek č. 18) s vícenásobně pouţitelným 

náhlavním košem vybaveným komfortním ovladatelným rozvodem vzduchu v kukle a 

vnitřním límcem, pro napojení na filtrační jednotku nebo na systém tlakového vzduchu s 

regulátorem. [45] 

 

Obrázek 18 Náhlavní díl S-855E [45] 

 Filtroventilační jednotka CAC DF - Clean-air Chemical Dual Flow 

Filtroventilační jednotka (obrázek č. 19) s moţností volby dvou úrovní průtoku vzduchu 

(reţim Maska nebo Kukla). Jednotku je třeba osadit třemi šroubovými filtry pro filtraci 

chemických škodlivin nebo pevných částic nebo kombinovanými filtry, ev. předfiltrem. 

Pouţití filtračních jednotek s vhodnými náhlavními díly - kuklami a přilbami. [45] 
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Obrázek 19: Filtroventilační jednotka CAC DF [45] 

9.1.2. Ochrana zraku a obličeje 

K ochraně zraku a obličeje se nejčastěji pouţívají ochranné brýle a ochranné štíty. 

Ochranné brýle jsou určeny k ochraně zraku jen v případě, ţe není zapotřebí chránit celý 

obličej. Při výběru ochranných brýlí (typy, které jsou opatřeny dvěma zorníky) je nutné, aby 

oční rozestup brýlí se co nejvíce blíţil očnímu rozestupu uţivatele. [43] 

Ochranné štíty mají podobnou ochrannou funkci jako brýle pokud jde o ochranu očí. Navíc 

však chrání ostatní části obličeje, coţ nelze od brýlí očekávat. Materiál hledí, který je součástí 

štítu určeného na ochranu proti kapalným chemikáliím musí být odolný proti jeho působení, 

aby nedocházelo k zhoršování jeho optických vlastností. Ochranné štíty jsou často vhodné pro 

současné pouţívání s korekčními brýlemi. Při volbě štítu je zapotřebí přihlíţet i k jeho 

velikosti, aby podle rizika na pracovišti byl pracovník dostatečně chráněn. [43] 

9.1.2.1 Doporučení vhodné ochrany zraku a obličeje proti rtuti: 

 Ochrana zraku 3MTM 2890SA 

Brýle poskytují ochranu proti kapalinám, velkým částicím a plynům a jemným částicím. 

Zorník s optickou třídou 1 s vrstvou proti poškrábání a zamlţení. Nepřímé větrání zlepšuje 

cirkulaci vzduchu a sniţuje zamlţování zorníku (2890/2890A), acetátový zorník pro zvýšenou 

chemickou odolnost. Ochranné brýle jsou vyobrazeny na obrázku č. 20. [45] 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Ochranné brýle 3MTM 2890SA[45] 
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 Štít acetátový V2A Peltor pro ochranné přilby 

Tento štít (obrázek č. 21) je zhotoven z celulózového acetátu tloušťky 1 mm, který se 

vyznačuje dobrou odolností proti působení chemikálií. Je opatřen drţáky, které se připevňují 

na nástavce, kterými se uchycují sluchátka. Drţák umoţňuje vyklopení štítu směrem nahoru, 

pokud není nutné ochranu, poskytovanou štítem vyuţívat. [45] 

 

Obrázek 21: Štít acetátový V2A Peltor pro ochranné přilby [45] 

9.1.3. Ochrana rukou 

Ochranné rukavice slouţí k ochraně rukou proti různým druhům nebezpečí. Vhodnou volbou 

odolného materiálu pak lze dosáhnout ochrany před kapalnými chemikáliemi a roztoky. 

Obecně lze říci, ţe tato ochrana před chemikáliemi je vţdy specifická; neexistuje totiţ 

plastový materiál, který by chránil před všemi chemikáliemi. U ochranných rukavic je 

důleţitá mj. i délka manţety rukavice. Z tohoto důvodu jsou k dispozici rukavice s manţetou 

krátkou střední či dlouhou. [43] 

9.1.3.1 Doporučení vhodné ochrany rukou proti rtuti: 

 Rukavice Ansell SOL-VEX Premium 900 

Vyrábí se ve velikostech 7 – 11, pro lepší komfort nošení. Chemicky odolné Premium 

nitrilové rukavice s reliefním povrchem dlaní a prstů, velurová úprava vnitřního povrchu, 

tloušťka 0,425 mm, délka 38cm. Rukavice Ansell SOL-VEX Premium 900 jsou uvedeny na 

obrázku č. 22 [46] 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Rukavice Ansell SOL-VEX Premium 900 [46] 
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9.1.4. Ochrana nohou 

Za prostředky pro ochranu nohou je povaţována především obuv v nejrůznějším provedení. 

Pro různé účely ochrany nohou se obuv pro profesionální pouţití vyrábí v celé škále tvarů, 

aby mohly být splněny nejen ochranné a bezpečnostní poţadavky uţivatelů, ale i poţadavky 

z hledisek ergonomických, zdravotních i estetických. Z těchto důvodů se obuv pro 

profesionální pouţití vyrábí v těchto druzích: 

- polobotky,  

- kotníčková obuv, 

- poloholeňová obuv, 

- holeňová obuv, 

- holeňová obuv s prodlouţenou vrchní částí.     [43] 

9.1.4.1 Doporučení vhodné ochrany nohou proti rtuti: 

Pracovní obuv DEVASTATE RS kotníková je znázorněna na obrázku č. 23. [46] 

Vyrábí se ve velikostech 35 – 48. 

 

 

 

 

Obrázek 23: Pracovní obuv DEVASTATE RS [46] 

9.1.5. Ochrana těla 

Ochranný oděv slouţí především k ochraně celého těla před působením nebezpečných účinků, 

které mohou působit při pracovní činnosti. [43] 

Při výběru vhodného ochranného oděvu je zapotřebí přihlíţet k ochranným vlastnostem oděvu 

a k rizikům, při kterých bude oděv pouţíván, ale i k dalším aspektům, které mají vliv na 

celkovou bezpečnost uţivatele. Mezi tyto aspekty patří především konstrukce (představované 

určitým způsobem technického provedení, jako je např. střih) a zohlednění ergonomických 

pravidel při pouţívání apod.  Ergonomická pravidla především poţadují u oděvu takové 

rozměry, aby neomezoval pohyb uţivatele. Na druhou stranu však nelze připustit, aby oděv 

byl příliš volný, čímţ by vyvolával vstup dalšího rizika (např. moţnost zachycení volných 

dílů strojem). [43] 
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Protichemický ochranný oblek můţe obsahovat součásti oděvu, sestavené k získání ochrany 

těla. Plynotěsné protichemické ochranné oděvy se pouţívají společně s vhodnými ochrannými 

prostředky dýchacích orgánů, aby byla zajištěna celková izolace těla uţivatele od okolního 

prostředí. [43] 

9.1.5.1 Příklad vhodného ochranného oděvu proti rtuti: 

 Jednorázový ochranný oděv 3M 4565 

Je k dispozici v různých velikostech dle výšky (167 cm – 194 cm), vel. M – XXL. Zvýšená 

ochrana a pevnost. Vynikající ochrana proti nebezpečnému prachu a postříkání kapalnými 

chemikáliemi (typ 4/5/6), zatavenou páskou zakryté švy po celém obleku pro těsnější ochranu 

a trvanlivost. Vhodný pro biologickou ochranu (EN 14126), můţe být pouţit při kontaktu s 

krví, kontaminovanými kapalinami a infekčními látkami (tzv. "mokré bakterie"). Jednorázový 

ochranný oděv 3M 4565 je uveden na obrázku č. 24. [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Jednorázový ochranný oděv 3M 4565[45] 

 Ochranné návleky na boty s protiskluzovou podráţkou  

Ochranné návleky jsou doplňkem ke kombinézám a dotvářejí tak celkovou ochranu těla, 

především při ochraně ve farmaceutickém průmyslu, proti biologickým rizikům apod. 

