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1. Úvod 

 
Mezinárodní environmentální organizace se začaly 

v posledních dvaceti letech   cíleně zabývat otázkou, jak 
zvrátit nebo alespoň zpomalit dynamiku pozvolna vzrůsta-
jících koncentrací rtuti nebo  jejích  sloučenin v ovzdu�í, 
vodě a půdě. Zamořování rtutí se týká v podstatě v�ech 
kontinentů i kdy� některé části Asie a Afriky jsou na tom 
nejhůře. Primárním zdrojem uvolňované rtuti je, vedle 
zdrojů tvořících přirozené pozadí (vulkanická činnost 
nebo větrající horniny), mobilizace rtuti antropogenním 
působením, jako je např. spalování fosilních paliv nebo 
prostá manipulace s kovovou rtutí či jejími sloučenina-
mi v technologických procesech směřujících k výrobě 
produktů nebo jejich likvidaci.  V průmyslově vyspělých 
oblastech hraje stále významněj�í roli remobilizace dříve 
deponované rtuti v půdě, sedimentech a vodních tocích. 
Význačné �zásobníky� rtuti tvoří okolí opu�těných dolů 
nebo chemických provozů. Z nich se uvolňuje rtuť a její 
sloučeniny při erozi půdy, záplavách apod. 

Na úrovni OSN vyvíjí aktivity  UNEP (United Na-
tions Environmental Programme − Program OSN pro 
�ivotní prostředí) Chemicals. Tato organizace vydala 
v prosinci 2002 obsáhlou studii �Global Mercury Assess-
ment�, v ní� podrobně analyzuje současné zdroje a formy 
zneči�ťování i rizika, je� tento kov v lidském organismu 
znamená.  Studie byla připravena pro 22. zasedání Řídící 
rady UNEP v únoru 2003 a vedla k vydání rozhodnutí 
Rady č. 22/4 ze 7.2.2003 � �Mercury Programme�, zava-
zující signatáře k přehodnocení v�ech průmyslových 
i ostatních aktivit, jejich� důsledkem emise rtuti a jejich 
sloučenin vznikají. 

V evropském měřítku podnět k intenzivněj�ímu sle-
dování zneči�tění rtutí, vedle společných závazků v rámci 
programu UNEP, poskytly diskuse týkající se názorů na 
vyu�ití velkých zásob rtuti, kumulujících se  z postupně 
odstavovaných zařízení výroben chloru a alkalických hy-
droxidů technologií elektrolýzy s amalgamovými elektro-
dami. Evropská komise  připravuje dokument �EU Mercu-
ry Strategy�, v něm� budou navr�ena opatření zaji�ťující 
bezpečné ulo�ení rtuti z elektrolýz i dal�í doporučení, ve-

doucí ke sni�ování rizika zneči�ťování slo�ek �ivotního 
prostředí. 
 
 
2. Formy zneči�tění, riziko 

 
Historicky se největ�í objem rtuti  uvolnil do ovzdu�í 

v důsledku spalovacích, hutních a chemických procesů, ale  
v současnosti je monitorován vět�í nárůst obsahu rtuti ve 
vodě a v půdě. Mezi jednotlivými slo�kami �ivotního pro-
středí rtuť cirkuluje a stává se perzistentním polutantem. 
V ovzdu�í se rtuť vyskytuje převá�ně jako elementární kov 
nebo ve formě anorganických sloučenin (např. chloridů, 
sulfidů) nebo je adsorbována na polétavých prachových 
částicích a do lidského organismu se dostává inhalační 
cestou. 

 V�echny formy  rtuti v ovzdu�í mohou být transpor-
továny na velké vzdálenosti (uvádí se 100 a� 1000 km od 
zdroje zneči�tění) a následně jsou deponovány v půdě ne-
bo ve vodě. Působením mikroorganismů obsa�ených 
v půdě nebo bahně  pod vodní hladinou se velmi snadno 
transformuje elementární, i v solích vázaná, rtuť na orga-
nokovové sloučeniny s monomethyl-, dimethyl-, ethyl-, 
fenyl- nebo s obdobným radikálem. Chemicky vázaná rtuť 
má schopnost bioakumulace. Dostává se z  vodných rozto-
ků do potravního řetězce předev�ím prostřednictvím ryb 
a vodních �ivočichů nebo ptáků či savců  tyto �ivočichy 
konzumující. Rtuť je i dobrým komplexotvorným prvkem 
a tato vlastnost se uplatňuje předev�ím v biomase přírod-
ních hnojiv, pokud se vyskytovala v potravním řetězci 
domácích zvířat. 

