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ABSTRAKT 

Tato bakalářské práce se zabývá problematikou rtuti v životním prostředí. Zaměřuje se 

na stanovení koncentrace celkové rtuti v jedlých houbách a v půdě ve 12 lokalitách v oblasti 

Jeseníků. Pro stanovení obsahu rtuti byl využit jednoúčelový absorpční spektrometr AMA 254. 

Lokality, kde proběhlo vzorkování, byly rozděleny na 6 míst se smrkovým porostem a na 6 míst 

s bukovým porostem. Závislost mezi druhem porostu a množstvím naakumulované rtuti 

v hřibech nebyla nalezena. Na reprezentativním vzorku hřibu žlutomasém, který byl nalezen 

v každé lokalitě, bylo zjištěno, že čím vyšší je množství rtuti v hřibu, tím nižší je množství rtuti 

v půdě. Houby jsou tedy schopny naakumulovat rtuť z okolního prostředí. Mohou se tak stát 

potenciálním zdrojem intoxikace při jejich požití. Mobilita těžkých kovů v půdě je závislá na 

mnoha půdních vlastnostech (pH, obsah uhlíku, síry). Kovy tvoří v prostředí s nižším pH 

rozpustnější sloučeniny. Půdní pH bylo velmi nízké a čím nižší bylo pH půdy, tím vyšší byla 

koncentrace rtuti v půdě. Tato skutečnost mohla být podpořena kyselými spady. Závislost mezi 

obsahem rtuti a obsahem uhlíku v půdě potvrdila, že uhlík má schopnost vázat rtuť. Čím vyšší 

bylo množství uhlíku v půdě, tím vyšší bylo i množství rtuti.  

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the issue of mercury in the environment. It focuses 

on determining the concentration of total mercury in edible mushrooms and in the soil in 12 

localities in the Jeseníky Mountains. A single-purpose absorption spectrometer AMA 254 was 

used to determine the mercury content. The sites where sampling took place were divided into 6 

sites with spruce stand and 6 sites with beech stand. No relationship was found between the type 

of stand and the amount of accumulated mercury in the mushrooms. On a representative sample 

of yellow-boletus mushrooms found in each locality, it was found that the higher the amount 

of mercury in the mushroom, the lower the amount of mercury in the soil. The fungi are 

therefore able to accumulate mercury from the environment. Thus, they can become a potential 

source of intoxication when ingested. The mobility of heavy metals in the soils depends 

on many soil properties (pH, carbon and sulfur content). Metals form more soluble compounds 

in lower pH environments. The soil pH was very low and the lower the soil pH, the higher 

mercury concentration in the soil. This fact could be supported by acid fallout. The relationship 

between the mercury content and the carbon content of the soil confirmed that carbon has 

the ability to bind mercury. The higher the amount of carbon in the soil, the higher the amount 

of mercury.  

 

KLÍČOVÉ SLOVA 

Rtuť, AMA 254, jedlé houby, bioakumulace, lesní půda, kontaminace 

 

KEYWORDS 

Mercury, AMA 254, edible mushrooms, bioaccumulation, forest soil, contamination 
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1 ÚVOD  

Rtuť vytváří mnoho speciací s odlišnými vlastnostmi, proto je schopna v různých formách 

migrovat všemi složkami životního prostředí. Vzhledem k možnému dálkovému transportu až 

několik stovek kilometrů je velice pravděpodobné, že znečištění rtuti se týká i oblastí, které 

nemají ve své blízkosti žádné zdroje znečištění.  

Volně rostoucí jedlé vyšší houby jsou velmi populární pochoutkou v řadě zemí celého světa. 