Velikost návleků je univerzální, jsou vyobrazeny na obrázku č. 25. [45] 

Obrázek 25: Ochranné návleky [45] 
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9.2. Údržba, opravy a revize osobních ochranných pracovních 

prostředků  

Dle § 104 odst. 4 hlavy 2. Části V. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů je zaměstnavatel povinen udrţovat osobní ochranné pracovní prostředky 

v pouţivatelném stavu a kontrolovat jejich pouţívání. Zaměstnanec musí být seznámen 

s pouţíváním ochranných pracovních prostředků a pouţívat je v souladu s návodem k pouţití 

pro daný osobní ochranný pracovní prostředek. [47] 

U ochranných pracovních prostředků přidělených zaměstnancům k trvalému pouţívání pro 

zabezpečení údrţby a ochranné funkce musí být určeny vhodné prostory na jejich ukládání po 

skončení jejich pouţívání, resp. po skončení pracovní doby tak, aby nebyla znehodnocována 

nebo sniţována jejich ochranná funkce a aby nedocházelo k jejich moţné záměně mezi 

zaměstnanci při jejich dalším pouţití. [47] 

Revize a zkoušky osobních ochranných pracovních prostředků 

Příslušný vedoucí pracovník, na jehoţ pracovišti jsou pouţívány ochranné pracovní 

prostředky podléhající ve smyslu ustanovení zvláštních předpisů povinným kontrolám, je 

povinen zabezpečovat v určených lhůtách provádění stanovených revizí a zkoušek. Ochranný 

pracovní prostředek, u kterého prošla lhůta k provedení revize – zkoušky, nesmí být dále 

pouţíván, příslušný vedoucí pracovník musí zabezpečit jeho vyřazení aţ do doby provedení 

této revize. [47] 
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10. Závěr 

V důsledku přijetí nařízení EU (REACH a CLP) se podstatně změnila legislativa České 

republiky. Došlo k výrazným změnám v obsahu některých zákonů a zrušením vyhlášek, které 

se v souvislosti s přijetím nařízení staly nadbytečnými. 

Na základě zpřísnění legislativních poţadavků z důvodu nebezpečných vlastností rtuti a jejích 

sloučenin došlo k podstatnému omezení v mnoha oblastech, kde byla pouţívána. V současné 

době je redukován prodej a pouţívání rtuti ve všech měřících a kontrolních přístrojích 

určených pro spotřebitele i odborné vyuţití. K dalším zásadním restrikcím došlo například 

v oblastech zemědělství, zdravotnictví, kosmetickém průmyslu a odpadovém hospodářství. 

Je potřeba dodrţovat konkrétní poţadavky a přijímat specifická opatření pro dané pracoviště, 

a to příslušné bezpečnostní předpisy a pokyny k zacházení s látkami a zásad hygieny na 

pracovišti, jelikoţ pouţití rtuti a jejích sloučenin je různorodé. Předcházení rizikovým 

situacím na pracovištích, kde se rtuť a její sloučeniny vyskytují, je potřeba zajistit také 

pravidelným školením a vzděláváním jak pracovníků, tak vedoucích zaměstnanců. Základní 

poţadavky na bezpečnost a organizaci práce při práci se rtutí a jejími sloučeninami jsou 

uvedeny v kapitole č. 7, kde jsou také rozpracovány podmínky pro skladování, bezpečnou 

manipulaci a měření koncentrací v pracovním prostředí. 

Toxické vlastnosti rtuti stále trvají a proto je potřeba zvyšovat ochranná opatření. Pokud nelze 

vyloučit riziko expozice rtutí a jejími sloučeninami, je potřeba provést příslušná bezpečnostní 

opatření, která sníţí vliv nepříznivých účinků na zdraví člověka. Proti těmto toxickým 

účinkům je nutno se chránit příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 

V oblasti osobních ochranných prostředků došlo k vývoji v pouţitých materiálech a provedení 

v různých velikostech, které zajistí kvalitnější ochranu expozicím rtuti a jejích sloučenin 

oproti minulosti. Konkrétní aktuální doporučení k osobní ochraně při práci se rtutí a jejími 

sloučeninami jsou podrobně rozepsány v kapitole č. 9 práce. 

Ze zpracovaných informací na zadané téma vyplývá, ţe vyţití rtuti a jejích sloučenin bylo 

velmi rozsáhlé. Vývoj v oblasti pouţívání rtuti a jejích sloučenin směřuje k  omezování či 

úplnému nahrazení, ale ne ve všech případech je moţné koncentrace rtuti a jejích sloučenin 

sniţovat, či nahradit jinou chemickou látkou. Do budoucna lze předpokládat, ţe se 

zpřísňujícími poţadavky na legislativu bude pouţití rtuti neustále minimalizováno, tudíţ 

nebude v takové míře zatěţováno ţivotní prostředí a zdraví člověka. 
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Seznam zkratek 

Hg   Rtuť 

US EPA Agentura ochrany ţivotního prostředí Spojených Států 

DNA  Deoxyribonukleova kyselina 

RNA  Ribonukleová kyselina 

NV  Nařízení vlády 

RTG  Rentgenové záření, rentgen 

Cl
-  

Chlor
 

NaOH  Hydroxid sodný 

KOH  Hydroxid draselný 

LCD  Displej z tekutých krystalů (Liquid Crystal Display) 

ES   Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

UV  ultrafialové záření (Ultra Violet) 

LED  Elektronická polovodičová součástka - dioda vyzařující světlo (Light Emitting 

Diode) 

PTFE  Teflon (Polytetrafluoretylen) 

 

 

Seznam příloh 

PŘÍLOHA č.1: Bezpečnostní list 

 

 

 

 

 



 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

zpracován podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 a 

nařízení Komise (EU) č. 453/2010 

 

Verze: BL Rtuť verze 1.0/CZ 

Datum revize:        Datum vydání: 01. prosinec  

2010 

 

1  IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A POLEČNOSTI/PODNIKU 

 

1.1  Identifikátor výrobku 

 

Název látky:    Rtuť 

ES název:    Rtuť 

IUPAC název:    Rtuť 

Chemický vzorec:   Hg 

CAS číslo:    7439-97-6 

ES číslo:    231-106-7 

Molekulová hmotnost:   200,59 g/mol 

REACH registrační číslo:   01-2119548380-42-0000 

 

1.2  Určená identifikovaná pouţití a nedoporučená pouţití  

 

1.2.1  Určená identifikovaná pouţití 

 

Určená identifikovaná průmyslová pouţití: 

- IU 1 Zpětné získávání Hg z odpadů  

- IU 2  Výroba fenylkarboxylátů rtuti 

- IU 3  Elektrolýza chlóru a louhu 

- IU 4  Výroba dávkovačů rtuti pro elektrické výbojky 

- IU 5  Výroba plynných výbojek 

- IU 6  Výroba dentálního amalgamu 

 

Prosím podívejte se do tabulky v oddílu 16, pro která určená identifikovaná pouţití jsou v příloze uvedeny 

expoziční scénáře. 

 

1.2.2  Nedoporučená pouţití 

 

- IU 9 Výroba teploměrů a měřících přístrojů určených k prodeji veřejnosti 

 

1.3  Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

 

Obchodní název:  BOME s.r.o. 
Sídlo: Parkány 550, 391 65 Bechyně, Česká republika  
Telefon: +420 267 750 058; +420 381 213 440 
Fax: +420 267 750 011; +420 381 213 440 
E-mail osoby odpovědné za BL v ČR nebo 

v EU  

d.pravdova@bome.cz  

 

1.4  Telefonní číslo pro naléhavé situace 

 

Evropské telefonní číslo pro naléhavé situace: 112 

Národní centrum: Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 

120 00 Praha 2 Telefon (24 hod/den): 

+420 224 919 293; 420 224 915 402;  

Telefon pro naléhavé situace ve společnosti: +420 267 750 058              mobile: +420 602 666 023 
Dostupný mimo pracovní dobu:    Yes   No 

Pracovní doba: 7:30 – 16:00 hod. 

 

 

mailto:d.pravdova@bome.cz
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2  IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

 

2.1  Klasifikace látky 

Údaje o klasifikaci, uvedené níţe, jsou převzaty jako harmonizovaná klasifikace a označování z přílohy 

I a přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 790/2009 (měnící nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008) a 

v souladu s údaji o klasifikaci uvedenými v REACH registrační dokumentaci pro rtuť (verze 2010). 

 

2.1.1  Klasifikace podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS] 

 

Akutní toxicita – inhalační: 

Acute Tox. 2 – H330: Při vdechování můţe způsobit smrt. 

 

Toxicita pro reprodukci: 

Repr. 1B – H360: Můţe poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Specifický účinek – 

H360D – Můţe poškodit plod.  

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: 

STOT Rep. Exp. 1 – H372: Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici 

(dotčené orgány neznámy). 

 

Nebezpečnost pro vodní prostředí: 

Akutní toxicita pro vodní prostředí kategorie 1 – H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Chronická toxicita pro vodní prostředí kategorie 1– H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s 

dlouhodobými účinky. 

 

2.1.2  Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS 

 

T+; R26  Vysoce toxický; Vysoce toxický při vdechování. 

