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1) Abstrakt 

 

 REACH – jedná se o Nařízení Evropského společenství o chemických látkách  

a jejich bezpečném použití ES 1907/2006. Zabývá se registrací, vyhodnocováním, 

povolováním a omezováním chemických látek. Nařízení nabylo účinnosti dne 1. června 

2007. Cílem REACH je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před 

nežádoucími účinky chemických látek. Současně má REACH za cíl posílit inovace  

a udržet v EU konkurenceschopnost chemického průmyslu. Nařízení REACH klade 

větší odpovědnost na samotný průmysl, a to v oblasti řízení rizik vyplývajících 

z chemických látek a v oblasti poskytování bezpečnostních informací o těchto látkách. 

Jako centrální bod v systému nařízení REACH působí Evropská agentura pro chemické 

látky (ECHA) se sídlem v Helsinkách, která spravuje mimo jiné i databáze nezbytné pro 

fungování systému . 

 Cílem této práce je seznámení s navrženým omezením (ze dne 15. června 2010), 

které se týká omezení používání rtuti v měřících přístrojích, jak je připravováno dle 

evropské chemické politiky, směrnic a nařízení v rámci REACH. Dále jsou v práci 

popsány spolehlivé bezpečné, technicky a ekonomicky proveditelné alternativy pro 

měřící zařízení obsahující rtuť. Zavedením omezení lze snížit množství rtuti uvedené  

v EU na trh v měřících zařízeních asi o 57 tun do roku 2035.   

 

 

Klí čová slova 

 

 Rtuť; Evropská agentura pro chemické látky (ECHA); Nařízení Evropského 

společenství o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH); životní 

prostředí; zdraví  
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2) Abstract 

 

 REACH - is the European Community Regulation on chemicals and their safe 

use (EC 1907/2006). It deals with the Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemical substances. The law entered into force on 1 June 2007. The aim 

of REACH is to improve the protection of human health and the environment through 

the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances. At 

the same time, REACH aims to enhance innovation and competitiveness of the EU 

chemicals industry. The REACH Regulation places greater responsibility on industry to 

manage the risks from chemicals and to provide safety information on the substances. 

As a central point in the REACH system has the European Chemicals Agency (ECHA) 

based in Helsinki, which manages the data required for operation of the system. 

 The aim of this paper is to introduce the proposed restrictions (June 15th, 2010), 

which refers to the use of mercury in measuring devices, and how it is prepared by the 

European chemicals policy and directives – REACH. Furthermore, this work describes 

a reliable safe and technically and economically feasible alternatives for measuring 

devices containing mercury. The introduction of restrictions can reduce the amount of 

mercury in the EU market in the measuring equipment by about 57 tons by 2035.   

  

 

 

Keywords 

 

 Mercury; European Chemicals Agency (ECHA); European Community 

Regulation on chemicals and their safe use (REACH); environment; health  
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3) Seznam zkratek 

 

ECHA Europien Chemicals Agency (Evropská agentura pro chemické látky) 

EEB               European Environmental Bureau (Evropská kancelář životního 

prostředí) 

EFSA             European Food Safety Authority (Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin) 

EPA               Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního 

                      prostředí)  

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

IOELV Seznam směrných limitních hodnot expozic stanovených směrnicí 

Komise  2009/161/EU 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry (Mezinárodní 

unie pro  čistou a užitou chemii) 

OSPAR          Commission, protecting and conserving the North-East Atlantic and 

its resources (Komise pro ochranu a zachování severovýchodního 

Atlantiku a jeho zdrojů) 

REACH European Community Regulation on chemicals and their safe use 

(Nařízení  Evropského společenství o chemických látkách a jejich 

bezpečném používání (ES 1907/2006)) 

RPA Risk & Policy Analysts Limited  

SCENIHR Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health 

Risks (Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika) 

UNECE          United Nations Economic Commission for Europe (Hospodářská 

komise OSN pro Evropu) 

 

UNEP United Nations Environment Programme (Organizace spojených 

národů pro životní prostředí) 

WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
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4) Úvod 

 

 Mezi prvé látky, které jsou navrženy k omezení v rámci nových procedur 

REACH patří rtuť v měřících přístrojích. Dle nařízení REACH byla ustanovena též 

komise, která provedla vyhodnocení rizikových látek a též dostupnosti spolehlivých  

a bezpečnějších alternativ, které jsou technicky a ekonomicky proveditelné, a to i pro 

případ měřících zařízení obsahujících rtuť. Tam, kde tyto alternativy nejsou k dispozici, 

měla komise předložit návrhy na rozšíření stávajících omezení. 

 Výsledky, ke kterým komise dospěla, byly zaslány Evropské agentuře pro 

chemické látky (ECHA); ta na jejich základě nechala vypracovat dokumentaci  

s návrhem omezení (omezující zprávu) týkající se regulace rtuti v měřících zařízeních. 

 Návrh omezení, dále rozpracovaný v této bakalářské práci, se týká 

průmyslového a odborného použití rtuti v měřících zařízeních a i za účelem omezit 

uvádění těchto přístrojů na trh pro širokou veřejnost. 

 Důležitým cílem této zprávy je i posouzení technické a ekonomické 

proveditelnosti alternativ pro rtuťová zařízení. Důraz je kladen na možnost přechodu na 

tyto alternativní zdroje. 

 Existuje velké množství rozsáhlých prací na téma nebezpečné vlastnosti rtuti, 

emise a expozice, a to jak na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Obecně se 

všechny shodují na tom, že je nutné vymyslet taková opatření, týkající se rtuti, aby bylo 

chráněno lidské zdraví a životní prostředí.  

 Navržená omezení se vztahují na následující přístroje: 

 

• barometry, 

• rtuťové elektrody,  

• tlakoměry (včetně tenzometrů), 

• porozimetry,  

• pyknometry, 

• tonometry, 

• teploměry, 

• zařízení stanovující bod měknutí. 
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 Barometry a tlakoměry (včetně tenzometrů) se využívají k měření teploty  

a tlaku. Porozimetry, pyknometry a zařízení pro stanovení bodu měknutí měří různé 

parametry týkající se struktury a pórovitosti vzorku. Rtuťové elektrody se používají ve 

zvláštních zařízeních, jako jsou např. polarografy k určení množství stopových prvků 

v životním prostředí a v biologických tekutinách. 

 Barometry, tlakoměry (včetně tenzometrů) a teploměry obsahují rtuť jako 

nedílnou součást zařízení. Zato měřící přístroje (stanovení bodu měknutí), polarografy 

(využívající rtuťové elektrody), porozimetry a pyknometry vyžadují použití rtuti přímo 

při měření. 

 Tento rozdíl má vliv na posuzování jednotlivých zařízení, u nichž je navíc nutno 

brát v potaz ještě další faktory jako např. počet zařízení v EU, množství rtuti účastnící 

se procesu měření, typ uživatelů (soukromý lékař, laboratoř nebo jiná výzkumní 

instituce, meteorologická stanice atd.). 

 Hlavním zdrojem informací pro hodnocení technické a ekonomické 

proveditelnosti alternativ pro rtuť v měřících zařízeních přinášejí práce Lassen et al. 

(2008) a Lassen et al. (2010).  
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5) Rtuť jako látka 

 

 Rtuť a její sloučeniny jsou vysoce toxické pro člověka, pro volně žijící zvířata  

i celé ekosystémy. Rtuť má závažné, chronicky nevratné negativní a neurotoxické 

účinky na vývoj nervové soustavy.  

 Při uniku do životního prostředí v něm rtuť přetrvává a cirkuluje mezi vodou, 

vzduchem, usazeninami, půdou a biotou, a to v různých formách (UNEP, 2002). 

 V půdě je rtuť většinou vázána na nahromaděnou organickou hmotu a je 

náchylná na vymývání. Rtuť má v půdě dlouhý retenční čas a důsledkem toho je, že 

může být propouštěna do povrchových vod a jiných médií, a to i po dobu stovek let. 

 Některé chemické reakce mohou rtuť vrátit do elementární formy, která je 

snadno transportována. Z toho vyplývá, že rtuť, která již byla uložena, může být znovu 

přeměněna a pokračovat cestou přes atmosféru od zdroje k receptoru. 

 

a. Methylrtu ť 

 

Část anorganické rtuti je denaturovaná  methylrtuť (a to zejména v sedimentech). 

Rychlost methylace rtuti závisí na různých faktorech, jako jsou např. činnost bakterií 

podporujících methylaci a koncentrace (biologické) rtuti přístupné biotě. Tyto faktory 

jsou dále ovlivněny teplotou, pH, redoxním potenciálem a přítomností organických  

a anorganických komplexotvorných činidel (UNEP, 2002). 

Přestože všechny formy rtuti mohou být do určité míry akumulovány živými 

organismy, methylrtuť se vstřebává a hromadí ve větší míře než jiné formy. 

Bioakumulace rtuti se projevuje jak ve svalových tkáních mořských a sladkovodních 

ryb, tak i u mořských savců. Eliminace rtuti z jejich těl je velmi pomalá. 

 Kromě toho methylrtuť biomagnifikuje1 na mnoha trofických úrovních. 