Elementární rtuť i v�echny formy jejích sloučenin 
jsou vysoce toxické, zvlá�tě pro nervový systém �ivých 
organismů. Obecně platí, �e nejnebezpečněj�í formou Hg  
pro lidský organismus jsou rtuťové páry a alkylrtuťové 
sloučeniny s krátkými řetězci. Nejvýrazněj�í riziko pro 
člověka tedy představuje methylrtuť, je� mů�e způsobit 
nevratné změny v mozku, v něm� se přednostně kumuluje. 
Záva�né je té� po�kozování kardiovaskulárního systému. 
Zvlá�tě nebezpečné jsou alkylrtuťnaté sloučeniny pro tě-
hotné �eny, v důsledku mo�nosti transplacentárního trans-
portu a také pro novorozence a malé děti � prokazatelně 
zpomalují vývoj jejich nervového systému. Potenciální 
riziko otravy rtutí je nejvy��í u části lidské populace, zá-
vislé na potravě s převa�ujícím mno�stvím mořských nebo 
obecně vodních �ivočichů. 

V důsledku nových vědeckých poznatků o riziku rtuti 
(předev�ím organortuťových sloučenin), FAO/WHO zpřís-
nily v červnu 2003 přípustnou hodnotu týdenního příjmu 
Hg z 3,3 µg.kg−1 lidské váhy na 1,6 µg.kg−1. Mezi obecná 
doporučení patří omezit konzumaci predátorů rybí potravy, 
měnit druhy ryb v jídelníčku, omezit konzumaci ryb dětmi 
a těhotnými �enami. 
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3. Popis současného stavu v Evropě 
 
V 90. letech minulého století se sní�ila v Evropě, na 

rozdíl od jiných částí světa,  koncentrace rtuti v ovzdu�í, 
a to hlavně díky legislativnímu tlaku na omezování zdrojů 
zneči�ťování. V důsledku časového zpo�dění se v�ak rtuť 
postupně dostává do potravního řetězce z nevyčerpaných 
depozitů ve vodě a půdě.  Statistiky Evropské environmen-
tální agentury (EEA) vykazují zvy�ující se obsah rtuti 
v evropských potravinářských produktech: rybách, zeleni-
ně a ovoci. Následně roste průměrný roční příjem rtuti 
i u obyvatel Evropy. 

 
L e g i s l a t i v a  v  E v r o p s k é m  s p o l e -
č e n s t v í  

 
Problematika rtuti zahrnuje v současnosti přibli�ně 

30 regulovaných oblastí, jim� odpovídá zhruba 40 
směrnic Evropského společenství (ES) a dále několik 
nařízení a rozhodnutí ES.  Jde o průřezovou legislativu, 
týkající se emisí do ovzdu�í a odpadních vod 
z energetických a průmyslových zdrojů a imisních stan-
dardů v ovzdu�í, povrchových vodách, půdě. Značná 
část právních předpisů je spojena s uváděním nebezpeč-
ných chemických látek na trh a s potenciálními riziky 
při nakládání s nimi. Je upravena legislativa týkající se  
nebezpečných odpadů, kontaminace potravin, zavádění 
nových technologií v rámci integrované prevence 
a omezování zneči�tění (IPPC), pou�ívání čistírenských 
kalů v zemědělství, omezování sortimentu výrobků 
s obsahem rtuti (hračky, kosmetika, laboratorní přístroje 
a zařízení) atd. 

Nové směrnice a nařízení ES vznikaly zhruba od kon-
ce sedmdesátých let minulého století spontánně, podle 
reálné potřeby regulovat účinek nejrůzněj�ích polutantů, 
mezi nimi� je té� rtuť a její sloučeniny. Pokud  povedou 
jednání Evropské komise  a Evropského parlamentu, sou-
visející s inovací legislativy týkající se chemických látek 
k nastartování procesu REACH (Registration, Evaluation 
and Authorisation of Chemicals), pak by mělo být 
v budoucnu nahrazeno vý�e zmíněných cca 40 existujících 
směrnic a nařízení obsahujících omezení pro nakládání se 
rtutí novou přehledněj�í legislativou ES. Následně ji bude 
třeba zohlednit i v národních legislativách členských zemí 
EU. 

 
Z d r o j e  z n e č i � t ě n í  a  s n a h a  o  j e -
j i c h  o m e z o v á n í  

 
Podle údajů EHK/OSN z roku 2003 se v dekádě 1990 

a� 2000 sní�ila v Evropě koncentrace rtuti v ovzdu�í 
o 60 %. Důsledný monitoring a kontrola dodr�ování přede-
psaných limitů koncentrací v posledních letech byla zamě-
řena předev�ím na velká zařízení s výrazným příspěvkem 
k celkové úrovni zneči�tění ovzdu�í (tepelné elektrárny, 
spalovny, doly, hutě, cementárny). Mezi státy, je� se 
v  nejvy��í míře podílely na emisích rtuti a jejích sloučenin 

z velkých zdrojů, jsou uváděny v Evropě: Polsko, �paněl-
sko, SRN, Itálie, Rumunsko. 