T; R48/23 Toxický; Toxický: nebezpečí váţného poškození zdraví při dlouhodobé 

expozici vdechováním. 

Repr. Cat. 2; R61 Můţe poškodit plod v těle matky. 

N; R50/53 Nebezpečný pro ţivotní prostředí; vysoce toxický pro vodní organismy, můţe 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

 

 

2.2  Prvky označení 

 

Označení je uvedeno podle klasifikačních kritérií nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2.2.1  Označení podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 

 

Signální slovo: nebezpečí 

Výstraţné symboly GHS: 

  

        
       

      GHS06          GHS08         GHS09 
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Standardní věty o nebezpečnosti: 

 

H330   Při vdechování můţe způsobit smrt. 

H360D  Můţe poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.  

H372  Způsobuje poškození orgánů při prodlouţené nebo opakované expozici. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P201  Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce. 

P273  Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

P304 + 340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiţeného na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu 

v poloze usnadňující dýchání.  

 

Počet pokynů pro bezpečné zacházení byl zredukován na tři, které se objevují na štítcích. 

 

2.3 Další nebezpečnost 

 

Látka nemá kriteria nebezpečnosti pro PBT nebo vPvB. Jiní nebezpečnost nebyla identifikována. 

 

3  SLOŢENÍ/INFORMACE O SLOŢKÁCH 

 

3.1  Látky 

 

Hlavní sloţka 

Název: Rtuť 

CAS: 7439-97-6 

ES číslo: 231-106-7 

REACH Registrační číslo: 01-2119548380-42-0000 

Koncentrace: >99.99% 

 

Nečistoty 

Vyskytují se ţádné nečistoty > 0.1 % (váh.) závaţné pro klasifikaci a označení látky. 

 

4  POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 

4.1  Popis první pomoci  

 

Obecná doporučení 

− v kaţdém případě volejte neprodleně národní centrum nebo lékaře. 

− vyţádejte si doporučení/péči lékaře, jestliţe se necítíte dobře. 

− okamţitě odloţte/odstraňte jakýkoliv rtutí potřísněný/kontaminovaný oděv. 

 

Následné nadýchání 

− poskytněte postiţenému okamţitou lékařskou pomoc. 

− přesuňte postiţeného z místa expozice a ihned dopravte na čerstvý vzduch. Udrţujte postiţeného 

pozici v klidu a pohodlné pro dýchání. 

− jestliţe postiţený dýchá těţce, podávejte kyslík. 

− NEPOSKYTUJTE resuscitaci z  úst do úst. 

− jestliţe postiţený ztrácí dech pouţijte náhradní respirační kyslíkový přístroj a vhodné mechanické 

zdravotnické prostředky jako jsou příruční mechanický dýchací prostředek a maska  



 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

zpracován podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 a 

nařízení Komise (EU) č. 453/2010 

 

Verze: BL Rtuť verze 1.0/CZ 

Datum revize:       Datum vydání: 01. prosinec  2010 

 

Následný kontakt s kůţí 

− po odstranění kontaminovaného oděvu a obuvi ihned, alespoň po dobu 15 minut, oplachujte kůţi 

velkým mnoţstvím vody. 

− vyţádejte si ihned lékařskou péči. 

− oděv před dalším pouţitím vyperte. 

− obuv před dalším pouţitím důkladně vyčistěte. 

 

Následný oční kontakt  

− ihned vyplachujte oči velkým mnoţstvím vody, alespoň po dobu 15 minut, občas při široce 

rozevřených víčkách. 

− vyţádejte si ihned lékařskou péči. 

 

Následné polknutí 

− nikdy NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

− nikdy nedávejte osobě v bezvědomí cokoliv do úst. 

− vyţádejte si ihned lékařskou péči. 

 

Sdělení pro lékaře 

− stanovení koncentrace rtuti v celé krvi je přijatelným měřením o zatíţení organismu rtutí a takto 

vyuţito pro účely monitoringu. Ošetřujte symptomaticky a podpůrně. Osoby s nemocemi ledvin, 

chronickými respiračními nemocemi, nemocemi jater nebo nemocemi kůţe mohou mít zvýšené riziko 

expozice touto látkou. 

− Protilátka: Pouţití d-Penicillaminu jako chelatizujícího agens/činidla by mělo být stanoveno 

odpovědnou lékařskou osobou. Pouţití Dimercaprolu or BAL (British Anti-Lewisite) jako 

chelatizujícího agens/činidla by mělo být stanoveno odpovědnou lékařskou osobou . 

 

4.2  Nejdůleţitější akutní a opoţděné symptomy a účinky 

 

– rtuť je vysoce toxická (smrtelná po vdechnutí) 

– rtuť se akumuluje v lidské tkáni a orgánech 

– rtuť můţe poškodit plod a způsobit poškození orgánů při prodlouţené expozici  

 

4.3  Pokyn týkající se okamţité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

 

Prostudujte doporučení uvedená v oddílu 4.1 

 

5  OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU 

 

5.1  Hasiva  

 

5.1.1  Vhodná hasiva 

 

− Pouţijte jakékoliv vhodné prostředky pro uhašení okolního poţáru  

 

5.1.2  Nevhodná hasiva  

 

− Neaplikuje se 

 

5.2  Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

 

− za tepla, jiskření a nebo zapálení reaguje nebezpečně. 



 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

zpracován podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 a 

nařízení Komise (EU) č. 453/2010 

 

Verze: BL Rtuť verze 1.0/CZ 

Datum revize:        Datum vydání: 01. prosinec  

2010 

 

− Kouření můţe obsahovat toxickou rtuť nebo kysličník rtuťnatý (mercuric oxide). 

 

5.3  Pokyny pro hasiče 

 

− v případě poţáru obléci úplný ochranný oděv a NIOSH-schválený, samonosný dýchací přístroj 

s celkovou lícní maskou fungující pro tlakové potřeby nebo jiné platné tlakové reţimy. 

 

5.4  Dodatečné informace 

 

− páry rtuti a kysličníky rtuti tvořící se během poţáru, který zahrnuje tento výrobek, jsou toxické. 

− zabraňte spláchnutí do kanalizace nebo vodních toků. 

− látka nemá nebezpečnou vlastnost exploze. 

− NFPA hodnocení: (odhadované) zdraví: 3; hořlavost: 0; nestabilnost: 0 

 

6  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODÉHO ÚNIKU 

 

6.1  Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

 

6.1.1  Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

 

− nedýchejte výpary. 

− zajistěte odvětrávání/odsávání. 

− zabezpečte zaměstnancům vyčištění poţadovaného osobního ochranného oděvu a poţadovaných 

ochranných respirátorů od výparů. 

− odkaz na ochranná opatření uvedená v oddíle “Zacházení a skladování” (oddíl 7) a “Omezování 

expozice/osobní ochranné prostředky ” (oddíl 8). 

 

6.1.2  Pro pracovníky  zasahující v případě nouze  

 

− viz  sekce 6.1.1. 

 

6.2  Opatření na ochranu ţivotního prostředí 

 

− zabraňte spláchnutí a vtékání do kanalizace a příkopů, které vedou do vodních toků . 

− zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

− jestliţe látka/výrobek kontaminuje řeky nebo jezera informujte příslušné úřady. 

 

6.3  Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

 

− zajistit odvětrávání/odsávání. 

− zneškodněte úniky rtuti inertním absorpčním materiálem (např. vermiculitem, pískem nebo zeminou), 

a poté umístěte do vhodné nádoby. 

− zabraňte spláchnutí a vtékání do kanalizace a příkopů, které vedou do vodních toků  

− odstraňte rozlitou rtuť okamţitě, s přihlédnutím k opatřením popsaným v oddíle 7. 

– další doporučené metody pro omezení úniku a pro čištění viz oddíl 16.4 

 

6.4  Odkaz na jiné oddíly 

 

Viz ochranná opatření uvedená v oddílech 7 a 8. Více informací pro posouzení zneškodňování 

zkontrolujte si v oddílu 13 bezpečnostního listu a přiloţené příloze. 
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7  ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

 

7.1  Opatření pro bezpeční zacházení 

 

7.1.1  Ochranná opatření 

 

− Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce. 

− Nemanipulujte se rtutí dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a 

neporozuměli jim. 

− Po manipulaci se důkladně umyjte. 

− Odstraňte kontaminovaný oděv a před dalším pouţitím vyperte. 

− Minimalizujte tvoření a hromadění prachu. 

− Nádoby se rtutí udrţujte těsně uzavřené. 

− Chraňte si kůţi a oči. 

− Nejezte a nekuřte. 