Nejvyšších úrovní ve vodním potravním řetězci dosahují dravci (např. štiky, žraloci; 

velcí tučňáci aj.) a savci živící se rybami. Dále mořští ptáci a především člověk, který 

stojí na vrcholu potravní pyramidy a potravního řetězce.2 

                                                 
1 Akumulace prostřednictvím potravního řetězce 
2 V rámci EU jsou zavedeny limity pro rtuť obsaženou v lovených produktech a ve svalovině ryb nařízené 
Komisí (ES) č. 1881/2006, ve znění č. 629/2008. FAO / WHO toleruje limitující příjem 1.6µg/kg tělesné 
hmotnosti a americká Národní rada pro výzkum (NRC) příjem 0.7µg / kg tělesné hmotnost (EFSA, 2004) 
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Methylrtuť je vysoce toxická zejména pro nervový systém. Její toxicita byla 

prokázána již při nízkých dávkách (EFSA, 2004). Prvotní příznaky na nejnižší dávky 

methylrtuti u dospělých nejsou specifické, projevují se jako parestézie, malátnost  

a rozmazané vidění. To může vést až k cerebelární ataxii3, dysartrii4, zúžení zorného 

pole a ztrátě sluchu. S rostoucí expozicí se příznaky zhoršují a vše vede ke komatu  

a následné smrti. 

Příklady otravy rtutí v Japonsku a Iráku ukázaly, jak vážné neurologické účinky 

na člověka methylrtuť má.  

Otrava Minamata v Japonsku – nejprve abnormální chování u zvířat; v roce 

1956 bylo prokázáno první onemocnění člověka; roku 1959 byla jako příčina oficiálně 

uznána otrava methylrtutí, a to z konzumace ryb. 

V Iráku byla otrava v roce 1956 a pak mezi lety 1959 – 1961 a 1971 – 1972. 

K otravě došlo v důsledku konzumace semen obilí, která byla ošetřena rtuťovými 

fungicidy, které vytvořily methylrtuť a ethylrtuť.  

 

b. Elementární rtuť 

 

Elementární rtuť je lesklý, stříbrno-bílý kov, který je při pokojové teplotě 

kapalný. Při této teplotě se může kovová rtuť odpařovat ve formě rtuťových par. Ty jsou 

bezbarvé a bez zápachu. 

 Elementární rtuť je pro člověka vysoce toxická právě prostřednictvím inhalací. 

Asi 80 % inhalovaných par absorbují plicní tkáně. Pára snadno proniká přes krevní 

tkáně až do mozku a může způsobit neurologické poruchy a poruchy chování. Mezi 

specifické příznaky patří třes, emoční labilita, nespavost, ztráta paměti, bolest hlavy. 

 Výpary elementární rtuti jsou transportovány na obrovské vzdálenosti. 

Elementární rtuť se může v atmosféře sloučit s anorganickou rtutí.5 Atmosféra je tak 

významným rezervoárem rtuti, ze které se může uvolňovat. Doba setrvání rtuti 

v atmosféře se pohybuje od 0,4 do 3 let (WHO, 1990). Unikající páry jsou převedeny na 

rozpustné formy, jež v atmosféře přetrvávají po dobu několika týdnů (WHO, 1990). 

                                                 
3 Porucha koordinace pohybů, malátnost nebo vratkost 
4 Porucha řeči 
5 Oxidační stav +I a +II 
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6) Obecný kvalitativní popis uvolňování a expozice rtutí 

 

 O nebezpečnosti rtuti a jejích sloučeninách bylo napsáno mnoho zpráv. Tyto 

jsou považovány za klíčové: 

• „Global Mercury Assessment“; publikoval UNEP v roce 2002 (později znovu 

v roce 2008), 

• „Methylmercury“ (WHO, 1990), 

• „Risks to Health and the Environment Related to the Use of Mercury Products“; 

vypracovala komise pro RPA v roce 2002. 

 

Emise rtuti z měřících zařízení, ač relativně malé, přispívají k celkovým emisím 

uvolňovaným do životního prostředí. Proto je používání rtuťových měřících zařízení 

znepokojující. 

 Existuje několik stávajících předpisů, které zmírňují rizika spojená  

s používáním rtuťových měřidel po dobu jejich životnosti. Nicméně je nutno činit 

rozdíly v účinnosti měřících zařízení obsahujících rtuť a měřících zařízení využívajících 

rtuť. 

 Měřící zařízení, na která se omezení dle REACH vztahuje, mohou být rozdělena 

do dvou kategorií: i) zařízení obsahující rtuť jako nedílnou součást daného zařízení 

(barometry, tlakoměry, tenzometry, teploměry) a ii) zařízení využívající rtuť během 

měření (porozimetry, pyknometry, rtuťové elektrody a další). Tento rozdíl má zásadní 

význam pro popis úniku a emisí rtuti. 

 Na základě zjištěných výsledků komisí ECHA byla stanovena omezení pro 

následující zařízení, která nesmějí být uváděna na trh: barometry, vlhkoměry, 

tlakoměry, tenzometry, teploměry a jiná neelektrická termometrická zařízení obsahující 

rtuť. Omezení platí i pro přístroje, které se na trh dodávají prázdné a rtutí se plní 

dodatečně. 

 Z daného omezení je stanovena odchylka pro následující zařízení, která se stále 

diskutuje: 

 

a) sfygmomanometry, které se používají: i) v dlouhodobých epidemiologických 

studiích a ii) jako referenční standardy v klinických studiích,  
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b) skleněné rtuťové teploměry používané v průmyslových aplikacích pro měření 

teploty nad 200°C, 

c) teploměry určené výhradně k provádění zkoušek podle norem, které vyžadují 

výhradně použití rtuťových teploměrů, 

d) zařízení využívaná pro kalibraci odporových platinových teploměrů. 

 

 Kromě toho je navrženo, aby se omezení nevztahovalo na uvedená zařízení, 

která jsou starší 50 let. 

 V rámci EU bylo zjištěno více než 60 různých aplikací, které využívají rtuť. 

Lassen et. al. (2008) odhaduje, že v roce 2007 bylo v EU pro potřeby průmyslových 

procesů a výroby výrobků použito mezi 320 a 530 tunami rtuti. Největší každoroční 

spotřeba rtuti spadá na chlor-alkalickou produkci a na zubní amalgámy, které 

představují 47 % a 27 % z celkového množství rtuti používaného v EU pro všechny 

ostatní aplikace. Poptávka po rtuti pro chlor-alkalickou výrobu stále klesá, a též 

v důsledku stahování rtuťových článků.  

Graf 1 ukazuje podíl jednotlivých aplikačních oblastí, včetně měřících zařízení, 

a to na celkovém ročním množství rtuti používané ve výrobcích a výrobních procesech 

v EU.  

Množství rtuti využívané v r ůzných výrobcích a  procesech 
v rámci EU (celkem asi 370 t / rok)

4%

47%

27%

3%

4%

0%

12%
3%

Měřící zařízení

Chlor - alkalická produkce

Zubní amalgámy

Světelné zdroje

Baterie

Spínače; relé

Chemické látky (včetně 28 tun
používáných jako katalyzátory při výrobě
polyuretanu)
Různá použití

 
Graf 1: Množství rtuti použité ve výrobcích a výrobních procesech v EU 

Zdroj: Údaje založené na Lassenovi et al. (2008) 



14 
 

 K úniku emisí rtuti do životního prostředí a k přímé expozici člověka může dojít 

ve všech fázích životního cyklu měřícího zařízení, ale především je znepokojující únik 

emisí během odpadní fáze. 

 Schéma 1 ukazuje životní cyklus rtuti v měřícím zařízení a dále ukazuje relativní 

velikost ztráty v různých fázích tohoto cyklu. 

 

 

 

 

       

 

 

 

         

 

 

 

   

 

  

 

 

Schéma 1: Životního cyklu rtuti v měřicích zařízeních 
 

a. Emise rtuti z měřících zařízení obsahujících rtuť 
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 Odhadované množství unikajících emisí rtuti do životního prostředí je zaměřeno 

na odpadní fázi těchto přístrojů po skončení jejich životnosti. 

 Stávající omezení, týkající se rtuti obsažené v zařízeních a zaměřené na fázi 

odpadu a popsané ve směrnici 2007/51/EEC bod 2, uvádí: „Pokud se zavedou omezení 

Výroba a 
doprava rtuti 

Recyklace 

Výrobu 
měřících 
zařízení 

Použití 
měřících 
přístrojů 

Nevytříděný 
Hg odpad 

Separace Hg 
odpadu 

Skládky 
odpadů 

neklasifikova- 
ných jako 

nebezpečný 
odpad nebo 

skládky 

Spalování 

Skladování a 
zvláštní 

požadavky na 
likvidaci Hg 

Dovezen
á měřící 
zařízení 
obsahují

cí Hg 

ry
ch

le
 

po
m

al
u 

Výraznější šipky 
označují vyšší 
únik emisí do 

životního 
prostředí 



15 
 

pro měřící zařízení obsahující rtuť uváděná na trh, zamezí se vstupu rtuti do toků 

odpadů, což je dlouhodobým přínosem pro lidské zdraví a životní prostředí.“ Nicméně 

přímé expozice elementární rtuti na člověka se mohou vyskytnout již v průběhu výroby 

a servisu těchto zařízení.  