Vedle nejvíce sledovaných velkých zařízení, v nich� 
je zdrojem emisí rtuti hlavně uhlí a dal�í fosilní paliva, 
v�ak existují ve v�ech evropských zemích doposud méně 
sledované objekty, mezi ně� patří např. krematoria. Příspě-
vek emisí rtuti z krematorií je rok od roku výrazněj�í. Je to 
způsobeno  postupně se zvy�ujícím relativním podílem 
kremací proti klasickým pohřbům do země a dále vy��ím 
průměrným věkem do�ití  obyvatel Evropy (víc zubního 
amalgamu, srdečních stimulátorů). Odhadované současné 
mno�ství rtuti v zubních výplních obyvatel Evropy, které 
přestavuje pro pří�tí léta potenciální zdroj zneči�tění 
ovzdu�í z krematorií,  je asi 2 tis. t. Nejsou zanedbatelné 
ani emise rtuti z nově se rozvíjejících komerčních aktivit, 
jako je spalování druhotných surovin (např. pou�ívaných 
jako zdroj energie  v cementárnách).  

Největ�ím původcem zneči�tění rtutí pro evropské 
řeky byla zařízení na elektrolýzu chloridů alkalických 
kovů s amalgamovými elektrodami. To se týká vět�iny 
velkých chemických továren (včetně českých), vyrábějí-
cích chlor a alkalické hydroxidy. Na druhém místě 
v �ebříčku zneči�ťovatelů odpadních vod jsou zubařské 
amalgamy a třetí místo, co do objemu zneči�tění �ivotního 
prostředí, zaujímají výrobci měřicích  a řídicích zařízení 
a výbojových světelných zdrojů � zářivek.  

V Evropě  v současnosti existuje  značný přebytek 
rtuti z odstavených jednotek amalgamové elektrolýzy, 
popř. z  demerkurizačních stanic provozovaných elektroly-
zérů, dále z odlučovačů amalgamů v zubních laboratořích 
a vyřazených elektrotechnických výrobků. Přebytečná rtuť 
se vyskytuje v podobě ne v�dy bezpečně ulo�ených zásob 
(odhad 12�15 tis. t). Dal�ích 10�20 tis. t rtuti se předpoklá-
dá, �e bude k dispozici s pokračující likvidací zastaralých 
evropských provozů elektrolýzy chloridů alkalických ko-
vů. Země EU nyní uva�ují o tom, co s přebytečnou rtutí 
učinit. Vět�ina  zásob by byla vhodná pro recyklaci, av�ak 
nadměrné zásoby stlačily její cenu na tak nízkou hodnotu, 
�e se mnohdy nevyplatí ji čistit na prodejnou úroveň. 
Omezuje se tě�ba rtuti v současnosti v jediném evropském 
dole ve �panělsku (Minas de Almaden SA). 

  Z pohledu světové bilance rtuti jsou země EU  jed-
noznačným exportérem velmi levné kovové rtuti. Např. 
v roce 2000 to bylo cca 1 tis. t rtuti ve prospěch exportu 
z Evropy. Vyvá�í se předev�ím do zemí třetího světa, 
v nich� se vyu�ívá při tě�bě zlata a stříbra v men�ích do-
lech. Hlavními příjemci evropské rtuti jsou země východní 
a ji�ní Asie a severní Afriky (Čína, Al�ír atd.). Evrop�tí 
vývozci takto bezprostředně přispívají k  zamořování �i-
votního prostředí v rozvojových zemích.  

V rámci kompetencí Evropské komise probíhá disku-
se představitelů členských zemí a zainteresovaných prů-
myslových i environmentálních organizací o dal�ím postu-
pu, který by vyústil do návrhu společné strategie také 
v otázce  zne�kodňování nebo recyklace přebytečných 
zásob rtuti. Existují dva základní diskutované návrhy: trva-
lé uskladnění rtuti jako odpadu nebo dočasné uskladnění, 
ne� se světové trhy začnou o evropské zásoby ucházet. Při 
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argumentaci zaznívají po�adavky na vět�í kontrolu soukro-
mých společností, které se rtutí obchodují a na vět�í popu-
larizaci evropských zásob. Nevyře�ena zůstává také otázka 
předbě�ných opatření pro redukci emisí z krematorií: jako 
neetické a z hygienického hlediska neschůdné je odebírání 
implantátů obsahujících rtuť zemřelým před spálením. 