Významnou schopností některých druhů je akumulace látek z okolního prostředí. Jedlé 

i nejedlé volně rostoucí houby mohou mít vyšší obsah toxických prvků, jako je rtuť, kadmium, 

arsen nebo olovo. Proces absorpce těžkých kovů z půdy do těla hub závisí na mnoha faktorech, 

včetně druhu hub, složení substrátu, stupni znečištění půdy, pH, vlhkosti i klimatických 

podmínkách. Mohou tedy představovat vysoké zdravotní riziko jak pro člověka, tak i pro volně 

žijící zvířata. Co se týče legislativy, tak v současnosti v České republice neexistuje žádná 

vyhláška, která by stanovovala limitní množství rtuti v houbách.  Bakalářská práce navazuje na 

projekt „Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro 

optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub“. Projekt se 

zaměřuje jen na Cd, Cu, Pb a Zn. Rtuť v tomto projektu zahrnutá není, proto mohou získaná 

data posloužit pro rozšíření informací o chování rtuti v zájmové oblasti. Pro účely tohoto 

projektu bylo vybráno pohoří Jeseníky. Tato oblast byla zvolena na základě celorepublikového 

mapování kontaminace lesních půd, který provedl VÚHLM a další instituce v rámci projektu 

„Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik 

kontaminace lesních půd“, vzhledem k zjištěným vysokým koncentracím těžkých kovů 

původem z atmosférické imise. Toto znečištění pochází převážně z oblastí severní Moravy 

a severních Čech, které jsou znečištěné také rtutí. Je tedy velmi pravděpodobné, že tyto oblasti 

budou vzhledem k časté korelaci rtuti s ostatními těžkými kovy vhodné i pro rtuť.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Stručná historie rtuti 

Rtuť včetně jejich sloučenin je známa jako jeden z nejstarších průmyslových jedů. V minulosti 

docházelo velmi často k otravám v důsledku práce nejen se rtutí samotnou, ale i s jejími 

sloučeninami [1]. 

Velmi známá ruda rtuti cinabarit byla těžena a využívána k barvení již ve starém Egyptě 

a Číně. Ve středověku byla otrava způsobena např. i při těžbě a zpracování zlata amalgamačním 

způsobem. Nejvíce byli postiženi horníci, lékaři i lékárníci, alchymisté, pozlacovači apod. 

Trend zpracování zlata amalgamačním způsobem stále přetrvává, a i dodnes se praktikuje 

v chudých zemích Afriky, Asie nebo Jižní Ameriky. V zemědělství se organické sloučeniny 

rtuti využívaly k moření obilí. V chemických laboratořích je používání rtuti v dnešní době již 

značně omezeno, ale nelze se mu zcela vyhnout. Například v polarografii, při elektrolýze 

a v dalších elektrochemických aplikacích je rtuť nenahraditelná [2,3].  

 

2.2 Charakteristika rtuti 

Rtuť se v periodické tabulce prvků nachází ve 12. skupině hned za přechodnými kovy, avšak 

od nich se vlastnostmi velmi liší. Jedná se o ušlechtilý kov s výjimečnou vlastností, má nejnižší 

bod tání a varu ze všech kovů. Při normální teplotě je rtuť kapalná. Vytváří soli ve dvou 

iontových stavech I a II. Tyto soli jsou rozpustné ve vodě, biologicky dostupné a jsou 

považovány za toxické [4,5]. Další vlastnosti rtuti jsou uvedené v Tab. 1. 

 

Tab. 1: Vybrané vlastnosti rtuti [6] 

Vlastnost Hodnota 

Atomové číslo 80 

Počet přírodních izotopů 7 

Atomová hmotnost 200,59 (±0,03) 

Elektronová konfigurace [Xe]4f145d106s2 

Elektronegativita 1,9 

Hustota (25 °C) [g/cm3] 13,534 

Teplota tání [°C] − 

Teplota varu [°C] 357 

Měrný elektrický odpor [µΩ · cm] 95,8 

Standartní elektrický potenciál [V] 0,8545 
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2.3 Sloučeniny rtuti a jejich toxicita 

Rtuť se vyskytuje pouze ve třech oxidačních stavech (0, +I, +II). Vytváří ale velmi pestrou 

škálu sloučenin, které se liší fyzikálními a chemickými vlastnostmi, ale hlavně i toxicitou. 

Za nejdůležitější chemické formy rtuti lze považovat elementární (kovovou) rtuť, rtuťné 

(Hg2
2+) a rtuťnaté (Hg2+) anorganické formy rtuti a organokovové sloučeniny rtuti [7]. 