 Odhaduje se, že v roce 2010 bylo na trh uvedeno 3,5 – 7,6 t rtuti v měřících 

zařízeních. Tyto sumy se používají k popisu maximálního možného potenciálního úniku 

emisí rtuti do životního prostředí, ke kterému by mohlo v konečném důsledku dojít. 

 Životnost měřících zařízení obsahujících rtuť je obvykle delší než 1 rok, ale 

množství rtuti kumulované v rtuťovém bazénu po ukončení životnosti měřícího zařízení 

je vyšší než množství rtuti uvedené každoročně na trh. 

 

Tabulka 1: Odhadové množství rtuti uvedené na trh v EU v měřicí zařízení 
obsahující rtuť v roce 2010: 
 

Měřící zařízení obsahující rtu ť 
Množství Hg uvád ěné na trh 

v EU v roce 2010 (t/rok) 
Barometry 0,1 - 0,5 

Tlakoměry (včetně tenzometrů) 0,04 - 0,4 
Sfygmomanometry 2,6 - 5,1 

Tenzometry (používané  
v pletyzmografii) 0,014 

Teploměry (včetně vlhkoměrů) 0,7 - 1,6 
CELKEM 3,5 - 7,6 

Zdroj: Lassen et al. (2008) 
     

b. Emise rtuti z měřících zařízení používajících rtuť 

Pro zařízení využívající rtuť během měření je situace složitější. Pro tato zařízení 

nemůžeme použít čísla, která dokládají množství rtuti uváděné na trh, jako je tomu  

u zařízení obsahujících rtuť, a vycházet z nich jako ze zástupných čísel pro vyplývající 

emise rtuti. 

 Je nutné kalkulovat s množstvím  rtuti zakoupeným ročně laboratořemi  

a použitým pro měření. 

 Tato zařízení využívají rtuť, aby fungovala. Ta do nich musí být pravidelně 

doplňována. Je jejich nedílnou součástí. Bez přísných opatření by mohlo při provádění 

měření s porozimetry a  podobnými zařízeními dojít k vystavení pracovníků emisím 

rtuti a k úniku rtuti do životního prostředí. 
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 Odhadované množství rtuti nakoupené pro použití v měřících zařízeních je 

uvedeno v tabulce 2. 

Tabulka 2: Odhadované množství rtuti zakoupené v EU, které má být použito v 
měřících zařízeních v roce 2010: 
 

Měřící zařízení využívající rtu ť 
Zakoupené množství Hg a 
použité pro m ěření (t/rok) 

Rtuťové elektrody (používané ve 
voltametrii) 0,1 - 0,5 

Měřidla pro stanovení bodu měknutí není k dispozici 
Porosimetry 5 - 14 
Pyknometry není k dispozici 
CELKEM 5 - 15 

Zdroj: Lassen et al. (2008) 
 

c. Odpadní fáze měřících zařízení 

Ve fázi výroby zařízení, která obsahují rtuť, může při manipulaci se rtutí (např. 

její plnění do přístrojů) dojít k úniku emisí do životního prostředí a k manipulaci 

s kontaminovaným odpadem. K únikům může dojít během údržby nebo při rozbití 

daného zařízení. Měřící zařízení obsahující rtuť mají ze zákona povinnost být 

shromažďována odděleně od ostatních odpadů (které nejsou klasifikovány jako 

nebezpečné) po skončení jejich životnosti. 

 Obvykle po vytřídění musí odpad obsahující rtuť podstoupit předčištění (může 

obsahovat např. sklo z rozbitého zařízení). Po vytřídění může být odpad koncentrován 

např. vakuovou destilací6 (za sníženého tlaku). Výsledná separovaná rtuť může být 

použita jako druhotná surovina nebo odstraněna v souladu se zvláštními pravidly pro 

skladování odpadu rtuti obsaženými v nařízení č. 1102/2008. 

 Nízká míra vytříděného odpadu a následné nevhodné nakládání s těmito odpady 

vede z dlouhodobého hlediska k poměrně vysokému podílu rtuti, jenž se uvolňuje do 

životního prostředí. Pokud není kontaminovaný odpad shromažďován a zpracováván 

v souladu s právními předpisy o nebezpečných odpadech, je skládkován nebo spalován, 

což má za následek zvýšení emisí rtuti, i když je to v rozporu s těmito předpisy. 

 Mnoho odpadů obsahuje relativně velké množství rtuti v kovové formě, a proto 

obvykle vyžadují absorpce za použití činidel na bázi uhlíku, aby dosáhly stanovených 

                                                 
6 Používá se k destilaci látek tepelně labilních, které by se při destilaci za normálního tlaku rozkládaly. 
Také se používá pro dělení látek o vysokém bodu varu, aby je vůbec bylo možné předestilovat, a látek s 
malým poměrem bodů varu, protože s klesajícím tlakem se tento poměr zvyšuje a separace je účinnější.  
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úrovní emisí, nebo alternativní transformaci do iontové formy rtuti, a to přidáním 

oxidantů, které jsou následně uloženy v odvlhčovačích. Jako kapsový filtr se využívá 

aktivní uhlí, které je po nasycení předáno na skládku jako nebezpečný odpad. Nicméně 

nasycené aktivní uhlí je někdy páleno ve spalovnách, a to za účelem dalšího 

odstraňování dioxinů (PCDD / PCDF)7, což by mohlo vést k opětovné cirkulaci kovové 

rtuti. 

 Správné vytřídění odpadu, který obsahuje rtuť, je nejlepším způsobem, jak se 

vyhnout emisím, ale je to náročné a nákladné, zejména pro zařízení, kde vyřazení není 

příliš pravidelné (z důvodu dlouhé životnosti) a tam, kde jsou zařízení široce 

geograficky rozšířená. Podpora a organizované sběry jsou závislé na prioritách 

jednotlivých států. Přibližný údaj účinnosti sběru rtuti z měřících zařízení, v souladu 

s požadavky stanovenými v právních předpisech o nebezpečných odpadech, se odhaduje 

na pouhých cca 20 %. Účinnost sběru nad 50 % se obecně nedá očekávat (Lassen et. al., 

2008). 

 Prakticky všechny manipulace s rtutí mohou vést k úniku emisí. Do určité 

omezené míry budou emise unikat i v případě řádně řízeného shromažďování měřících 

zařízení obsahujících rtuť, a to v souladu s požadavky na nakládání s nebezpečným 

odpadem. Avšak vzhledem k veškerým ustanovením a podmínkám pro nakládání 

s nebezpečným odpadem, jsou tyto emise, co se do velikosti týče, naprosto 

nesrovnatelné s emisemi, které mohou unikat, pokud budou měřící zařízení obsahující 

rtuť spalována nebo zneškodňována nikoliv jako nebezpečný odpad. 

 

d. Výjimky společné pro všechny přístroje 

Subjekty využívající rtuť potřebují nějaký čas na přizpůsobení poté, co daná 

nařízení vstoupí v platnost. Důvody jsou technické, ekonomické, praktické a regulační.                                              

 Pokud se měřící přístroje změní, průmysl, laboratoře a zákazníci budou nuceni 

přizpůsobit procesy, při kterých měření probíhají. V některých případech budou muset 

být pozměněny i produkty vyráběné za pomoci měřících přístrojů. 

                                                 
7 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). Jsou to v různé 
míře chlorované tricyklické aromatické uhlovodíky. Jejich přítomnost v životním prostředí je vzhledem k 
velmi vysoké toxicitě některých představitelů této skupiny látek považována za významný ekologický 
problém.  
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 Je ekonomicky neúnosné, aby výrobci, dovozci, velkoobchodní a maloobchodní 

prodejci uvedli všechny své stávající zásoby měřících zařízení na trh najednou, a to 

především s ohledem na to, že řada z nich jsou malé a střední podniky. 

 Výjimky z praktických důvodů berou v potaz skutečnost, že určitou dobu trvá 

informovat jak dodavatele, tak i zákazníky na všech trzích o změně v legislativě. Je také 

nutno informovat dodavatele mimo EU o změnách v nařízení.  

 Teoreticky by délka přechodného období měla být pro každé zařízení 

charakteristická, avšak z důvodu srozumitelnosti je dobré mít jediné přechodné období. 

Přechodné období v délce 18 měsíců je považováno za přiměřené jak pro hospodářské 

subjekty, tak i pro správy, aby byly schopny přizpůsobit se požadavkům daných 

nařízení. Výjimku tvoří rtuťové teploměry, u nichž je přechodné období stanoveno na  

5 let. 

 Obecnou výjimku tvoří zařízení starší 50 let, která jsou uváděna na trh. Navrhuje 

se, aby byl umožněn prodej a nákup starých, historicky cenných zařízení obsahujících 

rtuť, která lze považovat za starožitnost nebo kulturní statek. To je důležité zejména pro 

technická muzea. Negativní dopad této výjimky na snížení rizika kapacity rtuti je 

zanedbatelný.      
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7) Stávající právní předpisy 

 

a. Právní předpisy o odpadech 

Měřící zařízení obsahující rtuť jsou klasifikována jako nebezpečná, a to podle 

Evropského seznamu odpadů (rozhodnutí Komise 2000/532/ES), a mělo by s nimi být 

nakládáno v souladu s pravidly uvedenými ve směrnici 91/689/EHS o nebezpečných 

odpadech (tuto směrnici nahradila směrnice o odpadech 2008/98/ES s účinností od      

12. prosince 2010). Pravidla se týkají zákazu směšování nebezpečných odpadů s jinými 

druhy odpadů. 