− Pouţívejte pouze v chemické digestoři. 

− Odloţte kontaminovanou obuv. 

− Nevdechujte výpary. 

− Pouţívejte poţadované osobní ochranné prostředky. 

 

7.1.2  Pokyny obecné hygieny při práci  

 

Vyvarujte se nadýchání nebo polknutí. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou jsou vyţadována 

obecná hygienická opatření při práci. Tato opatření zahrnují dobrou osobní a provozní praxi (např. 

pravidelné čištění vhodnými čistícími zařízeními), ţádné pití, jídlo a kouření na pracovišti. Není-li níţe 

uvedeno jinak, pouţívejte standardní pracovní oděv a pracovní obuv. Po ukončení pracovní směny se 

osprchujte a převlékněte se. Nenoste doma kontaminovaný oděv. Neodfoukávejte prach stlačeným 

vzduchem. 

 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek, včetně neslučitelných  

 

− Po pouţití zajistěte, aby nádoba byla uzavřená. 

− Skladujte v těsně uzavřených nádobách. 

− Skladujte v chladném, dobře odsávaném prostoru mimo nevyhovující látky. 

− Vyhýbejte se kovům. 

− Skladujte látku zabezpečenou před azidy. 

 

7.3  Specifické konečné/Specifická konečná pouţití  

 

Prosím zkontrolujte si identifikovaná pouţití v oddíle 16. Pro více informací prosím nahlédněte do 

příslušného expozičního scénáře (Příloha tohoto BL) nebo kontaktujte dodavatele. 

 

8  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

 

8.1  Kontrolní parametry 

 

PNEC aqua (sladká voda): 0.0574 μg Hg/l 

PNEC aqua (mořská voda): 0.0672 μg Hg /l 

PNEC aqua (přerušované vypouštění/intermittent releases): 0.776 μg Hg/l 

PNEC sediment (sladká voda): 9.3 mg Hg/kg suché váhy sedimentu (dw) 

PNEC sediment (mořská voda): 9.3 mg Hg/kg suché váhy sedimentu (dw) 

PNEC STP: 2.25 μg Hg/l 
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PNEC půda: 22 μg Hg/kg suché váhy půdy (dw) 

DNEL hladina Hg v moči: 30 μg Hg/g kreatinu v moči 

 

Odkazujeme na informace v oddílech 11 a 12 bezpečnostního listu (BL) o odvozeních pro PNEC and 

DNEL. Pokyny jak vyhovět těmto DNEL and PNEC jsou uvedeny v přiloţených expozičních scénářích 

uvedených v Příloze BL. 

 

8.2  Omezování expozice 

 

8.2.1 Vhodné technické kontroly 

 

− Pouţívejte technická opatření pro dodrţení expozičních limitů pro pracovníky. 

− Odkazujeme na opatření pro osobní ochranu uvedená v oddílech „Zacházení a skladování“ a 

„Omezování expozice“. 

− Detailní informace o omezování expozice, např. technická kontrola a opatření pro osobní ochranu 

jsou uvedeny v přiloţených expozičních scénářích (Příloha BL). 

 

8.2.2  Individuální ochranná opatření, včetně osobních ochranných prostředků 

 

Prosím podívejte se do Přílohy – expoziční scénáře tohoto BL na detailnější informace. 

 

8.2.3  Omezování expozice ţivotního prostředí  

 

Prosím podívejte se do Přílohy – expoziční scénáře tohoto BL na detailnější informace. 

 

9  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

 

vlastnosti hodnota/účinek poznámka 

a Vzhled stříbrobílá kapalina při pokojové teplotě; (literární údaje/databáze) 

b pach bez zápachu  (literární údaje/databáze) 

c Pachový práh neaplikovatelné - 

d pH nepouţitelné - 

e Bod tání -38.67 °C při 1013 hPa; průměr dvou hodnot byl vzat do úvahy; 

(literární údaje/databáze) 

f Bod varu 356.66 °C at 1013 hPa; průměr dvou hodnot byl vzat do úvahy; 

(literární údaje/databáze) 

g Bod vzplanutí nepouţitelné anorganická látka 

h Rychlost 

vypařování 

nepouţitelné - 

i Hořlavost nehořlavá látka (literární údaje/databáze) 

ţádné samozápalné 

vlastnosti 

dáno chemickou strukturou 

j Limity výbušnosti látka není výbušná neobsahuje ţádné chemické vazby běţně spojené s 

výbušnými vlastnostmi 

k Tenze par 0.00163 hPa při 20 °C (literární údaje/databáze) 

l Hustota par 6.93 kg/m
3
 relativní hustota par (literární údaje/databáze) 

m Relativní hustota 

kapaliny 

13.54  kg/m
3
 při 20 °C; do úvahy byl vzat průměr dvou hodnot; (literární 

údaje/databáze) 
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9.2  Další informace 

 

Nejsou další informace. 

 

10  STÁLOST A REAKTIVITA 

 

10.1  Reaktivita 

 

Viz oddíl 10.5. 

 

10.2  Chemická stabilita 

 

- Stabilní za doporučeného skladování na základě chemické struktury; látka neobsahuje přebytek 

kyslíku nebo jakékoliv strukturální skupiny, které jsou známy, ţe mají tendenci reagovat exotermicky s 

hořlavým materiálem 

 

10.3  Moţnost nebezpečných reakcí 

 

Viz oddíl 10.5. 

 

10.4  Podmínky, kterým je třeba zabránit 

 

Zamezte expozici nebo kontaktu s extrémní teplotou a neslučitelnými chemikáliemi. 

 

10.5  Neslučitelné materiály 

 

Rtuť je neslučitelná s acetylénem a deriváty acetylénu, aminy, čpavkem, 3-brompropinem, dijódofosfid 

bóru, methyl azidem, karbidem sodíku, horkou kyselinou sírovou, směsmi methylsilan/kyslík, směsmi 

kyselina dusičná/alkohol, směsmi tetrakarbonylnikl/kyslík, směsmi alkyn/chloristan stříbrný 

(alkyne/silver perchlorate), halogeny (tj. chlorem, bromem) and silnými oxidačními činidly (tj. 

kysličníkem chloričitým, chloristany). Rtuť můţe atakovat měď a slitiny mědi. Navíc rtuť můţe 

reagovat s mnoha dalšími kovy (tj. vápníkem, lithiem, draslíkem, sodíkem, rubidiem, hliníkem), se 

kterými tvoří amalgámy. 

 

 

n Rozpustnost ve 

vodě 

0.0567 mg/l při 25 °C (literární údaje/databáze) 

o Rozdělovací 

koeficient 

nepouţitelné anorganická látka; nerozpustná ve vodě 

p Teplota 

samovznícení 

nepouţitelné kapalina, která se sama nevznítí 

q Teplota rozkladu nepouţitelné - 

r Viskozita 1,55 mPa • s 

(dynamická) 

při 20 °C (literární údaje/databáze) 

s Výbušné 

vlastnosti 

nevýbušná neobsahuje ţádné chemické vazby běţně spojené s 

výbušnými vlastnostmi 

t Oxidační 

vlastnosti  

bez oxidačních 

vlastností 

na základě chemické struktury, látka neobsahuje přebytek 

kyslíku nebo jakékoliv strukturální skupiny, které jsou 

známy, ţe mají tendenci reagovat exotermicky s hořlavým 

materiálem  
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10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

 

Jestliţe je tato látka za přítomnosti kyslíku nebo vzduchu vystavena extrémně vysokým teplotám, 

vytvářejí se toxické páry rtuti nebo kysličníků rtuti. 

 

11  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

 

11.1  Informace o toxikologických účincích 

 

Informace poskytované v tomto oddíle jsou v souladu s informacemi předanými v REACH zprávě o 

chemické bezpečnosti (CSR) pro rtuť. Více informací naleznete prosím v CSR. 

 

 

 

Sledované 

vlastnosti toxicity 

 

 

Výsledek hodnocení účinků 

(a)  

Akutní toxicita 

 

Rtuť můţe prostřednictvím expoziční cesty – vdechování, způsobit smrt.  

Orální cesta: 

(i) LD50 = >9.2 mg Hg/kg (bw) tělesné hmotnosti (přepočteno z >12.5 mg HgCl2/kg); 

zjištění: lehké aţ mírné morfologické změny v ledvinách, pokles aktivity 

dehydrogenáze laktátu, zvýšení úrovní cholesterolu a fosforu v séru. 