Vět�ina ře�ení, z hlediska ochrany �ivotního prostředí 
a lidského zdraví přijatelná, bude finančně náročná a proto 
členské země EU zaujímají velmi obezřetný postoj při 
rozhodování o podpoře jednotlivých námětů v rámci při-
pravované �Mercury  Strategy�. Rozdílný postoj mají pří-
mořské země, které obchodují s rybami. Tato komodita je 
vzhledem ke zneči�tění rtutí málo konkurenceschopná na 
světových trzích. Týká se to hlavně severských zemí, které 
budou formulovat společné stanovisko (Nordic Council of 
Ministers). Předev�ím představitelé �védska  zastávají 
variantu, �e přebytečná rtuť v Evropě by se měla trvale 
ukládat jako nebezpečný odpad, nemělo by se s ní dále 
manipulovat, např. upravovat pro recyklaci. Jiné problémy 
má Slovinsko: nedostatek finančních prostředků na likvi-
daci starých zátě�í rtuti v okolí uzavřených dolů. 

V�eobecná shoda mezi zeměmi EU není ani 
v názorech na zpřísnění imisních limitů pro odpadní vody 
(výrobní podniky, zubaři) nad rámec stávající legislativy 
ES nebo na významněj�í finanční podporu výzkumu alter-
nativních technologií pro zubařské výplně či některá měři-
cí a regulační zařízení.  Např. zaznívají názory, �e dal�í 
zpřísňování emisních norem pro vodu nebo legislativy pro 
nakládání s nebezpečnými odpady by mohlo vést 
k obcházení zákonů.  

  
4. Situace v České republice  

 
Česká republika přispívá k omezování rizika vyplýva-

jícího s nakládáním se rtutí, řadou postupných kroků 
v souladu se závazky členské země EU. Kromě toho, �e 
prověřovala české právní normy z pohledu po�adavků 
Evropského společenství, má zavedený monitoring pro 
kontrolu dodr�ování limitů přípustných koncentrací riziko-
vých chemických látek v ovzdu�í, vodě, půdě, potravinách 
apod. 

 Existuje dobrovolná dohoda mezi M�P a Českou 
stomatologickou komorou o zavádění účinných odlučova-
čů rtuti. Představitelé výrobců chloru amalgamovou elekt-
rolýzou podepsaly v roce 2002 dobrovolnou dohodu 
s organizací EUROCHLOR, výrobce sdru�ující, v ní� 
deklarují, �e jsou  připraveni respektovat evropskou strate-
gii týkající se nakládání se rtutí. 

ČR v posledních letech rtuť (v mno�ství nad 10 t roč-
ně) nedová�í, ale vyu�ívá specializovanými firmami pře-
pracované vlastní recyklované zdroje.  

 
T r a n s p o z i c e  r e l e v a n t n í  l e g i s l a t i -
v y  E S  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  

 
Legislativa  České republiky, související s mo�ným 

zneči�ťování �ivotního prostředí rtutí a jejími sloučenina-

mi, se postupně přizpůsobovala evropské legislativě. Zvlá�-
tě v posledních dvou letech se novelizovala řada českých 
právních předpisů, tak, aby k datu vstupu ČR do Evropské 
unie, 1. květnu 2004, byly harmonizovány se stávají-
cí legislativou Evropského společenství ve v�ech vý�e zmí-
něných regulovaných oblastech. Nový zákon o chemických 
látkách a přípravcích reguluje výrobu, pou�ívání a uvádění 
rtuti a jejich sloučenin na trh. Je zakázáno pou�ívat tyto 
látky např. k ochraně dřeva, impregnaci průmyslových 
textilií nebo pro úpravu vod. Právní normy týkající se rost-
linolékařské péče zakazují dovoz a pou�ívání sloučenin 
rtuti jako součást přípravků na ochranu rostlin. Přijetí nove-
ly zákona o odpadech, pokrylo oblast elektrických a elek-
trotechnických zařízení (směrnice 2002/95/EC) a odpadu 
z automobilových vraků (směrnice 2000/53/EC). Minister-
stva �ivotního prostředí, zdravotnictví, průmyslu a obcho-
du, zemědělství a vnitra dokončily vyhlá�ky k zákonu 
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pří-
pravcích. V posledních dvou letech (2003�2004)  Česká 
republika přijala následující novely zákonů a příslu�ných 
prováděcích předpisů souvisejících se zneči�ťováním �i-
votního prostředí rtutí: 
 
V o d a  
 
−  zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách  (vodní zákon),  
−  nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodno-

tách přípustného zneči�tění povrchových vod a odpad-
ních vod, nále�itostech  povolení k vypou�tění odpad-
ních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citli-
vých oblastech, 

−  vyhlá�ka MZ  č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví po�a-
davky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. 