 Skládkování odpadu obsahujícího rtuť se musí řešit v souladu s požadavky na 

nakládání s nebezpečným odpadem ve směrnici 1999/31/ES o skládkách odpadu a podle 

kritérií pro přijetí odpadu na skládky v rozhodnutí 2003/33/ES. Některá zvláštní 

pravidla pro nakládání s rtutí jsou stanovena v nařízení č. 1102/2008. Nařízení obsahuje 

pravidla o bezpečném skladování kovové rtuti. 

 Podle směrnice o spalování odpadů (2000/76/ES) se musí při spalování jak 

nebezpečného, tak „běžného“ odpadu dbát na množství emisí unikajících do vzduchu.  

U rtuti jsou tyto limity stanoveny na 0,05 mg/m3. Mezní hodnoty emisí rtuti a jejích 

sloučenin vypouštěných do odpadních vod se pohybují ve výši 0,03 mg/l. 

 

b. Právní předpisy o ochraně zdraví při práci 

Část legislativní ochrany zdraví při práci se zabývá riziky, vyplývajícími 

z používání rtuti v pracovním prostředí a při výrobě měřících zařízení obsahujících rtuť, 

při plnění zařízení rtutí uživateli, při profesionálním použití rtuti v přístrojích, jako jsou 

porozimetry, a při zacházení s odpadem kontaminovaným rtutí. 

 Pro práci s rtutí a dvojmocnými anorganickými sloučeninami rtuti je stanovena 

osmihodinová pracovní doba, která je uvedená ve 3. seznamu IOELV8 pod heslem 

chemické činitele při práci. (směrnice 98/24/ES). Normy IOELV budou muset být 

zavedeny ve všech členských státech do 18. prosince 2011. 

 Na mladé lidi pracující s rtutí se vztahuje směrnice 94/33/ES, na těhotné ženy 

směrnice 92/85/EHS.      

                                                 
8 Seznam směrných limitních hodnot expozic stanovených směrnicí Komise 2009/161/EU ze dne 
 17. prosince 2009. 
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8) Vnitrostátní omezení v rámci Evropy 

 

 Již několik let mají Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Norsko národní omezení 

pro rtuť v  měřících přístrojích (měřidla pro stanovení bodu měknutí nejsou v těchto 

omezeních uvedena). 

Dánsko omezilo dovoz, vývoz a prodej produktů obsahujících rtuť. Toto 

omezení vstoupilo v platnost v roce 1994 a bylo rozšířeno v letech 1998 a 2003. Právní 

předpisy stanovily dánské EPA možnost odchylek, ale podle informací získaných od 

EPA tato možnost nebyla nikdy v praxi využita. Právní předpisy stanovily seznam 

výjimek z obecného základu:           

      ● teploměry pro speciální aplikace, tj. kalibrace jiných teploměrů a další analýzy, 

• manometry a barometry pro kalibraci dalších tlakoměrů, 

• výrobky pro výzkum, výuku a produkty pro opravy stávajících zařízení 

obsahujících rtuť (pozn.: na chemikálie pro speciální aplikace obsahující rtuť se 

vztahuje i daňové osvobození). 

 

 Nizozemsko omezilo výrobu a dovoz výrobků obsahujících rtuť od  

1. ledna 2000. 

 Držení produktů obsahujících rtuť, jejich použití pro obchodování (nákup 

z druhé ruky) nebo pro výrobní účely je omezeno od 1. ledna 2003. Toto omezení se 

nevztahuje na starožitnosti (> 100 let), pyknometry nebo porozimetry a teploměry 

výhradně určené k provádění konkrétních analytických testů v souladu se stanovenými 

normami. 

 V Norsku je prodej rtuťových teploměrů zakázán od 1. října 1998. Do 1. ledna 

2001 byly osvobozeny teploměry pro profesionální hydrologická použití, 

meteorologická a oceánografická měření a pro kontrolní měření a kalibraci 

v laboratořích. Od 1. ledna 2008 však platí zákaz pro výrobu, dovoz, vývoz a prodej 

sloučenin a výrobků obsahujících rtuť. Dále je zakázáno používat směsi obsahující rtuť. 

Omezení se nevztahuje na analýzy a výzkumné účely, ale rtuťové teploměry pro tato 

použití nejsou ze zákazu vyňaty. Stejně tak polarografy, pro které platila výjimka pouze 

do 31. prosince 2010. Rtuť používaná v porozimetrech spadá do kategorie „analýza  
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a výzkum“, a tak není v Norsku omezena. Dodavatelé však musí žádat o výjimky, aby 

mohli rtuť pro výzkumné účely na trhu prodávat.  

 Ve Švédsku je úplný zákaz rtuť, chemické sloučeniny a směsi obsahující rtuť 

uvádět na trh, používat a vyvážet. Výroba, prodej a vývoz rtuti v teploměrech je ve 

Švédsku omezen již od roku 1993. 

 

a. Navrhovaná omezení a dostupnost alternativ 

Posouzení alternativ se zaměřuje především na jejich technickou a ekonomickou 

proveditelnost. REACH rizika spojená s alternativami neposuzuje, nicméně ve většině 

případů jsou rizika spojená s alternativami považována za menší v porovnání s riziky 

spojenými s přítomností rtuti v měřících zařízeních. 

 Z dostupných informací o alternativách se dospělo k závěru, že technicky  

a ekonomicky jsou dostupné náhradní látky za rtuť pro následující přístroje: barometry, 

vlhkoměry, tlakoměry, měřící zařízení pro stanovení bodu měknutí, pyknometry, 

sfygmomanometry a tenzometry. Pro teploměry nejsou technicky proveditelné 

alternativy k dispozici. Pro rtuť v porozimetrech a zařízeních používajících rtuťové 

elektrody ve voltametrii nelze stanovit technicky proveditelné alternativy, a tedy ani 

ekonomická proveditelnost nebyla plně vyhodnocena. 

 Rtuťové měřící přístroje jsou používány v rámci celé EU, a přestože některé 

členské státy již vytvořily svá vlastní omezení, emise rtuti z měřících zařízení, zejména 

z jejich odpadní fáze, se vyskytují ve většině členských států. Množství emisí se 

v různých částech EU liší v závislosti na množství používaných prostředků, způsobu 

likvidace a postupů při nakládání s odpady. 

 Navrhovaná omezení zahrnují zařízení používaná ve všech členských státech, se 

kterými se ve velké míře obchoduje a pro většinu z nichž nebyla stanovena vnitrostátní 

omezení. Důvod, proč jednat na úrovni Společenství, vychází ze skutečnosti, že zboží se 

může volně pohybovat po EU. Navrhovaná omezení se snaží odstranit potenciální 

narušení volného pohybu zboží, které může nastat při stávajících vnitrostátních 

omezeních. Dalším důvodem je fakt, že regulace rtuti prostřednictvím opatření na 

úrovni Společenství zajistí, aby se s výrobci těchto zařízení v různých členských státech 

zacházelo spravedlivě. Krom toho budou zajištěny rovné podmínky u všech výrobců  

a dovozců. 
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 Společenství v současné době podporuje na mezinárodní úrovni opatření týkající 

se rtuti, která mají za cíl chránit lidské zdraví a řešit životní problémy s tím spojené. 

Rtuť je regionálním i celosvětovým problémem. Proto působení na úrovni Společenství 

posiluje vztahy mezi státy a vede členské státy k možnosti konstruktivní spolupráce 

s ostatními zeměmi a příslušnými institucemi. 

 Hlavním cílem omezení je snížit rtuťový bazén ve společnosti (v technosféře), 

čímž se zabrání  emisím a expozicím rtuti, které mají negativní dopady na lidské zdraví 

a životní prostředí. Hlavní výhodou a výsledkem těchto omezení je prevence vstupu 

rtuti do toku odpadů a jiné výhody vztahující se k omezení možné expozice pracovníků 

při výrobě a použití rtuti. 

 Odhaduje se, že zásluhou navrhovaných omezení se sníží množství rtuti uvedené 

na trh v EU (v zařízeních nebo tam, kde má být rtuť použita při měření) o 57 tun za 20 

let, a to od roku 2015. Doba, kdy omezení nabývá účinnosti, závisí na rozhodovacích 

procesech a přechodných obdobích mezi jednáním Komise. 

 Tabulka 3 dokládá údaje o množství rtuti, které nebude v budoucnu uváděno na 

trh v EU v důsledku navrhovaných omezení. Uvedeni jsou oba zástupci, a to jak 

ilustrační rok 2024, tak i rozmezí let 2015 – 2034, aby bylo možno posoudit celkového 

efekt po dobu trvání dvaceti let. 