Metoda: zkoušená látka: HgCl2, druh: samice potkanů; výţiva ţaludeční sondou 

(ii) LD50 = 26 mg Hg/kg (bw) tělesné hmotnosti (přepočteno z 35 mg HgCl2/kg) na 2 

týdny stará mláďata;  

Metoda: zkoušená látka: HgCl2; druh: potkan (nejcitlivější skupina: 2 týdny stará 

mláďata); výţiva ţaludeční sondou 

Obě studie testování akutní orální toxicity zváţeny pro hodnoty pouţívané při 

hodnocení rizik: 35 mg/kg (bw) tělesné hmotnosti. 

Akutní inhalační toxicita: 

LD50 = < 27 mg Hg/m3 (pro 2 hod. expoziční čas) 

Metoda: zkoušená látka: Hg páry, druh: samci potkanů; vdechování/inhalace par, celé 

tělo 

Klasifikace: akutní toxicita 2 (při vdechování můţe způsobit smrt) 

Akutní dermální toxicita: 

Je dostupných jen málo informací.  

Hladina účinku = 0.5 – 1 g/kg (všechna zvířata uhynula během 3 aţ 6 dnů po posledním 

ošetření; morfologické změny v ledvinách) 

Metoda: zkoušená látka: mazání rtutí (50 % Hg; 50 % HgCl2 mast), druh: králíci; 

dermálně, není pokryto  
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Sledované vlastností 

toxicity 

 

 

Výsledek hodnocení účinků  

(b)  

Ţíravost/dráţdivost pro 

kůţi 

Pro anorganickou rtuť nejsou dostupné ţádné studie na zvířatech a in vitro studie o 

dráţdivých účincích na kůţi. Nicméně byly pouţity údaje o lidech a jedna studie 

na zvířatech pro hodnocení rizik: 

Výsledek: není dráţdivá 

Metoda: OECD 404, zkoušená látka: slitina Ti-Hg, Cu-Sn Zr-Al (obsah 24.8 % 

rtuti); druh: králík; okluzivní, zkrácený 

Informace z expozice osob během havárie naznačuje moţnost vyvolání acrodynie, 

zánětů kůţe a zánětů spojivek u exponovanţch osob. 

Klasifikace: dráţdivost kůţe (skin corr) 1B pro HgCl2; kovová rtuť, ale není 

klasifikována jako dráţdivá nebo ţíravá pro kůţi 

(c)  

Váţné poškození 

očí/podráţdění 

Nejsou dostupné ţádné údaje ze studií na zvířatech a in vitro studií. Byly pouţity 

údaje o lidech pro hodnocení rizik (Bluhm; a dal.;1992) (Sexton; a dal.; 1978) 

Klasifikace: kovová rtuť není klasifikována jako dráţdivá nebo leptavá pro oči 

(d)  

Respirační nebo koţní 

senzibilizace 

Sensibilizace kůţe: 

Pro sensibilizaci kůţe anorganickou rtutí nejsou dostupné ţádné údaje ze studií na 

zvířatech. Nicméně pro hodnocení rizik byly pouţity údaje o lidech a jedna studie 

na zvířatech: 

Výsledek: není senzibilizující 

Metoda: OECD 406, zkoušená látka: slitina Ti-Hg, Cu-Sn Zr-Al (obsah 24.8 % 

rtuti); druh: guinejská prasata; okluzivní 

Alergické záněty kůţe u lidí, vyvolané kontaktem se rtuti se ukázaly jako vzácné. 

Klasifikace: není jistá 

 

Respirační senzibilizace: 

Ţádné údaje nejsou dostupné a ţádné testování není poţadováno.  

Klasifikace: není jistá 

(e)  

Přeměna embryonálních 

buněk 

Analogický přístup (read-across) z klíčových studií pro HgCl2: 

(i) Metoda: uspíšená zkouška přeměny kinázou thymidinem v centru (TK+/-) v 

L5178Y myších lymphatických buňkách působením HgCl2 

Výsledky: Pozitivní s metabolickou aktivací (celotýdenně mutagenní).  

(ii) Metoda: Savčí in vivo cytogenetické zkoušky. Analýza chromosomních 

anomálií in buňkách kostní dřeně; zkoušená látka: HgCl2; in vivo; myš 

Výsledky: Pozitivní.  

Podpůrné studie nejsou zde uvedeny (podívejte se do zprávy o chemické 

bezpečnosti - CSR). In-vitro a in-vivo genotoxické studie o HgCl2 neprokázaly 

průkazné výsledky.  

Klasifikace: rtuť není klasifikována jako genotoxická. 
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Sledované 

vlastnosti toxicity  

 

 

Výsledek hodnocení účinků  

(f)  

Karcinogenicita 

 

Analogický přístup (read-across) - Odvození z HgCl2 

Pro hodnocení rizik byly pouţity údaje o lidech a zvířatech: 

(i) NTP (1993): druh potkan; zkoušená látka: HgCl2; orálně, výţiva ţaludeční sondou  

Výsledek: jakýsi důkaz o karcinogenní aktivitě u samců potkanů a neprůkazný důkaz o 

karcinogenní activitě u samic potkanů. 

(ii) NTP (1993): druh myš; zkoušená látka: HgCl2; orálně, výţiva ţaludeční sondou 

Výsledek: neprůkazný důkaz o karcinogenní activitě u myších samců a ţádný důkaz o 

karcinogenní activitě u myších samic. 

(iii) Údaje o lidech (Barregård;1990 and Cragle; 1984): inhalační expozice zaměstnanců  

Výsledek: neprůkazný.  

Důkazy o mutagenním a karcinogenním potenciálu Hg jak ze studií na zvířatech, tak z 

epidemiologických studií jsou neprůkazné, a zatím chybí pro nízké expoziční koncentrace 

< 50 µg/g kreatininu v moči u lidí. Mutagenní nebo karcinogenní potentiál Hg zdá se, ţe 

souvisí s vyvolanou oxidační silou ke kovu a tak, jestliţe je v člověku přítomen potenciál, 

prahové účinky jsou hypoteticky moţné. 

Klasifikace: neklasifikována, jako karcinogenní 

 

(g)  

Toxicita pro 

reprodukci 

Účinky na plodnost: 

Analogický přístup (read-across) - Odvození z HgCl2 

Pro hodnocení rizik byla pouţita jedna podpůrná studie na zvířatech a údaje o lidech : 

 (i) Údaje o zvířatech: druh potkan; zkoušená látka: HgCl2; orálně, pitná voda; účinky na 

plodnost samic potkanů 

(ii) Údaje o lidech: Limitované epidemiologické studie na lidech ukazují ţe existuje 

transfer z matky na plod během expozice Hg parami. Jen několik málo 

epidemiologických studií bylo provedeno a to většinou v oblasti stomatologie. 

Celkově, omezené udaje, které jsou v současnosti k dispozici neposkytují ţádné 

přesvědčivé důkazy, ţe expozice zaměstnanců parami rtuti je škodlivá pro reprodukci. 

Neexistuje ţádná vazba na nárůst teratogenních nebo jiných nepříznivých výsledků v 

plodnosti. 

 

Vývojová toxicita: 

Ţádné spolehlivé údaje nejsou dostupné.  

Klasifikace pro elementární rtuť: repr cat 2 (můţe zapříčinit poškození plodu ) 

 

(h) 

STOT-

jednoduchá 

expozice 

Klasifikační kritéria podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 jako škodlivá látka pro 

specifické orgány (STOT) – jednoduchá expozice, nejsou známa. 
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Toxicity 

endpoints 

 

 

Výsledek hodnocení účinků 

(i)  

STOT-

opakovaná 

expozice 

Analogický přístup (read-across) - Odvození z  HgCl2 

Toxicita orální (opakovaná aplikace) 

(i) NTP (1993): druh: potkan, zkoušená látka: HgCl2; orálně, výţiva ţaludeční sondou, 26 

týdnů 

Výsledek: LOAEL = 0.23 mg Hg/kg tělesné hmotnosti (bw)/den (přepočteno z 0.312 mg 

HgCl2/kg tělesné hmotnosti (bw)/den) Odvození z hmotnosti ledviny samci potkan  

(ii) NTP (1993): druh: potkan, zkoušená látka: HgCl2; orálně, výţiva ţaludeční sondou; 2 

rooky 

Výsledek: LOAEL = 1.9 mg Hg/kg tělesné hmotnosti (bw)/den (přepočteno z 2.5 mg 

HgCl2/kg tělesné hmotnosti (bw)/den) odvozeno z výsledků přeţití, zvýšené hmotnosti 

ledvin a závaţnosti of nefropatie i ledvinové hyperplasie a hyperplasie epitelu přední části 

ţaludku u samců podkanů 

Toxicita dermální (opakovaná aplikace) 

Nejsou dostupné ţádné dostatečné údaje o zvířatech pro opakovanou dermální toxicitu. Údaje o 

lidech byly pouţity pro hodnocení rizik. 