Toxikologické účinky rtuti vybraných sloučenin jsou uvedeny v Tab. 2. 

2.3.1 Elementární rtuť 

Rtuť je jediný elementární kapalný kov. Má poměrně vysokou tenzi par za normální teploty. 

Kovové páry rtuti jsou rozpustné v tucích a mohou být vysoce toxické při vstřebávání plícemi. 

Při akutní otravě dochází k zánětu průdušek a plic. Při dlouhodobé expozici dochází 

k poškození centrálního nervového systému. Nejčastějšími symptomy jsou poruchy 

chování, změny osobnosti, stres, ztráta paměti a insomnie. K inhalační expozici dochází 

například u stomatologů při odvrtávání starých amalgamových plomb nebo při kremaci osob 

s těmito plombami. Ve vodě je kovová rtuť nerozpustná, z trávicího traktu se nevstřebává. Kůží 

se vstřebává pouze, je-li rozptýlena do vhodného mastného podkladu [7,8]. 

2.3.2 Anorganické sloučeniny rtuti  

Mezi nejznámější a nejběžnější sloučeniny jednomocné rtuti patří halogenidy. Chlorid rtuťný 

(Hg2Cl2) neboli kalomel je poměrně málo rozpustný ve vodě, má tedy nižší toxicitu než ostatní 

ve vodě rozpustné sloučeniny rtuti. Naopak dvojmocná rtuť vytváří více chemických sloučenin, 

například oxidy, sulfidy, halogenidy, soli silných oxokyselin (sírany, chloristany a dusičnany) 

a také koordinační sloučeniny. Tyto sloučeniny se akumulují v ledvinách a v buňkách trávicího 

traktu. Způsobují záněty trávící soustavy doprovázené průjmy, zvracením, křečemi a bolestmi 

břicha. Sloučeniny amidochloridu a jodidu rtuťnatého se přidávají do kožních mastí k léčbě 

infikovaného ekzému či impetiga, dále do bělících krémů a mýdel. Uvedené sloučeniny se tedy 

mohou stát příčinou intoxikace rtutí [7,8]. 

2.3.3 Organokovové sloučeniny rtuti 

Organokovové sloučeniny často vznikají v životním prostředí z anorganických sloučenin rtuti 

a jsou přibližně 10krát toxičtější než anorganické formy. Stabilita vazby uhlík-rtuť určuje 

toxicitu sloučenin. Nejstabilnější vazbu mají alkylsloučeniny rtuti s krátkým 

řetězcem, tzn. methylrtuť, etylrtuť a propylrtuť. Nejrozšířenější jsou sloučeniny 

methylrtuti, které jsou rozpustné v tucích. Mají neurotoxický, embryotoxický a genotoxický 

účinek. U menších dětí mohou i nižší koncentrace v krvi (40 µg/l) narušit vývoj mozku. Otravy 

se velmi často vyskytují u populací se značnou konzumací ryb a výrobků z nich (např. brazilská 

Amazonie, Madeira, Faerské ostrovy). Toxické účinky rtuti se projevují degenerací mozkové 

kůry, poruchami sluchu a vidění, případně čichu. V těžších případech se vždy vyskytují 

i poruchy polykání, atakovány jsou i psychické funkce [7,8]. 
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Tab. 2: Toxikologické účinky rtuti [8] 

Parametr Hg0 Hg2+ 
Methylrtuť 

(CH3Hg) 

Ethylrtuť 

(CH3CH2Hg) 

Cesta    

expozice 
Inhalační Orální Orální 

Parenterální 

(vakcíny) 

Cílový 

orgán 

CNS, periferní 

NS, ledviny 
Ledviny CNS CNS, ledviny 

Místní klinické příznaky 

Plíce 
Podráždění 

průdušek, zánět plic 
      

Trávící 

systém 

Kovová chuť, 

zánět dásní a 

sliznice dutiny ústní, 

slinění 

Kovová chuť, 

zánět sliznice dutiny 

ústní, žaludeční 

viróza 

    