 
O v z d u � í  
 
−  zákon č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzdu�í, 
−  nařízení vlády č. 60/2004, kterým se mění nařízení vlá-

dy č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví  imisní limity 
a podmínky a způsob sledování, posuzování a hodnoce-
ní a řízení kvality ovzdu�í. 

 
O d p a d y  
 
−  zákon č. 188/2004 Sb., o odpadech a o změně některých 

dal�ích zákonů (185/2001 Sb., 477/2001 Sb., 76/2002 
Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb.). 

 
O b a l y  
 
−  zákon č. 94/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 447/2001 

Sb., o obalech  s účinností od 3. 3. 2004. 
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C h e m i c k é  l á t k y ,  i n t e g r o v a n ý  r e -
g i s t r  z n e č i � t ě n í  ( I R Z )  
 
− nařízení vlády č. 368/2003, o integrovaném registru 

zneči�tění, 
−  zákon č.  356/2003 Sb., o chemických látkách a chemic-

kých přípravcích, kterým se mění zákon č. 157/1998 
Sb., 

−  vyhlá�ka M�P č. 220/2004 Sb.,kterou se stanoví nále�i-
tosti oznamování nebezpečných chemických látek 
a vedení jejich evidence, 

−  vyhlá�ka M�P č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví sezna-
my nebezpečných chemických látek a nebezpečných 
chemických přípravků, jejich� uvádění na trh je zakázá-
no nebo jejich uvádění na trh, do oběhu nebo pou�ívání 
je omezeno, 

−  vyhlá�ka M�P č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bli��í 
podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických 
látek pro �ivotní prostředí, 

− vyhlá�ka MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné 
chemické látce a chemickému přípravku, 

−  vyhlá�ka MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o chemických látkách a che-
mických přípravcích, týkající se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných chemických látek a chemic-
kých přípravků, 

−  vyhlá�ka MZ č. 428/2004 Sb., o získání odborné způso-
bilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými příprav-
ky klasifikovanými jako vysoce toxické, 

−  vyhlá�ka MZ č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní 
metody pro zkou�ení toxicity chemických látek a che-
mických přípravků. 

 
 
O c h r a n a  z d r a v í ,  k o n t a m i n a c e  p o -
t r a v i n ,   o c h r a n a   s p o t ř e b i t e l e  
 
−  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve 

znění zákona č. 274/2003 Sb., 
−  zákon č. 79/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách 

některých  souvisejících zákonů, 
−  zákon č. 317/2004 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrá-
tech a o agrochemickém zkou�ení zemědělských půd 
(zákon o hnojivech), 

−  nařízení vlády č. 441/2004 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

−  vyhlá�ka MZ č. 426/2004 Sb., o registraci chemic-
kých látek, 

−  vyhlá�ka MZ č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bli��í 
podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemic-
kých látek pro zdraví člověka, 

−  nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví tech-
nické po�adavky na hračky, 

−  nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví tech-
nické po�adavky na zdravotnické prostředky, 

−  vyhlá�ka MZ č. 444/2004 Sb., o hygienických po�adav-
cích na kosmetické prostředky, o nále�itostech �ádosti 
o neuvedení ingredience na obalu kosmetického pro-
středku a o po�adavcích na vzdělání a praxi fyzické 
osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku 
(vyhlá�ka o kosmetických prostředcích), 

−  zákon č. 348/2004 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 
−  vyhlá�ka MZ č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy 

kontaminujících a toxikologicky významných látek 
a jejich přípustné mno�ství v potravinách, 

−  vyhlá�ka MZ č. 306/2004 Sb., kterou se stanoví chemic-
ké po�adavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých 
druhů potravin a potravinových surovin, podmínky pou-
�ití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, 

−  vyhlá�ka MZ č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dal�ích 
prostředcích na ochranu rostlin. 

 

O p a t ř e n í  k  m e z i n á r o d n í m  z á v a z -
k ů m  Č R  

Česká republika v roce 2002 ratifikovala Protokol 
o tě�kých kovech k Úmluvě o dálkovém zneči�ťování 
ovzdu�í přesahujícím hranice států, jím� jsou v současnosti 
o�etřeny rtuť, kadmium a olovo. Emise rtuti jsou pro účely 
po�adavků na inventarizaci tě�kých kovů stanovených 
Protokolem jednorázově měřeny předepsaným postupem 
u zdrojů nad 50 MW. Emisní limity při spalování paliv 
upravuje nařízení vlády č. 352/20002 Sb. Emisní limity 
pro výrobny chloru, v souladu s po�adavkem Protokolu 
o tě�kých kovech, uvádí nařízení vlády č. 353/2002 Sb. 
Pod toto nařízení vlády spadají také krematoria. Emisní 
limity pro tě�ké kovy při spalování odpadu jsou transpono-
vány v nařízení vlády č. 354/20002 Sb. 