Vyhodnocení literatury o lidech odhalilo několik informací o klinických nálezech u osob 

pouţívajících krémy na zesvětlení kůţe, obsahující chlorid amonno-rtuťnatý. Mohlo by se 

odvodit, ţe koncentrace rtuti v moči 29 µg/l (rozpětí 0 -90 µg/l) musí být povaţována za 

LOAEL zakládající definitivní, rtutí vyvolaný ledvinový syndrom. Nicméně, absorpce 

prostřednictvím kůţe je velmi limitovaná a tudíţ systémová toxicita následující po opakované 

dermální expozice se nezdá být závaţnou. 

Toxicita inhalační (opakovaná aplikace) 

Nejsou dostupné ţádné dostatečné údaje o zvířatech pro opakovanou inhalační toxicitu. Údaje 

o lidech byly pouţity pro hodnocení rizik. 

Dlouhodobé biologické účinky nízké na průměrné expozice parami kovové rtuti podle 

pracovních nastavení byly do hloubky vyhodnoceny EuroChlorem (2009): Bylo odvozeno, ţe s 

výjimkou vylučování N-acetyl-beta-D-glukosamidázy (NAG) močí z blízkých dutých 

ledvinových buněk, zdá se z přehledu vědecké literarury, ţe účinky na centrální nervovou 

soustavu jsou nejcitlivějším indikátorem toxicity Hg. Závěry autora tohoto přehledu, kladou 

zvláštní důraz na nejnovějšího Ellingsena; a dal. studie zahrnující důleţitost reverzibility po 

zastavení nebo sníţeníi expozice, neexistují důvody podpořit NOAEL (hodnota dávky bez 

pozorovaného nepříznivého účinku/ no adverse effects level) na 30 μg Hg/g creatininu.  

Klíčová hodnota z chemického hodnocení látky (CSA): 

LOAEL: 0.312 mg/kg tělesné hmotnosti (bw)/den (subchronická; potkan) 

Cílové orgány: urogenitální: ledviny 

Klasifikace: STOT rep exp 1 (způsobuje poškození orgánů při prodlouţené expozici)  

 

(j)  

Aspirace 

rizik 

 

Rizika se neočekávají. 

Další 

poznámky 

 

Souhrn CMR 

účinků 

Rtuť nesplňuje kritéria pro CMR (karcinogenní/carcinogen, mutagenní/mutagen, toxický pro 

reprodukci/toxic to reproduction) Cat. 1 and Cat. 2 podle nařízení EP a Rady (ES) č. 

1272/2008. 
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12 EKOLOGICKÉ INFORMACE 

 

12.1 Toxicita 

 

Pro vyhodnocení toxicity elementární rtuti ve vodě je vhodné vyuţít zkoušky toxicity pro soli rtuti (např. Chlorid 

rtuťnaný CAS: 7487 -94 -7). Účinky rtuti budou nakonec zastoupeny volnými ionty kovové Hg, proto všechny 

zkoušky provedené s rozpustnými solemi rtuti jsou platné. 

 

Výsledky zkoušek akutní vodní toxicity:  

Zkoušené organismy Zkoušená 

vlastnost 

Hodnota Reference 

Sladkovodní ryba: 

Poecilia reticulata 

(ţivorodka duhová) 

LC50 (96h) 26 µg/l (prvku (nominal.)) Khangarot, B.S. and P.K. 

Ray (1987a) 

Mořská ryba:  

Fundulus heteroclitus 

 

LC50 (96h) 67 µg/l (prvku (měř.)) Sharp J.R. and J.M. Neff 

(1980) 

Sladkovodní bezobratlí: 

Daphnia magna 

EC50 (48h) 

mobilita 

1.5 µg/l (prvku (nominal.)) Guilhermino, L., T.C. 

Diamantino, R. Ribeiro, F. 

Goncalves, and A (1997) 

Mořští bezobratlí: 

Callinectes sapidus 

EC50 (48h) 

líhnutí 

0.3 µg/l (prvku (nominal.)) Lee, R.F., S.A. Steinert, K. 

Nakayama, and Y. Oshima 

(1999) 

Řasy: 

Selenastrum 

capricornutum 

EC50 (96h) 

ukazatel růstu 

9 µg/l (prvku (nominal.)) Chen, C.Y., Lin, K.C., 

Yang, D.T. (1997) 

 

 

Věrohodné výsledky zkoušek chronické toxicity: 

Přehled nejcitlivějších druhů - specifické NOEC - hodnoty pro rtuť ve sladkovodním prostředí 

 

Druh 

Trofická 

hladina 

NOEC-

hodnoty 

(µg Hg/l) 

 

Referenční studie 

Pimephales promelas ryba 0.5 Snarski and Olson, 1982 

Hyalella azteca korýš 0.62 Borgmann et al, 1993 

Brachydanio rerio ryba 1 Dave and Xiu, 1992 

Daphnia magna korýš 1.7 Biesinger and Christensen, 1972 

Villosa iris měkkýš 4 Valenti et al, 2005 

Ceriodaphnia dubia korýš 8.5 Spehar and Fiandt, 1986 

Daphnia similis korýš 10 Soundrapandian and Venkataraman, 1990 

Cyclops species korýš 18 Borgmann, 1980 

Viviparius bengalensis měkkýš 20 Muley and Mane, 1988 

Scenedesmus acutus řasa 20 Huismans et al, 1980 

Chara vulgaris vodní rostlina 20 Heumann, 1987 

Caenorhabditis elegans červ 200 Donkin et al, 1995 

Anacystis nidulans řasa 250 Lee et al, 1992 

Aedes aegypti hmyz 500 Rayms-Keller et al, 1998 
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Přehled nejcitlivějších druhů - specifické NOEC - hodnoty pro rtuť ve slaném prostředí 

 

Druh Trofická 

hladina 

NOEC-hodnoty 

(µg Hg/l) 

Referenční studie 

Crepidula fornicata měkkýš 0.25 Thain, 1984 

Mysidopsis bahia korýš 0.8 Gentile et al, 1982 

Fucus serratus vyšší rostlina 0.9 Strömgren, 1980 

Skeletonema costatum rozsivka 1 Rice et al, 1973 

Laminaria saccharina vyšší rostlina 1 Thompson and Burrows, 1984 

Artemia franciscana korýš 2 Go et al, 1980 

Callinectes sapidus korýš 4.9 McKenney and Costlow, 1982 

Pelvetia canaliculata vyšší rostlina 5 Strömgren, 1980 

Penaeus indicus korýš 6 McClurgh, 1984 

Ascophyllum nodosum vyšší rostlina 9 Strömgren, 1980 

Fucus spiralis vyšší rostlina 9 Strömgren, 1980 

Fucus vesiculosus vyšší rostlina 9 Strömgren, 1980 

Brachionus plicatilis Rotifera 10 Juchelka and Snell, 1995 

Fundulus heteroclitus ryba 10 Sharp and Neff, 1980 

Gracilaria tenuistipitata vyšší rostlina 60 Haglund et al, 1996 

Dunaliella tertiolecta řasa 330 Portman, 1972 

Enhalus acoroides vyšší rostlina 16,020 Bonifacio and Montano, 1998 

 

Přehled dlouhodobých účinků na organismy v sedimentu  

 

Druh Zkoušená vlastnost Hodnota Reference 

Chironomus riparius 

 

NOEC (28 d): 

zaloţeno na: 

vývojovém stupni 

930 mg/kg suché váhy 

sedimentu prvku 

(meas.) 