 
Tabulka 3: Odhadované množství rtuti, které přestane být uváděno na trh v 
důsledku navrhovaných omezení v letech 2015-2034 a v roce 2024:  
 

  2024 2015 - 2034 
ZAŘÍZENÍ ročně  kumulativn ě 

  kg kg 
Sfygmomanometry* 1 932 39 217 

Teplom ěry (v četně vlhkom ěrů)* 345 7 030 
Barometry** 350 7 000 

Manometry (v četně tenzometr ů)** 200 4 000 
Tenzometry** 14 280 

Pyknometry 
není k 

dispozici 
není k 

dispozici 

Měřící zařízení 
není k 

dispozici 
není k 

dispozici 
     
     

CELKEM 2 841 57 527 
Zdroj: Odvozeno z příloh 1 – 9 dle REACH 

Poznámky: * Počet zařízení obsahujících rtuť klesající o 5 % ročně, jak je popsáno ve zvláštní přílohách 
3a a 5a pro daná zařízení ve zprávě dle REACH 
** Za předpokladu, že nedojde ke změně trendu 
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 Náklady na dodržení předpisů v navrhovaných omezeních se odhadují na € 4,4 

milionu v roce 2024 nebo kumulativně na € 42,7 milionu v rozmezí let 2015 – 2034. 

Náklady na plnění předpisů pro barometry, tlakoměry, měřící zařízení, pyknometry  

a tenzometry nejsou vyčísleny. Nicméně v případě barometrů a tlakoměrů je doloženo, 

že alternativy k rtuťovým zařízením stojí stejně jako tato zařízení. Jinými slovy: 

dodatečné náklady v tomto případě vycházejí na € 0. Pro měřící zařízení pyknometry  

a tenzometry nejsou informace o nákladech na alternativy k dispozici. 

 

Tabulka 4: Odhadované náklady na dodržování navrhovaných omezení v letech 
2015 – 2034 a v roce 2024: 
 

  2024 2015 - 2034 
ZAŘÍZENÍ ročně  kumulativn ě 

  milion € milion € 
Sfygmomanometry 3,2 29 

Teplom ěry (v četně vlhkom ěrů) 1,2 13,7 
Barometry ~ 0 ~ 0 

Manometry (v četně tenzometr ů) ~ 0 ~ 0 
Měřící zařízení nevyčísleno nevyčísleno 
Pyknometry nevyčísleno nevyčísleno 
Tenzometry nevyčísleno nevyčísleno 

CELKEM 4,4 42,7 
Zdroj: Přílohy 1 – 9 dle REACH 

 
 Všechny návrhy na omezení se týkají přístrojů umisťovaných na trh, ve kterých 

je rtuť jejich součástí. Zda byla tato omezení realizována, lze posoudit především 

kontrolou výrobců, a to na základě ověření, zda dovozci a distributoři stále dodávají rtuť 

do měřících přístrojů. 

 Aktuální monitoring koncentrací rtuti a methylrtuti v životním prostředí zatím 

neposkytuje informace o účinnosti stávajících omezení proto, že podíl rtuti v měřících 

zařízeních je jen cca 4 % z celkového množství rtuti používaného v EU. 
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9) Socioekonomické dopady a dopady omezení uváděných 

na trh 

 

 Z hospodářského hlediska jsou administrativní náklady jak orgánů, tak účastníků 

trhu, tedy dotyčných hospodářských subjektů, považovány za nízké. 

 Omezení uvádění rtuťových měřících přístrojů na trh ovlivňuje zaměstnanost 

těch, kteří jsou v současné době zaměstnáni při jejich výrobě.  

 Výrobci v EU jsou zároveň výrobci alternativ bez obsahu rtuti. Vzhledem 

k tomu, že vývoz by neměl být omezen a navíc většina výrobců vyrábí také alternativy 

bez obsahu rtuti, bude evropským společnostem umožněno: i) pokračovat ve výrobě 

měřících zařízení obsahujících rtuť pro vývoz a ii) předložit alternativní zařízení na trhy 

v EU. Tak by měly být sociální dopady minimální. Zvláštní pozornost je věnována 

tomu, aby navrhovaná omezení pro měřící zařízení byla v souladu s pravidly 

mezinárodního obchodu v rámci Světové obchodní organizace.  

Měřící zařízení obsahující rtuť se používají v laboratořích, malých a velkých 

průmyslových zařízeních, nemocnicích i u soukromých lékařů. Proto bude mít regulace 

uvádění nových zařízení na trh vliv jak na malé neboli  mikro podniky (i osoby 

samostatné výdělečně činné), tak na velké společnosti. Pokud budou náklady na zařízení 

bez obsahu rtuti přibližně stejné jako náklady na rtuťová zařízení a využití stávajících 

zařízení bude povoleno až do konce jejich životnosti, dopad na uživatele (včetně 

středních a malých podniků) bude malý.     
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10) Barometry 

 

a. Technický popis rtuťových barometrů 

Rtuťové barometry jsou přístroje používané k měření atmosférického tlaku na 

základě změn ve výšce rtuťového sloupce. Jedná se většinou o skleněné trubice 

naplněné rtutí, u nichž je jeden konec uzavřen, zatímco na druhém konci je trubice 

ponořena do nádoby s rtutí. Velké barometry pro profesionální použití (např. laboratorní 

použití) mohou obsahovat až 1,1 kg rtuti (Lassen et al., 2008). Přesnější zařízení mají 

širší trubice, a tudíž obsahují více rtuti. 

 

b. Uvolňování a expozice rtuti 

Nejsou k dispozici údaje, které by kvantifikovaly množství rtuti používané při 

výrobě barometrů. Avšak někteří výrobci mimo EU v barometrech vyvezou až 40 kg 

rtuti ročně. Nevědomost o kumulovaném množství rtuti v barometrech vyplývá z toho, 

že není znám jasný počet rtuťových barometrů v průmyslovém a profesionálním použití. 

Odhaduje se, že pro profesionální barometry na trhu v EU se ročně použije od 0,1 do 

0,5 tun rtuti. I tak se množství rtuti na trhu považuje za klesající (Lassen et al., 2008). 

 Expozicím rtuti jsou vystaveni především pracovníci v laboratořích, kde se 

rtuťové barometry plní nebo vyprazdňují. 

 EU nemá konkrétní informace o tom, jak jsou rtuťové barometry 

shromažďovány a zpracovávány jako odpad. Nicméně se předpokládá, že profesionální 

uživatelé rtuťových barometrů (např. meteorologické stanice) jsou na tom v souladu 

s požadavky o nakládání s nebezpečným odpadem lépe než průměrný uživatel těchto 

měřících zařízení. 
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Tabulka 5: Množství rtuti nahromaděné, používané při výrobě, uváděné na trh a 
dovážené a vyvážené v barometrech: 

 

Zdroje: vypočteno z Lassen et al. (2008) 

 

c. Identifikace potenciálních alternativ 

Mezi alternativy za rtuťové barometry patří elektronické tlakoměry, elektronické 

nebo kapacitní odporové tlakoměry, mechanické aneroidové barometry a kapalné 

barometry.  

 Tlakoměry s elektronickou čitelností (s rovnocennou přesností a stabilitou) mají 

mnoho výhod ve srovnání s rtuťovými barometry. Elektronická zařízení mohou být 

provozována na dálku. Navíc nebyla objevena aplikace, u níž by rtuťové barometry 

nemohly být nahrazeny. 

 Elektronické tlakoměry mohou obsahovat malé množství olova, případně 

některých dalších nebezpečných látek; tím mohou způsobit problémy během odpadní 

fáze zařízení. Obecně však platí, že rizika spojená s lidským zdravím a životním 

prostředím jsou zanedbatelná ve srovnání s potenciálním únikem emisí a expozic rtuti 

spojených s rtuťovými barometry.  

 Cena rtuťových barometrů se pohybuje od € 100 do € 1000. Elektronické 

varianty jsou k dispozici ve stejné cenové relaci. Ceny jsou obtížně srovnatelné, protože 

některé jsou ovlivněny dekorativním vzhledem daného barometru. Odhaduje se však, že 

Rtuť  Odhadované množství 

Rtuťový bazén 
akumulovaný                    
v barometrech                   

(v průmyslovém a 
profesionálním použití) 

~ 3 t Hg 
Za předpokladu, že životnost barometru je 10 let 
(Lassen et al., 2008) a  není žádný trend v počtu 

zařízení uváděných na trh, pak výsledek činí 3 tuny 
Hg nahromaděné v barometrech v průmyslových a 

profesionálních aplikacích. 

Rtuť uvád ěná na trh           
v barometrech v EU 0.1 až 0.5 t Hg / rok (Lassen et al., 2008) 

Rtuť používaná ve výrob ě 
barometr ů v EU 

Údaje pro vyčíslení nejsou k dispozici. 
Alespoň jeden (případně několik) výrobců rtuťových 

barometrů v EU. (Lassen et al., 2008) 
Import barometr ů do EU Žádné údaje nejsou k dispozici. 

Vývoz barometr ů z EU 

Výrobci barometrů, kteří je rovněž vyvážejí. Až 40 kg 
Hg je každoročně vyváženo z UK v barometrech. 

(Lassen et al., 2008) 
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přechod na alternativy by nezvýšil náklady uživatelů. Jsou tak považovány za 

ekonomicky proveditelné.    