V oblasti ochrany vod je z hlediska ochrany před 
zneči�těním rtutí pro ČR významný  Akční program  Labe 
pro období 1996�2010, který rozpracovává Úmluvu 
o mezinárodní ochraně Labe (MKOL). Usnesením 
č. 339/2004 vláda ulo�ila realizaci cílů a opatření formulo-
vaných v Programu na sní�ení zneči�tění povrchových vod 
nebezpečnými látkami, je� zahrnuje i soubor legislativních 
i nelegislativních opatření k omezování vnosu rtuti do 
vodního prostředí. 

Česká republika podepsala Protokol o  registrech 
úniků a přenosů zneči�ťujících látek (PRTR) k Aarhuské 
úmluvě. Důle�itým krokem k zavedení systému ohla�ování 
zneči�ťujících látek v České republice, včetně rtuti a jejich 
sloučenin, je nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrova-
ném registru zneči�ťování (dále IRZ). Jsou stanoveny 
ohla�ovací prahy pro emise do ovzdu�í, vody a půdy, včet-
ně prahových hodnot mimo provozovny. Data z IRZ bu-
dou také slou�it ke splnění povinnosti České republiky 
jako členského státu Evropské unie ohla�ovat údaje o zne-
či�tění do Evropského registru zneči�tění (European Pollu-
tant Emission Register � EPER) a následně do Evropského 
registru úniků a přenosů zneči�ťujících látek (European 
Pollutants Release and Transfer Register  �  E-PRTR).  
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Z d r o j e  z n e č i � t ě n í  a  j e j i c h   
b u d o u c n o s t  
 

V České republice se v posledním desetiletí omezil 
dovoz i výroba  chemických prostředků a dal�ích výrobků 
s obsahem rtuti. Pesticidy na bázi rtuti se přestaly pou�ívat 
v letech 1992�93, toté� platí o chloridu fenylrtuťnatém 
(Agronal) jím� se mořilo osivo. Byla ukončena výroba 
výbojek s obsahem rtuti v podniku Tesla. V roce 2002 se 
zastavila výroba kypových barviv v Synthesii Pardubice, 
kde se spotřebovala přibli�ně 1 t Hg.rok−1 (katalyzátor). 

V mno�ství nad 3 kg.rok−1 (podle nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb.) se rtutí v roce 2002 nakládalo 14 průmys-
lových podniků s celkovým objemem rtuti 360 t 
(přepočteno na kov). Z tohoto mno�ství v�ak 350 t při-
padlo na dva podniky s  amalgamovou elektrolýzou a zbý-
vajících 10 t na ostatních 12 podniků. 

 
A m a l g a m o v á  e l e k t r o l ý z a  
 

Jak bylo řečeno, rtuť se  ve vět�ím mno�ství v České 
republice pou�ívá pouze při elektrolytické výrobě chloru 
ve dvou výrobnách, Spolku pro chemickou a hutní výrobu, 
a.s. v Ústí nad Labem a Spolaně, a.s. Neratovice, které 
mají po jedné jednotce amalgamové elektrolýzy chloridu 
draselného, resp. sodného. Technologickou součástí obou 
jednotek jsou demerkurizační stanice. Spolana přijala dob-
rovolný závazek Euro Chloru sní�it emise rtuti z výroby 
Cl2  na úroveň 1 g Hg.t−1 instalované kapacity do roku 
2007. 

Od začátku roku 2003 jsou doči�ťovány ve�keré od-
padní vody Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. 
v městské čistírně odpadních vod s 89 %  účinností pro 
rtuť. V leto�ním roce byl, nákladem cca 14,7 mil Kč, uve-
den do trvalého provozu druhý, ionexový stupeň, zachycu-
jící rtuťnaté ionty. Účinnost odstraňování Hg bude podle 
projektu cca 97 % oproti stavu v roce 2002, tak�e se sní�í 
celkový odnos z areálu Spolku. Z hlediska vodohospodář-
ského se tak obsah rtuti v odpadních vodách z obou výrob-
ních podniků dostal na  předepsanou úroveň (viz směrnice 
EHS 82/176/EEC). 