Kůže   Kopřivka     

Systémové klinické příznaky 

Ledviny 
Zvýšené množství 

bílkovin v moči 

Zvýšené množství 

bílkovin v moči, 

poškození ledvin 

  
Poškození 

ledvin 

Periferní NS 
Poškození 

periferních nervů 
Bolesti končetin   

Bolesti 

končetin 

CNS 

Chorobně 

zvýšená dráždivost, 

třes 

  

Brnění 

končetin, 

dyskoordinace, 

ztráta zraku 

a sluchu 

Brnění 

končetin, 

dyskoordinace, 

ztráta zraku 

a sluchu 

Průměrný 

poločas 

(celotělový) 

60 dnů 40 dnů 70 dnů 20 dnů 

Léčba 

Meso-2,3-

dimerkapto-

jantarová kyselina 

Meso-2,3-

dimerkapto-

jantarová kyselina 

Cheláty nejsou 

efektivní 

Cheláty nejsou 

efektivní 
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2.4 Zdroje rtuti 

Rozlišujeme primární a sekundární emisní zdroje Hg. Primární zdroje, přírodní i antropogenní, 

přenášejí rtuť z litosférického podloží do atmosféry. Tato rtuť se ukládá na pevninu 

a do oceánů, následně může dojít k její redukci na elementární rtuť a poté se může znovu 

emitovat. Procesy opětovné emise představují sekundární zdroje, dochází k výměně rtuti mezi 

zemským povrchem a atmosférou, která umožňuje dálkový transport. Primární zdroje zvyšují 

koncentraci rtuti na povrchu Země, zatímco sekundární zdroje ji dále distribuují mezi 

ekosystémy [9]. Na Obr. 1 je zjednodušeně znázorněný cyklus rtuti mezi jednotlivými složkami 

životního prostředí. 

Celkové globální emise do atmosféry se pohybují od 6 500 do 8 200 tun ročně. Primární 

antropogenní zdroje uvolňují přibližně 1 900–2 900 tun ročně ve srovnání s primárními 

přírodními zdroji, které produkují přibližně 80–600 tun ročně. Východní Asie v současné době 

představuje téměř 40 % celkových primárních globálních antropogenních emisí rtuti. Vzhledem 

k současným nedostatečným znalostem je velmi obtížné rozlišit emise z přírodních zdrojů 

a opětovné emise rtuti původně z antropogenních zdrojů [9]. 

 

 

Obr. 1: Cyklus rtuti mezi povrchem půdy, povrchovou vodou a atmosférou, upraveno 

dle [10] 
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2.4.1 Přírodní zdroje  

Mezi primární přírodní zdroje se řadí např. geotermální činnost a vulkanická činnost. Emise se 

mohou deponovat na vegetaci, zemském nebo vodním povrchu. Následně může docházet 

k opětovnému uvolnění dříve uložené rtuti a je tedy těžké rozlišit, zda znečištění pochází 

z přírodního či antropogenního zdroje [11]. 

Průměrně se ze sopečných a geotermálních aktivit uvolní do atmosféry 90 tun ročně, což 

představuje přibližně 2 % z celkového příspěvku znečištění přírodními zdroji [12]. Emise 

ze sopečné činnosti se v průběhu času mění v závislosti na tom, zda je sopka ve fázi odplynění 

nebo erupce [13]. 

Přirozený obsah rtuti v půdě je okolo 0,08 mg/kg [4]. 

2.4.2 Antropogenní zdroje 

Rtuť je uvolňována do životního prostředí z mnoha antropogenních zdrojů, které zahrnují 

spalovaní fosilních paliv, výrobu železných a neželezných kovových materiálů, výrobu 

hydroxidu sodného, zpracování rud, spalování komunálního, lékařského a průmyslového 

odpadu, výrobu cementu a chemikálií [14]. 