 



28 
 

11) Manometry a tenzometry   

 

a. Technický popis manometrů a tenzometrů 

Manometry jsou přístroje pro měření tlaku. Tlakoměry obsahující rtuť stanovují 

rozdíly tlaku plynu mezi měřeným prostředím a referencemi.  

 Manometry se obvykle skládají ze skleněné nebo plastové zkumavky ve  tvaru 

písmene U a obsahují kapalinu (obvykle vodu, alkohol nebo rtuť). Povrch kapaliny na 

jednom konci trubice se pohybuje úměrně se změnami tlaku na kapalině na druhém 

konci. Pokud je aplikován tlak, hladina kapaliny v jednom křídle stoupá, zatímco 

úroveň v druhém křídle klesá.  

 Tlakoměry mají širokou škálu využití: laboratoře, průmyslové a specifické 

aplikace, jako je vizuální kontrola vzduchu a tlaku plynu, kompresory, vakuová 

zařízení. Dále speciální zařízení, jako jsou zdravotnické plynové lahve, hasicí přístroje 

atd. Kromě toho se rtuťové tlakoměry používají pro účely kalibrace. 

 Tenzometry jsou určeny k měření povrchového napětí kapalin, ke stanovení 

napětí půdní vlhkosti a pro měření napětí v drátech, vláknech a svazcích (answer.com, 

2010). Tenzometry obsahující rtuť jsou zařízení používaná pro měření sacího nebo 

negativního tlaku půdní vody (půdní vodní potenciál). Tenzometry se používají 

především pro výzkumné aplikace, ve vědeckých studiích půdy a rostlin nebo 

v zemědělství pro plánování zavlažování. 
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Tabulka 6: Množství rtuti nahromaděné, používané při výrobě, uváděné na trh a 
dovážené a vyvážené v tlakoměry (včetně tenzometrů): 
 

Rtuť  Odhadované množství 

Rtuťový bazén 
akumulovaný                      

v manometrech  

~ 4 t Hg 
Za předpokladu, že životnost manometru je 20 let 
(Lassen et al., 2008) a  není žádný trend v počtu 

zařízení uváděných na trh, činí výsledek 4 tuny Hg 
nahromaděné v manometrech  

Rtuť uvád ěná na trh           
v manometrech v EU 0.04 až 0.4 t Hg / rok (Lassen et al., 2008) 

Rtuť používaná ve výrob ě 
manometr ů v EU 

Údaje pro vyčíslení nejsou k dispozici. 
Alespoň jeden výrobce rtuťových manometrů a jeden 
výrobce rtuťových tenzometrů v EU. (Lassen et al., 

2008) 
Import manometr ů do EU Žádné údaje nejsou k dispozici. 
Vývoz manometr ů z EU Žádné údaje nejsou k dispozici. 

Zdroje: vypočteno z Lassen et al. (2008) 
 

b. Identifikace potenciálních alternativ 

Alternativami pro rtuťové tlakoměry jsou trubicové manometry naplněné 

tekutinou,elastické tlakové senzory a elektronické tlakoměry (nebo digitální tlakoměry). 

Rtuťové tlakoměry obsažené v tenzometrech jsou běžně nahrazovány pružnými snímači 

tlaku nebo elektronickými tlakoměry. Kromě toho se měření vlhkosti půdy může 

provádět kvantitativními metodami, jako jsou gravimetrický odběr vzorků půdy, 

neutronový rozptyl nebo metoda dielektrické konstanty (Morris, 2006). 

 Trubicové tlakoměry naplněné tekutinou jsou postaveny na stejném principu 

jako tlakoměry rtuťové. Využívají však jiné kapaliny, zejména vodu nebo alkoholy. 

Elastické tlakové senzory obsahují prvky, které se protáhnou či dočasně deformují, 

jakmile začne působit tlak. Změna tlaku se pak odečte na stupnici. Elastické tlakové 

senzory jsou dvojího typu: tlakoměry s pružnou trubicí a tlakoměry s membránami. 

 Elektronické tlakoměry využívají snímače, které převádějí reakce na tlak na 

související elektrické veličiny v podobě analogového nebo digitálního signálu. Slouží 

k měření tlaku pomocí takových snímačů, které jsou spojeny pomocí analogového nebo 

digitálního převodníku na displej nebo do ústředny, např. piezoelektrické a kapacitní 

snímače tlaku. 

 Rizika spojená s manometry bez obsahu rtuti jsou považována za nízká. 

Elektronické tlakoměry a tenzometry mohou obsahovat malé množství olova, případně 



30 
 

některých dalších nebezpečných látek, ale i zde je riziko zanedbatelné v porovnání 

s rizikem spojeným s rtutí. 

 Ceny rtuťových trubicových manometrů se pohybují kolem € 108. (Lassen  

a Maag, 2006) Alternativy mohou nahradit rtuťové tlakoměry ve všech aplikacích  

a obvykle jsou levnější než odpovídající rtuťové tlakoměry. Trubicové tlakoměry 

naplněné tekutinou jsou postaveny na stejném principu jako rtuťové a jejich ceny se 

pohybují v rozmezí od € 16 do € 20. 

 Elektronické tlakoměry mají mnoho výhod oproti rtuťovým, nicméně, jejich 

cena je asi 3 – 4 krát vyšší a pohybuje se od € 110 do € 350. 

 Alternativy mohou nahradit rtuťové tlakoměry ve všech aplikacích, a protože 

jsou k dispozici přibližně za stejnou cenu, jsou tato alternativní zařízení považována za 

ekonomicky přijatelná.    
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12) Tonometry 

 

a. Technický popis tonometrů 

Rtuťové tonometry jsou zařízení používaná k měření krevního tlaku. Metoda 

spoléhá na auskultační techniky, při kterých lékař zjišťuje systolický a diastolický 

krevní tlak tím, že poslouchá ozvy (auscultating), které charakterizují různé stupně 

průtoku krve během deflace manžety. 

 

Tabulka 7: Množství rtuti nahromaděné, používané při výrobě, uváděné na trh a 
dovážené a vyvážené v tonometrech: 
 

Rtuť  Odhadované množství 

Rtuťový bazén 
akumulovaný                      
v tonometrech  

~ 26 - 51 t Hg 

Rtuť uvád ěná na trh               
v tonometrech v EU 

~ 3 - 5 t Hg / rok 

Rtuť používaná ve výrob ě 
tonometr ů v EU 

~ 6 - 9 t Hg / rok (na základě EEB, 2009) 

Import tonometr ů do EU ~ 2 - 4 t Hg / rok (na základě EEB, 2009) 

Vývoz tonometr ů z EU 

~ 5 - 8 t Hg / rok (na základě EEB, 2009), tj.        
85 % produkce (Lassen et al., 2008) 

 Zdroje: vypočteno z Lassen et al. (2008) 
 

b. Identifikace potenciálních alternativ 

 Na trhu existuje několik typů alternativ bez obsahu rtuti pro měření krevního 

tlaku, které dokáží řešit celou řadu funkcí požadovaných zdravotnictvím. Tyto 

alternativy jsou založeny buď na auskultačních, nebo oscilometrických technikách.  

 

• Tonometry využívající auskultační techniky: 

o Neautomatizované aneroidové tonometry (odolné vůči nárazu) 

o Neautomatizované elektronické tonometry 

o Automatické auskultační tonometry 

 

• Tonometry využívající oscilometrické techniky: 

o Poloautomatické oscilometrické tonometry 

o Automatické oscilometrické tonometry 
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Rizika pro lidské zdraví  a životní prostředí spojovaná s použitím a likvidací 

aneroidových zařízení jsou považována za nízká. Výbor SCENIHR (2009) vykazuje ve 

svých zprávách, že technicky proveditelné alternativy existují a že rtuťové tonometry 

postupně mizí z klinického použití. 

 Přístroje na měření krevního tlaku bez obsahu rtuti jsou obecně spolehlivějšími 

náhražkami v klinické praxi než tonometry obsahující rtuť. Výbor SCENIHR objevil 

pouze dvě menší aplikace, kde je měřících zařízení obsahujících rtuť stále zapotřebí: 

• U pokračujících, dlouhodobých, epidemiologických studií, které v současné 

době používají rtuťové tonometry, není vhodné měnit způsob měření. Proto bude 

nutno, aby byly rtuťové tonometry k dispozici kvůli možnému srovnání 

s alternativami v těchto studiích. 

• Doporučuje se, aby rtuťové tonometry zůstaly k dispozici jako referenční 

standardy pro klinické ověřování stávajících a budoucích rtuťových zařízení pro 

měření krevního tlaku. Proto by měly rtuťové tonometry zůstat k dispozici jako 

referenční standardy, dokud nebudou vyvíjená alternativní zařízení uznána jako 

taková. 

 

 Různé modely tonometrů, i v rámci každé kategorie, se liší, pokud jde o jakost  

a užitné vlastnosti. Tomu odpovídají velká cenová rozpětí. Kromě toho se liší i způsob 

užívání tonometrů různými uživateli. 
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Tabulka 8: Průměrné ceny reprezentativních tonometrů (z výroby, bez DPH): 
 

Zdroj: Lassen et al. (2010); pro oscilometrická zařízení Lassen et al. (2008) 
  

 Roční náklady spojené s alternativami se odhadují přibližně o € 10 vyšší než 

roční náklady spojené s rtuťovými tonometry. Alternativy jsou tak pro uživatele 

považovány za ekonomicky proveditelné. 