Spolana a.s., vzhledem k legislativnímu tlaku, uva�u-
je o konverzi amalgamové elektrolýzy na membránový 
proces, který je k �ivotnímu prostředí mnohem �etrněj�í. 
Vzhledem k finanční náročnosti konverze (odhadované 
náklady 530 EUR na 1 t kapacity chloru) je přechod pro 
podnik realizovatelný a� v horizontu roku 2010 a násled-
ných let.  

Spolchemie, vedle obdobných finačních problémů, 
uvádí také dal�í překá�ku pro okam�itou konverzi amalga-
mové elektrolýzy: stávající technologie pova�ované za 
BAT nejsou schopny vyprodukovat  výrobky pou�ívané 
dále pro potravinářské účely nebo v oblasti léčiv v kvalitě 
po�adované zákazníky. 

 
Z n e � k o d ň o v á n í  s t a r ý c h  z á t ě � í  

 
Problémem v obou závodech je prokázané zneči�tění 

rtutí, která se kumulovala v bezprostředním okolí desítky 
let od začátku výroby chloru touto technologií. Likvidaci 
starých zátě�í  v provozech amalgamové elektrolýzy finan-
cuje stát, neboť  byly součástí státních podniků. Sanace je  
hrazena z prostředků Fondu národního majetku České 
republiky. Ve Spolaně sanaci provede privátní firma 
s celkovým rozpočtem přibli�ně  666 mil. Kč. Předmětem 
sanace je objekt a okolí bývalé amalgámové elektrolýzy, 
kde byl zastaven provoz před řadou let. Zneči�těny jsou 
stavební konstrukce, podlo�ní zeminy a podzemní vody. 
Odhad bilance rtuti je 260 t. Projektováno je uzavření lo-
kality podzemní stěnou, demolice objektů a odtě�ení do 
5 m hloubky podlo�ních zemin. Likvidace odpadů bude 
provedena při nízkém obsahu rtuti ulo�ením na skládky, 
s vy��ími  koncentracemi rtuti pak  metodou termické 
desorpce. Odhadovaná doba sanace včetně monitoringu je 
do roku 2013. 

Ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu je odhado-
vaný  rozpočet přibli�ně 1 500 mil. Kč. V prostoru bývalé 
amalgámové elektrolýzy bylo prokázáno zneči�tění rtutí 
stavebních konstrukcí, podlo�ních zemin a podzemní vo-
dy, odhad bilance rtuti je 267− 445 t. V projektu je pláno-
vána demolice objektů a odtě�ení zemin do cca 5 m hloub-
ky a sanace odpadů se rtutí metodou termické desorpce. 

 
O d p a d y   
 

V České republice se kovová rtuť (např. odloučená 
z prvního demerkurizačního stupně elektrolýzy) částečně 
recykluje a znovu uvádí na trh, zbytek se ukládá na zabez-
pečené skládky. Mno�ství vyprodukovaného odpadu 
s obsahem rtuti je v současnosti cca 1 tis. t ročně. V novele 
zákona o odpadech (č. 188/2004 Sb.), je rtuť  zohledněna 
předev�ím: 
−  při nakládání s bateriemi a akumulátory, 
−  při nakládání s autovraky, 
−  rtuť a sloučeniny rtuti, které  činí odpad nebezpečným. 

 
 

D o b r o v o l n é  z á v a z k y  
 

Jak ji� bylo naznačeno, oba podniky provozující vý-
robu chloru, Spolana,  i Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu, podepsaly dobrovolný závazek evropské asociace 
EURO CHLOR i smlouvu mezi EURO CHLOR a Minas 
de Almaden SA, které přestavují rámec pro budoucí strate-
gii pro sní�ení negativního dopadu rtuti na �ivotní prostře-
dí: 
−  nezvy�ovat kapacitu produkce v amalgamových elekt-

rolyzérech, 
− realizovat program pro sni�ování emisí rtuti a emise 

monitorovat, 
−  postupně ukončovat činnost stávajících  elektrolyzérů, 
−  po odstavení neposkytovat elektrolyzéry třetím stranám 

ke znovupou�ití, 
−  bezpečně zajistit rtuť z odstavených elektrolyzérů. 
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V roce 2001 byla podepsána Dobrovolná dohoda 
mezi M�P a Českou stomatologickou komorou (dále 
ČSK) o omezování zatí�ení �ivotního prostředí rtutí ze 
stomatologických zdravotnických zařízení, která zpracová-
vají zubní amalgam.  K dohodě se v leto�ním roce připoji-
lo Sdru�ení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). 