Thompson TS, Williams 

NJ and Eales GJ (1998) 

Přehled nejcitlivějších druhů - specifické NOEC - hodnoty pro rtuť v půdním prostředí 

 

Druh Trofická hladina NOEC-hodnota 

(mg Hg/kg dry wt. (suché 

váhy)) 

Referenční studie 

Microorganisms mikroorganismus 1.4 Zelles et al, 1985 

Eisenia foetida červ 3.7  Beyer et al, 1985 

Microorganisms mikroorganismus 6 Van Faassen, 1973 

Microorganisms mikroorganismus 9 Landa and Fang, 1978 

Microorganisms mikroorganismus 10 Van Faassen, 1973 

Microorganisms mikroorganismus 12 Spalding, 1979 

Microorganisms mikroorganismus 31 Pancholy et al, 1975 

Microorganisms mikroorganismus 35 Landa and Fang, 1978 

Microorganisms mikroorganismus 40 Landa and Fang, 1978 

Microorganisms mikroorganismus 79 Tu, 1988 

Microorganisms mikroorganismus 99 Landa and Fang, 1978 

Microorganisms mikroorganismus 124 Landa and Fang, 1978 

Microorganisms mikroorganismus 208 Landa and Fang, 1978 

Microorganisms mikroorganismus 248 Landa and Fang, 1978 

Microorganisms mikroorganismus 456 Juma and Tabatabai, 1977 

Microorganisms mikroorganismus 2406 Tyler, 1981 
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Údaje o toxicitě pro mikroorganismy (pro STP): 

Zkoušené organismy Zkoušená vlastnost Hodnota Reference 

STP /freshwater 

non-adapted bacteria 

18h- EC10 (inhibiční 

růst) 

2.25 µg Hg/l 
(1)

 Liebert; et al. (1991) 

(1)
 Chlorid rtuťnaný jako zkoušená látka  

 

Výslední PNECy 

PNEC voda (sladkovodní):   0.0574 μg Hg/l 

PNEC voda (mořská):   0.0672 μg Hg /l 

PNEC voda (občasná vypouštění):   ţádné údaje: vodní toxicita nepravděpodobná 

PNEC sediment (sladkovodní):   9.3 mg Hg/kg suché váhy sedimentu (dw) 

PNEC sediment (mořská voda):   9.3 mg Hg/kg suché váhy sedimentu (dw) 

PNEC STP:     2.25 μg Hg/l 

PNEC půda:     22 μg Hg/kg suché váhy půdy (dw) 

 

 

Závěry o klasifikaci: 

Směrnice Komise 98/98/EHS z prosince 1998 (která po 25-páté přizpůsobila technickému pokroku směrnici 

Rady 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek) zavedla pro rtuť klasifikaci a 

označování v ţivotním prostředí, jak je níţe uvedeno:  

- CLP:  Chronická toxicita pro vodní prostředí (Aquatic Chronic) kategorie 1 (standardní věta o nebezpečnosti: 

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky). 

Akutní toxicita pro vodní prostředí (Aquatic Acute) Kat. 1 (H400: Vysoce toxický pro ţivotní prostředí) 

- směrnice Komise 98/98/EHS: N; R50/53 nebezpečný pro ţivotní prostředí; vysoce toxický pro vodní organismy, můţe 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 

12.2  Persistence a rozloţitelnost 

 

12.2.1  Abiotická rozloţitelnos 

 

Elementární rtuť nedegraduje. 

 

12.2.2  Biodegradace 

 

Látka nebude biodegradabilní, protoţe se jedná o anorganickou látku. 

 

12.3  Bioakumulační potenciál 

 

Významnost bioakumulace anorganické rtuti v biotě je obecně povaţována za nízkou ve srovnání 

s organickými formami rtuti a zejména methylrtutí (SCHER, 2007). Většina rtuti 

akumulované/přenesené do potravního řetězce ve vyšších trofických hladinách jsou nalezeny 

v organické formě 70-99 %), převáţně methylrtuti. Je to proto, ţe anorganická rtuť je asimilována 

z okolního prostředí a z potravních zdrojů méně účinně neţ methylrtuť a je účinněji vylučována neţ je 

methylrtuť. 

 

12.3.1  Sekundární otrava 

 

Predátoři, jako jsou savci a ptáci, kteří se ţiví lovem potravy (ryb, škeblí/mlţů,…), která můţe 

obsahovat rtuť, většinou jde o rtuť organickou (viz výše v diskuzi o bioakumulačním potenciálu). Proto, 

v souladu s doporučením Vědeckého výboru pro toxicitu, ekotoxicitu a ţivotní prostředí (SCTEE), 

sekundární otrava hlavních predátorů v potravním řetězci je významná pouze přes methylruť (SCTEE, 

2004 “”WFD””; EC, 2005). 
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12.4  Mobilita v půdě 

 

Uváděné studie týkají se druhů dvojmocného iontu Hg a ne elementární Hg. Distribuční koeficienty 

byly převzaty ze zprávy Eurochloru, 1999 o dobrovolném hodnocení rizik a novější studie EPA, 2005. 

log KD (pevné částice/solids – voda v suspendované látce/water in suspended matter):  170,000 l/kg 

log KD (pevné částice/ solids – voda v půdě/water in soil):     6309.57 l/kg 

log KD (pevné částice/ solids – voda v sedimentu/water in sediment):    170,000 l/kg 

 

12.5  Výsledky posouzení PBT a vPvB  

 

Není významné pro anorganické látky. 

 

12.6  Jiné nepříznivé účinky 

 

Vypařování: V důsledku nízké rozpustnosti ve vodě a vysokému tlaku par, elementární rtuť vykazuje 

velmi vysoký potenciál vypařování. Tlak par kovové rtuti je silně závislý na teplotě, a rtuť se za 

normálních podmínek snadno vypařuje. Tlak par rtuti při nasycení 14 mg/m3 značně překračuje průměr 

povolené/přípustné koncentrace pro expozici pracovního prostředí (0.05 mg/m3) nebo kontinuální 

expozici ţivotního prostředí (0.015 mg/m3) (WHO, 1976). Elementární rtuť se v ţivotním prostředí 

silně vyděluje do vzduchu a nebyla v přírodě nalezena jako čistá, ohraničení kapalina. Většina rtuti 

vstupující do atmosféry, jsou páry elementární rtuti.  

 

13  POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

 

13.1  Metody nakládání s odpady 

-v souladu s místními a národními předpisy. 

- jestliţe musí být rtuť ukládána jako nebezpečný odpad, musí s ním být nakládáno ve schváleném 

zařízení nebo tak, jak bylo doporučeno místním regulačním úřadem pro nebezpečné odpady. Musí být 

pouţívána odpovídající opatření pro řízení rizik, aby se zamezilo uvolňování rtuti do ţivotního prostředí 

(detailněji o nakládání viz příloha tohoto BL) 

 

14  INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

 

Rtuť je klasifikována jako nebezpečná pro přepravu podle mezinárodních pravidel ADR/RID a 

GGVS/GGVE (pro pozemní a ţelezniční přepravu); IMDG/GGV (námořní přepravu - zaoceánská 

plavidla); ICAO-TI (pro civilní leteckou přepravu) and IATA-DGR(leteckou přepravu); 

 

14.1  UN-kód 

 

 UN 2809 

 

14.2  UN příslušný název pro zásilku  

 

Mercury/Rtuť 

 

14.3  Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

 

8 

8 (C9) ţíravé látky/Corrosive substances [ADR/RID a GGVS/GGVE] 

 

 

 



 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

zpracován podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 a 

nařízení Komise (EU) č. 453/2010 

 

Verze: BL Rtuť verze 1.0/CZ 

Datum revize:       Datum vydání: 01. prosinec  2010 

 

14.4  Obalová skupina 

 

PG III 

 

14.5  Nebezpečnost pro ţivotní prostředí 

 

Látka nebezpečná pro ţivotní prostředí, kapalina; látka znečišťující moře 

Symbol (ryby a strom) 

 

14.6  Zvláštní opatření pro uţivatele 

 

Odkaz v oddílech 4 aţ 8 

 

14.7  Hromadná přeprava podle přílohy II  MARPOL 73/78 a předpisu IBC  

 

Ţádné informace. 

 

14.8  Doplňkové informace 

 

ADR/RID a GGVS/GGVE: 

Limitovaná mnoţství:   LQ19 

Kategorie přepravy:   3 

Kód omezení pro tunel:   E 

IMDG/GGV: 

Prostorové oddělení skupin: Těţké kovy a jejich soli (včetně jejich organokovových sloţek), rtuť a 

sloučeniny rtuti  

 

15  INFORMATION o předpisech 

 

15.1  Nařízení, týkající se bezpečnosti, zdraví a ţivotního prostředí/specifické právní předpisy týkající se 

látky  

 

Rtuť je zařazena v následujícím seznamu chemikálií: nařízení o klasifikaci nebezpečných látek podle 

nařízení o vodě nebezpečných látkách (VwVwS): 

Ohroţující vodu: třída 3 – nebezpečný pro vodu (Germany, Substance-No. 393) 

Odkaz na oddíl 16.2 a 16.3. 