Mezi největší bodové zdroje rtuti se řadí spalování fosilních paliv, zejména spalování uhlí, 

což představuje primární palivo pro výrobu elektrické energie. Stanovit konstantní hodnotu rtuti 

v uhlí je obtížné, jelikož obsah rtuti se odvíjí od původu a kvality uhlí. Literatura uvádí 0,01 až 

1,5 g rtuti na 1 tunu uhlí spalovaného v Evropě. Emise rtuti ze spalování ropy, jako součást 

fosilních paliv, představují menší příspěvek ve srovnání s emisemi ze spalování uhlí. Zemní 

plyn může obsahovat nižší koncentrace rtuti, většina se odstraní během regenerace kapalných 

složek a během odstraňování sirovodíku. Emise rtuti ze stacionárních spalovacích zařízení jsou 

ovlivněny typem a účinností zařízení ke snižování emisí, jako jsou například elektrostatické 

odlučovače, textilní filtry nebo zařízení pro odsiřování spalin. Takové typy zařízení se využívají 

běžně zejména ve vyspělých zemích. V rozvojových zemích se k výrobě tepelné energie často 

využívá dřevo, které se běžně spaluje v krbech i kamnech bez technologií regulace emisí [14]. 

Studie, která probíhala v USA, uvádí průměrné koncentrace rtuti ve dřevě v rozmezí 1,25–4,53 

µg/kg v závislosti na typu stromu [15].  

Rtuť se vyskytuje v rudách, které jsou využívány pro získávání kovů, např. mědi, zinku, 

olova, niklu nebo zlata. Vzhledem k rostoucímu trendu ve výrobě produktů z barevných kovů 

způsobují procesy tavení velké uvolňování rtuti do atmosféry, zejména v rozvojových zemích 

[14]. Do ovzduší je produkováno řemeslnou těžbou zlata v malém měřítku (společnost ASGM) 

37 % globálních emisí rtuti. Do procesu je zapojeno přibližně 15 miliónů lidí, včetně 3 miliónů 

žen a dětí. V důsledku tohoto průmyslu je do atmosféry vypouštěno téměř 400 tun rtuti ročně 

[14,16]. 

Velké množství rtuti se nachází v odpadech. V průmyslových odpadech se většinou setkáme 

přímo s produkty obsahující rtuť nebo s odpady, které vznikají během odstraňování rtuti. 

Nejdůležitějším zdrojem je průmysl alkalických chloridů. V komunálních odpadech se rtuť 

vyskytuje hlavně ve spotřebních výrobcích, tzn. v bateriích, dentálních aplikacích, měřících 

a elektronických zařízeních, zářivkách a dalších menších výrobcích. V lékařských odpadech 

nejsou množství dosud odhadnuta. Jsou známy případy, kdy spalovny lékařských odpadů 

vypouštěly až 50krát vyšší množství rtuti než spalovny komunálního pevného odpadu. 
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Množství rtuti v pevném odpadu závisí na obsahu rtuti v produktech, životnosti produktů 

a mechanismech likvidace produktu. K uvolňování rtuti do ekosystémů může dojít při rozbití, 

spalování a skládkování. Spalováním průmyslových, komunálních a lékařských odpadů 

dochází k emisím, které dosahují celosvětově až 187 tun ročně [14].  

V Evropě byly emise rtuti z antropogenních zdrojů v roce 2005 asi 145 tun, s největším 

příspěvkem ze spalování (52 %), druhou kategorii tvořilo několik průmyslových odvětví, 

včetně výroby alkalických chloridů, výroby kovů a cementu (38 %) [14]. Pacyna a spol. [17] 

vypracovali v roce 2000 studii na odhad emisí rtuti pro následujících 20 let. Vycházeli z toho, 

že v roce 2000 byla v Evropě hodnota emisí přibližně 239 tun, u nejpozitivnějšího scénáře byla 

hodnota pro rok 2005 stanovena na 171,8 tun, pro rok 2010 109,9 tun a pro rok 2020 64,4 tun. 