V České republice se jedná o cca 6000 těchto zařízení 
s více ne� 8000 pracovi�ti, přičem� ka�dé pracovi�tě zpra-
cuje ročně několik kg amalgamu. ČSK vyjádřila připrave-
nost realizovat v postupných krocích do roku 2005 vyba-
vení v�ech stomatologických pracovi�ť odlučovači amal-
gámu s ověřenou minimální účinností 95 % a s náklady 
v celkové vý�i 400 mil. Kč. Dohoda obsahuje konkrétní 
harmonogram postupu. Do konce roku 2003 bylo 
v souladu s Dobrovolnou dohodou vybaveno rtuťovými 
odlučovači 49 % stomatologických laboratoří z celkového 
počtu 6506 v ČR. 

 
 

5. Plánovaná opatření k omezení rizika rtuti na 
mezinárodní úrovni 

 
Přes velký rozsah směrnic a nařízení, legislativa Ev-

ropského společenství plně nepokrývá v�echna sta-
dia  koloběhu rtuti �ivotním prostředím. Předev�ím nejsou 
řádně popsány oblasti produkce a zásob, řízení obchodu se 
surovou rtutí a nedostatečné je zakotvení rtuti 
v Rotterdamské úmluvě. Zákazy se nevztahují explicitně 
na zubařské amalgamy, laboratorní pou�ití a sloučeniny 
rtuti ve farmacii. V rámci IPPC legislativa nepokrývá malé 
tepelné elektrárny a krematoria. Diskutují se přednosti 
a zápory zákazu pou�ívání amalgamu v zubařské technice. 
V�eobecně se soudí, �e v současnosti ve�keré náhradní 
(bezrtuťové) technologie (zubaři, měřící zařízení, zdroje 
energie) by si vy�ádaly obrovské mno�ství finančních 
prostředků na výzkum a investice. Bylo doporučeno, aby 
EU odhadla jejich potřebnou vý�i  a dále vý�i nákladů na 
recyklace a mo�nost prodeje vyči�těné rtuti.  

Jako o levněj�ím způsobu zmírnění dopadů zneči�tění 
rtutí lze uva�ovat o osvětě, zlep�ení metodik pro měření 
imisí ve vodě a pečlivé prověření zásob Hg v evropských 
zemích a dále povzbuzování členských zemí EU 
k dobrovolným dohodám. 

Očekává se, v rámci přípravy �Mercury Strategy� 
a v souladu s 6. environmentálním akčním plánem EU, �e 
Evropská komise rozpracuje  dal�í iniciativy v následují-
cích oblastech: 

−  zdraví a �ivotní prostředí, 
−  podpora ochrany mořského �ivotního prostředí, 
−  ochrana půdy, 
−  čisté ovzdu�í pro Evropu (CAFE � Clean Air for Euro-

pe), 
−  prevence a recyklace odpadů, udr�itelné vyu�ívání 

zdrojů surovin a integrovaná produktová politika. 
Časový horizont je přibli�ně v rozmezí let 2004 a� 

2010. Pravděpodobně půjde o aktualizaci některých směr-
nic ES nebo vydání nařízení v souvislosti se přísněním 
max. hodnot povolených  limitů rtuti ve slo�kách �ivotního 
prostředí, v potravinách nebo některých spotřebních vý-
robcích. Jak bylo řečeno vý�e, dal�í perspektiva procesu 
Mercury Strategy bude té� ovlivněna rozhodnutím o zave-
dení procesu REACH. 

  
 

6. Zdroje informací 
 

−  dokument UNEP Chemicals: 
 �Global Mercury Assessment�, �eneva, prosinec 2002, 

přístupno na www.chem.unep.ch/mercury/, 
−  dokument EK:   
 �Consultation Document Development of EU Mercury 

Strategy Invitation to Comment�, přístupno na euro-
pa.eu.int/comm/environment/chemicals/mercury/, 

−  dokumenty odborných útvarů resortu �ivotního prostře-
dí, přístupno na www.env.cz, 

−  dal�í u�itečné adresy k danému tématu: europa.eu.int/
comm/dgs/health, who.int/pcs/jecfa/, www.efsa.eu.int, 
www.eper.cec.eu.int, www.unece.org/env. 

 
M. Černá (Ministry of the Environment of the Czech 

Republic, Department of Environmental Risks, Praha): 
Development of the European Union Mercury Strategy 

 
Description and discussion of the situation in the 

European Union and the Czech Republic relating to the 
use, emissions and impact on the environment and human 
health of mercury and its compounds. Problems with sur-
plus mercury as the consequences of the mercury cell 
phase-out and old contaminated sites. Voluntary agree-
ments between polluters in the Czech Republic and the 
responsible environmental organisations. Information on 
the status of the legislation of the Czech Republic har-
monisation with that of the European Community. 

 

 