 

  Tonometry 
  Auskulta ční Oscilometrické  

  
Obsahující 

rtu ť 

Aneroidy 
odolné v ůči 

nárazům Elektronické  Automatické 
Investi ční náklady 

(cena zařízení) 
€ 40 € 40 € 110 € 40 

Průměrná životnost 10 let 5 let 10 let není k dispozici 

Anualizované 
opakující se náklady 

(např. včetně kalibrace 
a náklady na 

zpracování odpadu) 

€ 9 € 16 € 9 není k 
dispozici 

Anualizované náklady 
na zařízení (včetně 

investi čních náklad ů) 

€ 14 € 25 €22 není k 
dispozici 
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13) Teploměry 

 

a. Technický popis rtuťových teploměrů 

Rtuťové teploměry lze použít pro ruční čtení všech měřených teplot v intervalu 

od bodu mrazu rtuti, tj. -39°C, až po +800°C s přesností na 0,01°C u vysoce přesných 

laboratorních teploměrů. Rtuťové teploměry s thaliem je možno použít až do -58°C. 

Mezi výhody rtuti jako teploměrné kapaliny patří např. to, že rtuť „nestárne“, nezpůsobí 

navlhnutí povrchu skla a je dobře expanzní v širokém teplotním rozmezí. 

 

Tabulka 9: Množství rtuti nahromaděné, používané při výrobě, uváděné na trh a 
dovážené a vyvážené v teploměrech: 
  

Rtuť  Odhadované množství 

Rtuťový bazén 
akumulovaný                           
v teplom ěrech                      

(v průmyslovém a 
profesionálním použití) 

90 tun  

Rtuť uvád ěná na trh              
v teplom ěrech v EU 

0.7-1.6  tun / rok  

Rtuť používaná ve výrob ě 
teplom ěrů v EU 

1.0-1.5 tun / rok  

Import teplom ěrů do EU 0.2-0.8  

Vývoz teplom ěrů z EU 

0.5-0.8  

Zdroje: vypočteno z Lassen et al. (2008) 
 

b. Identifikace potenciálních alternativ 

 Alternativy jsou k dispozici pro všechny aplikace, které využívají rtuťové 

teploměry. Mezi dostupné alternativy patří: 

• skleněné kapalinové teploměry bez obsahu rtuti, 

• plynové nebo kapalinové stupnicové teploměry, 

• kovové (Bi) stupnicové teploměry, 

• elektronické teploměry, 

• infračervené teploměry. 
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 Rizika vyplývající z organických kapalin používaných v kapalinových 

skleněných teploměrech jsou obecně považována za nízká. Hlavním problémem při 

používání rtuti je její odpadní fáze a vytrvalost rtuti jako prvku. Alternativní látky jako 

etanol a pentan jsou snadno biologicky rozložitelné a nepředstavují žádné ohrožení 

životního prostředí. Další variantou za rtuť je petrolej, kreozot a ropa. Ovšem ty by 

mohly zhoršit kvalitu životního prostředí, protože se rozkládají pomalu a mohly by se 

ze skládek uvolnit. 

 Podobně jako skleněné teploměry ani xylen, silikonový olej a další látky 

používané v plynových nebo kapalinových stupnicových teploměrech nejsou 

považovány za látky, které by představovaly nějaká značná rizika v porovnání se 

systémy využívajícími rtuť. 

 Kovové stupnicové (Bi) teploměry také nepředstavují žádná rizika pro lidské 

zdraví nebo životní prostředí. 

 Elektronické teploměry (včetně infračervených teploměrů) mohou obsahovat 

malé množství olova, případně některých dalších nebezpečných látek, a proto mohou 

způsobit problémy během odpadní fáze. Obecně však platí, že rizika jsou zanedbatelná 

v porovnání s množstvím rtuti v teploměrech. 
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Graf 2: Množství rtuti uvád ěná každoročně na trh v teploměrech obsahujících 
rtu ť pro rozmezí let 2010 - 2034 (kg / rok): 
 

 
Zdroj: Lassen et al. (2008) 
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14) Voltametrie 

 

Voltametrie je  analytická technika měřící proud, který teče přes elektrody 

ponořené do vzorku roztoku,  a to na základě aplikovaného potenciálu. 

Voltametrické techniky umožňují rozlišení mezi různými oxidačními stavy 

kovů, rozpoznávají  volné a vázané ionty kovů, v rámci životního prostředí analyzují 

příslušné aniony, jako jsou kyanidy, sulfidy, dusitany a dusičnany, a specifikují 

biologickou dostupnost těžkých kovů. 

 

a. Měřící zařízení založená na voltametrii 

i. Rtuťové elektrody 

Rtuťové elektrody používané ve voltametrii slouží jako senzorové elektrody. 

Rtuť je považována za nejlepší kov pro katodické skenování, protože má velké přepětí  

a může být obnovována před každou analýzou. 

 Rtuťové elektrody mají kapku rtuti visící na ústí otvoru skleněné kapiláry. 

Kapilára je připojena k nádrži tak, aby rtuť protékala otvorem maximálně ve výši 

několika miligramů za sekundu. Odtékající rtuť tvoří u otvoru kapku, která roste, až 

spadne. Doba životnosti každé kapky je 2 – 5 sekund. Každá kapka představuje novou 

elektrodu s povrchem prakticky nedotčeným procesy, jež se odehrávají na předchozí 

kapce. Okapaná elektroda se ponoří do zkoumaného roztoku. 

ii.  Polarograf 

Polarograf je přístroj skládající se z potenciometru pro stanovení potenciálu, 

galvanometru pro měření proudu a polarografických buněk (ze skla nebo teflonu). 

Obsahuje tři elektrody, jednu referenční s konstantním potenciálem, pomocnou 

elektrodu (platinový drát) a pracovní elektrodu, která je připojena k hladině rtuti. 

 

b. Identifikace dostupných alternativ 

Pro některé z alternativ platí zcela odlišné metody a principy než pro rtuťové 

elektrody používané ve voltametrii, tudíž jejich technickou proveditelnost je těžké 

posoudit.  

 Spektroskopické metody umožňují pouze celkový odhad obsahu kovů, ale 

nerozlišují mezi různými fázemi oxidace kovových iontů ani mezi volnými a vázanými 
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kovy. Většina elektrochemických metod umožňuje celkovou detekci prvku, ale 

vyžaduje vysoké investice (nákup, provoz, údržba), má omezenou schopnost pohybu  

a vyžaduje speciální laboratorní infrastruktury. Problémy mohou nastat i u některých 

matric (např. mořská voda, čisté chemikálie), protože ty mohou přinést více interferencí, 

a tím jsou méně citlivé. Životnost senzorů u elektrochemických metod je omezená  

a elektrody potřebují větší údržbu. 

 Moderní voltametrické přístroje využívající rtuťové elektrody jsou k dispozici za 

nízkou cenu, mají nízké provozní náklady a kompaktní rozměry. 

 Nejdůležitější a nejrozšířenější alternativní technikou je atomová absorpční 

spektrometrie (AAS) a induktivně vázaná plazma s optickou nebo hmotnostní detekcí. 

Tyto alternativy mohou nahradit rtuťové elektrody jen v určitých případech.  
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15) Porozimetry 

 

a. Technický popis porozimetrů 

Porozimetry jsou přístroje, které jsou schopné měřit objem pórů a jejich 

distribuci. Měření je založené na principu pohybu tekutin, které buď vnikají do pórů 

nebo jsou z nich vytlačovány. Jsou využívány např. v automobilovém průmyslu, 

biotechnologii, farmacii, keramickém a textilním průmyslu. Podle výrobců je cca 60 % 

používáno pro výzkum a 40 % pro účely kontroly jakosti. Rtuť je do těchto zařízení 

pravidelně doplňována. 

 Používání rtuti v porozimetrech je založeno na postupném zvyšování tlaku tak, 

aby rtuť vstoupila do pórů vzorku, kde nastává vztah mezi působícím tlakem a velikostí 

pórů. Rtuťové porozimetry lze použít pro širokou škálu velikostí pórů, tj. běžně od 

0,003 µm do 1000 µm. Kromě objemu pórů a jejich distribuci mohou rtuťové 

porozimetry poskytnout informace o povrchu, velikosti částic, vinutosti, propustnosti, 

stlačitelnosti, tvaru pórů.  

 

b. Identifikace potenciálních alternativ 

 Existuje několik alternativ pro rtuťové porozimetry. Následující alternativní 

postupy a metody zjišťovala pracovní skupina IUPAC (2010): 

• Narušení jinými nekovovými kapalinami 

o Alternativní tekuté kovy, např. galium, indium a jejich slitiny, mohou být 

použity místo rtuti v zařízeních, kde využívají stejnou metodu jako 

rtuťové porozimetry. 