Trend tedy výrazně klesal. V porovnání se skutečnou hodnotou v roce 2005, která byla 145 tun, 

vidíme, že odhadované množství bylo o 36,8 tun vyšší. Můžeme tedy předpokládat, že 

vyhlídky, které byly ve studiích, budou odpovídat realitě anebo budou i o něco nižší. V Severní 

Americe se předpokládá stejný trend, avšak Asie svůj příspěvek k celosvětové zátěži rtutí 

zvyšuje. Hlavním důvodem je vyšší poptávka po energii [14]. 

2.4.3 Zdroje rtuti v zájmovém prostředí 

První průmysl v Jeseníkách se objevil s rozvojem sídel ve 13. a 14. století, jednalo se především 

o těžbu nerostných surovin (železné, zlaté a měděné rudy), dále hutnictví a železářství. 

K největšímu rozmachu došlo na počátku 19. století. Jednalo se především o průmyslové 

aktivity menšího rozsahu. Jedním z hlavních odvětví průmyslové výroby bylo hornictví 

a železářství, a to konkrétně železárny v Sobotíně, železárny a válcovny plechu v Javorné 

a železárny ve Vrbně pod Pradědem. Po roce 1989 velké množství firem zaniklo a v současnosti 

řada podniků z oblasti těžkého průmyslu ukončila činnost nebo je jejich produkce značně 

utlumena [18]. 
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2.5 Znečištění ekosystémů 

2.5.1 Biogeochemický cyklus rtuti 

Cyklus zahrnuje uvolnění elementární rtuti a vzniklých těkavých sloučenin (methylrtuť, 

etylrtuť) z půd, hornin, povrchových a odpadních vod, obohacených o antropogenní emise. 

Dále jejich transport atmosférou za současné transformace, následné ukládání na zemi 

a v povrchových vodách. Dochází i k sorpci sloučenin na částečky sedimentů nebo půdy, 

absorpci biomasou, transformaci jednotlivých forem rtuti a jejich bioakumulaci. Cyklus je 

neustále opakován. Část rtuti je navázána do nerozpustných sloučenin nebo akumulována 

v živých organismech, tato část nemůže být dále uvolněna. Thiolové skupiny (-SH) jsou 

významné pro nevratné vázání rtuti v biosféře. Tyto skupiny se vyskytují především 

v hydrofobní frakci rozpuštěné organické hmoty v podobě huminových a fulvových kyselin [7]. 

V životním prostředí dochází k transformaci rtuti biotickou a abiotickou oxidací a redukcí, 

biologickými přeměnami mezi anorganickými a organickými formami rtuti a fotolýzou 

organických sloučenin rtuti. Nejdůležitějším transformačním procesem je methylace, která má 

veliký význam i z toxikologického hlediska. Anorganické sloučeniny rtuti mohou být snadno 

přeměněny na sloučeniny methylrtuti. Proces probíhá za aerobních i anaerobních podmínek 

většinou za přítomnosti mikroorganismů [7]. Emise rtuti je distribuována do ovzduší, vody 

a půdy v poměru 45:7:48 [19]. 

2.5.2 Znečištění ovzduší 

Rozlišujeme 3 kategorie transportu látek v atmosféře [20]: 

a) Lokální transport (do 50 km)  

Jedná se o okamžitou depozici, která je daná směrem převládajících větrů. Dochází 

k mísení přízemních vrstev ovzduší. 

b) Regionální transport (několik stovek km) 

Pro sledování regionálního transportu je potřeba znalost předpovědi počasí 

a fotodegradačních procesů. 

c) Globální transport 

Pro vyhodnocování globálního transportu je potřeba sledovat rovnováhu mezi 

globálními zdroji (vliv Slunce) a celým rezervoárem Země. Důležité je chování 

vzdušných mas s různými hladinami znečištění, kdy dochází k transportu i do 

odlehlých oblastí, např. Antarktidy a Arktidy. 

 

Rtuť může být transportována na velké vzdálenosti bez chemických změn. Abychom mohli 

studovat chování stopových množství Hg v atmosféře, musíme znát její zdroje, ale zároveň i 

interakce s hlavními plynnými, kapalnými i pevnými složkami atmosféry [20]. Převládající 

formou atmosférické rtuti je elementární rtuť, která se může v atmosféře zdržet půl roku až 2 

roky. Může být přenášena a deponována na odlehlých místech i 1 000 km od zdroje. 