 

15.2  Posouzení chemické bezpečnosti 

 

Pro látku bylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti. T+ nebezpečná látka Gefahrstoffrecht R 

věty Sätze F 

 

16  DALŠÍ INFORMACE 

 

16.1  Obecné 

 

Údaje se zakládají na nejnovějších znalostech, ale negarantují pro jakýkoliv produkt vlastnosti a 

nezakládají právně platné smluvní vztahy. 
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16.2  Standardní věty o nebezpečnosti – R–věty 

 

R26 vysoce toxický při vdechování  

R61 můţe poškodit plod v těle matky  

R48/23 toxický: nebezpečí váţného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním  

R50/53 vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí  

 

16.3  Pokyny pro bezpeční zacházení – S - věty 

 

S45 v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li 

moţno, ukaţte toto označení)  

S53 zamezte expozici – před pouţitím si obstarejte speciální instrukce  

S60 tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad  

S61 zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí; viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy  

 

 

16.4 Další doporučení metody pro omezení úniku a pro čištění 

 

 – uniklou rtuť odsávat  

– oblast úniku rtuti (podlaha a pod.) posypat zinkovým prachem, případně místo úniku potřít pastou 

vzniklou smícháním stejného mnoţství tuhé síry a hydroxidu vápenatého s přidáním do vody; 

vzniklou směs ve velkém mnoţství nanést na kontaminovaný povrch a nechat uschnout nejméně 12 

hodin; ţlutou směs pak spláchnout čistou vodou; postup v případě potřeby zopakovat. 

– je-li únik rtuti malý a rtuť se dostane do škvír a spár na podlaze, je nutné okamţitě zabránit jejímu 

odpařování tím, ţe tato místa posypeme zinkovým prachem  

– pro amalgamaci je moţné obdobně aplikovat měděný prášek 

– nejúčinnější způsob zneškodnění je pouţití práškového cínu, který se před aplikací aktivuje 1 - 3 

minuty 10% kyselinou solnou; znečištěná plocha se posype aktivovaným cínem a rozetře; částice 

vzniklého amalgámu se smetou a povrch asanuje roztokem polysulfidu vápníku nebo sírníku sodného 

– pevné zbytky likvidovat chemicky, nebo pyrolýzou 

– všechny pouţité asanační prostředky (lopatky, smetáky, hadry, apod.) opláchnout roztokem 

polysulfidu vápníku nebo sírníku sodného 

 

 

16.5  ZKRATKY 

 

(NENÍ UVEDEN ÚPLNÝ VÝČET VŠECH ZKRATEK POUŢITÝCH V TOMTO BL) 

 

AC  kategorie výrobku/Article cathegory 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní pozemní přepravě nebezpečného zboţí/European 

agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road 

AND Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečného zboţí/ European 

agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland 

waterways 

BSAF půdní bioakumulační faktor/Bio soil accumulation factor 

BCF biokoncentrační faktor/Bio concentration factor 

CAS chemická abstrakta/Chemical Abstracts Service 

CLP klasifikace, označování a balení/Classification, labelling and packaging 

CMR karcinogenní, mutagenní a toxický pro reprodukci/Carcinogenic, mutagenic or toxic 

for reproduction 

CSA/CSR hodnocení chemické bezpečnosti/zpráva o chemické bezpečnosti//Chemical safety 

assessment/Chemical safety report 



 
 

D50  medián velikosti částice/Median particle size 

DNEL  odvozená úroveň bez účinku/Derived no effect level 

DSD  směrnice o nebezpečných látkách/Dangerous Substance Directive 

EC10  koncentrace látky při které je zasaţeno 10 % populace /Concentration of a substance 

where 10% of the population is affected 

EC50  koncentrace látky při které je zasaţeno 50 % populace Concentration of a substance 

where 50% of the population is affected 

ECHA  Evropská chemická agentura/European chemicals agency 

EINECS  EU seznam existujících látek/EU list of existing chemical substances 

EmS  pohotovostní plán /Emergency schedule 

ERC  kategorie uvolnění do ţivotního prostředí/Environmental release cathegory 

ES  expoziční scénář/Exposure scenario 

eSDS   rozšířený bezpečnostní list/Extended safety data sheet 

FOREGS  Evropské fórum pro geologické průzkumy/Forum of European Geological Surveys 

GHS   globálně harmonizovaný systém/Globally harmonised system 

HERAG  pokyny pro hodnocení rizik kovů/Health risk assessment guidance for metals 

IATA-DGR  asociace pro leteckou přepravu – nařízení pro nebezpečné zboţí/International air 

transport association - dangerous goods regulations 

ICAO  technické pokyny pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboţí letecky/Technical 

Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air 

IU  identifikované pouţití/Identified use 

IUPAC  mezinárodní svaz pro čistou a aplikovanou chemii/International Union of Pure and 

Applied Chemistry 

IBC code  mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné 

chemikálie / International code for the construction and equipment of ships carrying 

dangerous chemicals in bulk 

IMDG  Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboţí/International maritime dangerous 

goods 

KP  rozdělovací koeficient/Partition coefficient 

LC10  smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, ţe způsobí smrt 10 % 

populace/Lethal concentration of a substance that can be expected to cause death in 

10% of the population 

LC50  smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, ţe způsobí smrt 50 % populace 

Lethal concentration of a substance that can be expected to cause death in 50% of the 

population 

LD50  smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, ţe způsobí smrt 50 % populace Lethal 

dose of a substance that can be expected to cause death in 50% of the population 

MARPOL 73/78  Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí, ve znění jejího protokolu z roku 

1978/International convention for the prevention of pollution from ships, 1973 as 

modified by the protocol of 1978 

MMAD  hmotnostní medián aerodynamického průměru/Mass median aerodynamic diameter 

NO(A)EC Hodnota koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku /No observed (adverse) 

effect concentration 

NO(A)EL Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku/ No observed (adverse) effect 

level 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj/ Organisation for economic co-

operation and development 

OEL limitní hodnota expozice na pracovišti/Occupational exposure limit 

PBT perzistentní, bioakumulativní a toxický/Persistent, bioaccumulative, and toxic 

PC kategorie chemických výrobků/Product cathegory 

PNEC odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům/Predicted no-effect 

concentration 

PROC  kategorie procesů/Process cathegory 

REACH  registrace, hodnocení a omezování chemických látek (tj. nařízení EP a Rady (ES) 

č1907/2006)/Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (i.e. 

Regulation (EC) No. 1907/2006) 

RID  Mezinárodní pravidla pro přepravu nebezpečného zboţí po ţeleznici/International 

rule for transport of dangerous substances by railway 

SDS  bezpečnosní list/Safety data sheet 

STOT  toxicita pro specifické cílové orgány /Specific target organ toxicity 



 
 

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

zpracován podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 a 

nařízení Komise (EU) č. 453/2010 
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STP  čistírna odpadních vod/Sewage treatment plant 

SU  oblast pouţití/Sector of end use 

TWA  časově váţený průměr/Time weighted average 

vPvB  vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní/Very persistent, very bioaccumulative 

 

 

16.5  Klíčové rešeršní odkazy 

Informace poskytované v eBL/eSDS je v souladu s informacemi poskytnutými v REACH zprávě o 

chemické bezpečnosti (CSR) pro rtuť. Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR) obsahuje kompletní 

referenční seznam všech pouţitých údajů. Ţádné důvěrné údaje z registrační dokumentace nejsou 

ECHA publikovány, viz http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx 

16.6  Revize 

Tento eBL/eSDS rtuti je první verzí. Z tohoto důvodu by neměly být výše zmiňovány ţádné revidované 

informace. 

Verze 2010-12-01: Nový rozšířený bezpečnostní list je v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 

1907/2006 (REACH) a nařízení Komise EU č. 453/2010 (Příloha II). Všechny oddíly tohoto 

bezpečnostního listu byly opraveny podle výsledků hodnocení REACH registrační dokumentace a CSR, 

opírající se o nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise EU č. 453/2010. Informace 

poskytnuté v tomto BL jsou v souladu s informacemi poskytnutými v REACH zprávě o chemické 

bezpečnosti (CSR) pro rtuť. 

Upozornění 

BOME s.r.o. poskytuje v dobré víře informace zde obsaţené, avšak nepředstavuje je ve své úplnosti 

nebo přesnosti. Tento dokument je zamýšlen pouze jako metodický pokyn pro vhodné a bezpečné 

nakládání s materiálem důkladně proškolenou osobou pouţívající tento produkt. Jednotlivci 

přijímající tyto informace, musí pouţít svůj nezávislý odhad při určení jejich vhodnosti pro specifické 

účely. Dále tento bezpečnostní list je zpracován v souladu s legislativními poţadavky stanovenými v 

nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), opírajíc se o informace, které byly dostupné v 

listopadu 2010. 
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