• Metody založené na kapilární kondenzaci, kdy je rovnováhy dosaženo 

odvodněním nebo odpařováním 

o kapalinová porozimetrie (tj. extenzní porozimetrie),  

o adsorpční plynové porozimetry, 

o kontaktní (nebo standardní porozimetrie), 

o převážná část kondenzačních metod, 

o desorpční vodní kalorimetrie.  

• Pronikání kapaliny 
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o Porézní vzorky mohou být charakterizovány pronikáním plynu nebo 

kapaliny přes vzorek, kdy následuje předpověď nebo alespoň korelace 

poklesu tlaku na průtoku pomocí různých rovnic pro režim laminárního 

proudění. 

• Mrazící / tavící porozimetrie 

o Když kapalina vyplní porézní vzorek, jeho zmrazení a bod tání jsou 

v depresi. Tyto změny jsou spojeny s šířkou pórů. Spolu s objemem 

roztavené kapaliny při dané teplotě je možné získat informace  

 o distribuci velikosti pórů. 

• Zobrazovací techniky 

o Magnetická rezonance, rentgenová tomografie, elektronová mikroskopie, 

laserové metody. 

• Statistické rekonstrukce porézních materiálů 

 

 Některé alternativy používají pro měření pórovitosti vzorku jiné kapaliny než 

rtuť, např. tekuté kovy, jako je indium, galium a jejich slitiny. Předpokládá se, že 

dopady těchto náhradních látek budou výrazně nižší než rizika týkající se rtuti.      
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16) Pyknometry 

 

a. Technický popis pyknometrů 

Pyknometry se používají pro přesné měření hustoty materiálů technikou výtlaku 

objemu na základě skutečnosti, že rtuť při atmosférickém tlaku nevstoupí do pórů 

menších než 15 µm v průměru. Jevu se využívá např. jako separátoru v akumulátorech, 

u keramických a palivových článků v průmyslu. 

 

b. Uvolňování a expozice rtuti 

 Podle výrobců alternativy již nahradily rtuťové pyknometry ve všech aplikacích. 

To naznačuje, že počet rtuťových pyknometrů uváděných každoročně na trh v EU je 

velmi nízký, ne-li nulový. Rtuť není součástí pyknometrů, takže fáze výroby není 

relevantní pro posouzení potenciálního uvolňování a expozic. Rtuť používaná při 

měření v pyknometrech se očistí, vysuší a vrací se do nádrže zařízení. Rtuť nekončí ve 

vzorku, protože potenciální emise z odpadní fáze jsou nízké. 

 

c. Identifikace potenciálních alternativ 

K dispozici jsou alternativy využívající pro měření objemu náhradní plynovou 

techniku. Jako náhradní média se používají inertní plyny jako je helium nebo dusík. 

Podle výrobců již alternativy nahradily rtuťové pyknometry ve všech aplikacích. 
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17) Rtuťová měřidla pro stanovení bodu měknutí 

 

a. Technický popis měřidel 

Bod měknutí je teplota, při které materiál měkne na svévolný tvar. Určuje se  

u látek, které nemají určitou teplotu pro bod tání, při které se viskózní tok mění na tok 

plastický. Pro asfalt představuje index tekutosti, což je teplota, při které se asfalt 

změkčuje nebo taví. Měknutí lze určit několika způsoby, a to v závislosti na typu 

testované látky.  

 Rtuťová měřící zařízení se používají pro měření bodu měknutí podle Kraemer – 

Sarnowovy metody. Měknutí materiálu je nejnižší teplota, při které rtuťové zatížení 

deformuje vzorek za standardních podmínek. 

 

b. Uvolňování a expozice rtuti 

Výrobci uvádějí, že v posledních třech nebo čtyřech letech nebylo prodáno 

jediné zařízení. Z toho vyplývá, že počet rtuťových měřidel uváděných každoročně na 

trh v EU je velmi malý (pokud vůbec nějaký je). 

 Rtuť není součástí zařízení, ale je do nich doplňována. Rtuť používaná při 

měření může být čištěna, sušena a vrácena do nádrže zařízení. Rtuť končí ve směsi se 

vzorkem, což naznačuje, že potenciální emise z odpadní fáze existují.  

 

c. Identifikace dostupných alternativ 

 Alternativní techniky pro stanovení bodu měknutí jsou k dispozici a již nahradily 

rtuť ve všech aplikacích. Měknutí lze určit přinejmenším následujícími způsoby: 

• Metoda Ring and Ball – nejčastěji používaná metoda pro určení měknutí 

pryskyřice. 

• Mettlerova metoda pro stanovení bodu měknutí – tato metoda je automatická  

 a měří teplotu, při které pryskyřice vytéká přes kontrolní pohár pod vlastní 

 vahou. 

• Napěťový reometrický test – pryskyřice je umístěna mezi dvěma ocelovými 

plechy, kde je napětí kontrolované reometrem a udržovaná mezera mezi plechy 

není větší než 0,5 cm. 
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• Vicatova metoda nebo Vicatova tvrdost – metoda pro stanovení bodu měknutí 

pro polykarbonáty. Bod měknutí je stanoven jako teplota, při které je vzorek 

proniknutelný do hloubky 1 mm.        

 

Existují i jiné metody pro stanovení bodu měknutí, ačkoliv nejsou tak široce 

použitelné, např. kapilární metoda, bod tečení, bod poklesu nebo Koflerův způsob. 

Obecně platí, že metoda Ring and Ball poskytuje nejvyšší bod měknutí a Mettlerova 

metoda nabízí nejnižší bod měknutí pro dané pryskyřice. Proto by měly být uváděny 

oba způsoby. 

 Alternativní metody jsou široce využívány, alespoň v petrochemickém  

a chemickém průmyslu a v průmyslu stavebních hmot.   
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18) Závěr 

 

 Cílem dokumentace návrhu omezení bylo posoudit technicky a ekonomicky 

dostupné alternativy pro rtuťová zařízení (obsahují rtuť) a pro zařízení využívající rtuť 

při měření. 

 Tam, kde nejsou alternativy k dispozici, vypracovala komise seznam omezení, 

kterými se členské země EU řídí při nakládání s rtuťovými zařízeními. 

 K plnění předpisů se zavázalo několik mezinárodních řídících orgánů, jako např. 

Organizace spojených národů (OSN) v rámci programu pro rtuť realizovaného 

Organizací spojených národů pro životní prostředí (UNEP).9 Tento program byl 

ustanoven a  podpořen radou guvernérů na základě rozhodnutí Rady ze dne 21. května 

2001. 

 Cílem partnerství, týkajících se rtuti, je postupně snižovat a nakonec odstranit 

rtuť ve výrobcích, odstranit úniky rtuti při výrobě a jiných průmyslových procesech 

(doprava, skladování, likvidační procesy), a to cestou šetrnou k životnímu prostředí.  

Ke klíčovým oblastem patří: baterie, zubní amalgámy, měření a regulace (z velké části 

ve zdravotnictví), elektrické a elektronické spínače, zářivky, kosmetika. 

 V EU se o rtuti začalo mluvit v rámci různých politických opatření. Strategie 

Společenství, která se týká rtuti, obsahuje 20 bodů, jež mají za cíl snížit hladinu rtuti  

v životním prostředí a omezit vystavení člověka těmto účinkům, zejména proti účinku 

methylrtuti. 

 Kromě akcí na úrovni OSN a EU je několik dalších regionálních a globálních 

iniciativ, které jsou aktivní při identifikaci zdrojů emisí a expozic rtuti a monitoringu 

koncentrací rtuti  v životním prostředí. Definují cíle ochrany a navrhují opatření k řízení 

problémů týkajících se rtuti. Příkladem jsou úmluvy UNECE o dálkovém znečišťování 

ovzduší přesahující hranice států, úmluva OSPAR o ochraně mořského prostředí 

severovýchodního Atlantiku, Helsinská úmluva o ochraně mořského prostředí oblasti 

Baltského moře, Akční plán UNEP pro Středomoří, Basilejská úmluva o kontrole 

                                                 
9 Obecným cílem globálního partnerství zaměřeného na rtuť od UNEP je ochrana lidského zdraví a 
globálního životního prostředí před uvolňováním rtuti a jejími sloučeninami tím, že minimalizuje, a 
pokud je to možné, konečně odstraní globální antropogenní emise rtuti do ovzduší, vody a půdy (UNEP, 
2010). 



45 
 

pohybu nebezpečných odpadů a jejich zneškodňování, Rotterdamská úmluva, Arktický 

akční plán na odstranění znečištění Arktidy a další. 

 Z dokumentace k návrhu omezení dle REACH vyplývá, že komise vyhodnotila 

nové vědecké poznatky týkající se dostupnosti spolehlivých bezpečnějších alternativ, 

které jsou technicky a ekonomicky proveditelné pro zařízení obsahující rtuť a další 

měřící zařízení v oblasti zdravotní péče a v ostatních profesionálních a průmyslových 

použitích. 

 Na základě těchto poznatků lze říci, že alternativy jsou dostupné pro většinu 

aplikací pracujících s rtutí, a pokud je to možné, jsou plně využívány. 

 Zásluhou navrhovaných omezení lze předpokládat, že se sníží množství rtuti 

uvedené na trh v EU v zařízeních nebo tam, kde má být rtuť použita při měření o 57 tun 

za 20 let, a to do roku 2035.  
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