Antropogenní zdroje uvolňují elementární rtuť s dlouho životností v atmosféře, reaktivní 

plynnou rtuť a částice rtuti, které jsou ve vzduchu krátkodobě a poté jsou uloženy, deponovány 

v blízkosti zdroje emisí [21]. Z přírodních zdrojů je rtuť uvolňována v elementární formě a jako 

methylrtuť. Rtuť obsažena v mořských a jezerních sedimentech se uvolňuje do ovzduší také 

za vzniku methylrtuti [20]. 
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2.5.3 Znečištění vodních ekosystémů 

Rtuť nacházející se ve vodách ve stopových množstvích může být přirozeného původu. Výskyt 

vyšších koncentrací je způsobený zejména odpadními vodami z těžby a zpracování rud, 

z povrchových úprav kovů, z chemického průmyslu, zemědělství aj. Zdrojem jsou 

i atmosférické srážky znečištěné exhalacemi vznikajícími zejména při spalování fosilních paliv 

[20]. 

V sedimentech a povrchových vodách se rtuť vyskytuje nejčastěji v oxidačním stavu +II, 

vázaná především na ligandy obsahující thiolové skupiny. Převládajícím procesem ve vodních 

ekosystémech je sorpce sloučenin rtuti na částečky sedimentu. Rtuť se snadno adsorbuje na 

huminové látky a rašelinu. Tomuto procesu podléhají hlavně iontové a komplexní sloučeniny 

rtuti, které jsou vázané na pevné částice a klesají ke dnu. V malém množství se ve vodě 

vyskytuje rozpuštěná plynná rtuť, většinou v elementární formě. Společně s methylrtutí patří 

mezi těkavé formy rtuti, které se z vodního prostředí snadno uvolňují do atmosféry. Organické 

formy rtuti (methylrtuť) jsou vzhledem ke své lyofilní povaze snadněji vstřebávány 

a akumulovány biologickými tkáněmi, snadno tedy vstupují do vodních potravních řetězců [7]. 

Vzhledem k velké akumulační schopnosti rtuti je nutné její stanovení nejen v kapalné fázi, ale 

i v sedimentech a vodních organismech [20]. Na Obr. 2 jsou znázorněny přeměny chemických 

sloučenin rtuti ve složkách vodního ekosystému. 

 

 
Obr. 2: Přeměny chemických sloučenin rtuti ve složkách vodního ekosystému, kde 

vodorovné čáry značí hranici mezi jednotlivými složkami životního prostředí, aq–kapalná 

fáze, DOC–rozpuštěné organické látky, s–pevná fáze [7] 
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2.5.4 Znečištění půd 

Přirozeně zvýšený obsah rtuti v půdě je většinou v okolí činných sopek a v oblastech nalezišť 

cinabaritu. Majoritním zdrojem antropogenního obohacení půd rtutí jsou imise ze spalování 

uhlí. Vyšší koncentrace bývají naměřené i po aplikaci hnojiv, čistírenských kalů nebo fungicidů 

[20].  

Rtuť je primárně vázána na velké molekuly humusových látek, které jsou pravděpodobně 

nejčastějším nosičem při transportu rtuti ze suchozemského do vodního ekosystému. Distribuce 

forem rtuti v půdách je závislá na půdním pH a redoxním potenciálu. Na půdní součásti se 

sorbuje kationtová forma Hg, na organickou hmotu a anorganické součásti je dvojmocná rtuť 

silně komplexována kovalentní vazbou. Dvojmocná rtuť je také poutána adsorpcí na povrchu 

jílovitých minerálů a hydratovaných oxidů Fe a Mn [20].  

V půdách dochází k procesu mikrobiální methylace Hg, kdy methylované sloučeniny rtuti 

mají vyšší tenzi par a jsou těkavé. Hlavní ztráta rtuti z půdy je tedy těkáním. Rtuť se pak navrací 

zpět z atmosféry pomocí srážek [20]. 

Mallisewska a kol. (1985) sledovali vliv různých koncentrací sloučenin rtuti na vývoj 

a aktivitu půdní mikroflóry. Relativní toxicita klesala v pořadí Hg (kovová) > Hg2Cl2 > HgO 

[20]. 

 

2.6 Dekontaminační procesy 

Rtuť je toxický prvek, který se vyskytuje ve všech složkách životního prostředí a vzájemně 

mezi nimi migruje ve formě různých sloučenin. Je proto důležité využívat technologie, které 

umožňují účinnou dekontaminaci. 

2.6.1 Dekontaminace půd 

Existuje mnoho dekontaminačních procesů, kterými lze odstranit rtuť z půdy.  

Metoda „vymývání“ půdy využívá extrakční roztoky (EDTA, thiosíran, jodid draselný). 

Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout pomocí směsi HCl a KI, které mohou poskytnout až 

77% účinnost. Problémem je, že tato směs mění vlastnosti půdy [22]. Nejlepší výsledek 

poskytuje sulfid sodný, jehož dekontaminační účinnost dosáhla až 92 % [23]. Jedná se 

o finančně nenáročný proces, u kterého ale mohou nastat různé problémy týkající se silných 

vazeb na částice půdy, přítomností rtuti ve všech frakcích anebo rozdílů v hustotě [24].  

V případě tepelného zpracování dochází k přeměně sloučenin rtuti na elementární rtuť [22]. 

Tato metoda poskytuje přijatelné účinnosti dekontaminace, spotřebovává ale velké množství 

energie a při teplotách nad 600 °C není ošetřená půda vhodná pro opětovné využití 

v zemědělství [25]. Nedávné studie se zaměřovaly na snížení teploty za účelem snížení nákladů 

na energii. Při experimentech bylo za pomoci sluneční energie odstraněno 70 % rtuti při 350 °C 

po dobu 30 minut [26]. Ke snížení teploty může být využita i kyselina citronová, která snižuje 

příkon energie o 35 % ve srovnání s tradiční metodou tepelného ošetření [25]. 

Další možný postup je využití rostlin v rámci fytoremediace, která zahrnuje fytostabilizaci, 

fytoextrakci a fytovolatilizaci. Fytostabilizace imobilizuje rtuť v půdě pomocí absorpce rtuti 

a akumulace v kořenech, čímž zabraňuje migraci. Během fytoextrakce dochází k absorpci 

a přemístění z kořenů do nadzemní řásti rostlin, které mohou být sklizeny. Fytovolatilizace se 
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opírá o vysokou volatilitu rtuti. Rtuť je transportována xylémem z kořenů do buněčných tkání 

a následně uvolněna do atmosféry. Účinná absorpce rostlinami závisí na faktorech, které 

ovlivňují dostupnost kontaminantů, například pH půdy, obsah organické hmoty, mikrobiální 

biomasy a konkurenceschopných kationtů [24,27]. 

2.6.2 Dekontaminace vod 

Nejčastěji používanou technologií pro úpravu vod je srážení. Odstranění rtuti obvykle zahrnuje 

změnu pH vody, při kterém je vysrážená forma nejméně rozpustná. Nejčastěji se využívá 

srážení pomocí sulfidu sodného. Sraženina se poté odstraní vyčištěním nebo filtrací. 

Systémy, které používají tuto technologii vyžadují kvalifikované operátory. Náklady spojené 

s touto technologií jsou vysoké, a proto se využívá převážně ve větších úpravnách vody [28].  

Adsorpce se nejčastěji používá k odstranění zbytkové kontaminace, která nebyla odstraněna 

v primární úpravě (srážení, filtrace). Nejběžnějším používaným adsorbentem je granulované 

aktivní uhlí. Technologie má obvykle nižší provozní náklady a vyžaduje méně odborných 

znalostí obsluhy [28].  

Membránová filtrace je proces, při které prochází voda polopropustnou mikroporézní 

membránou. Kontaminanty membránou neprojdou a jsou koncentrovány do menšího objemu 

vody. Metoda je velmi citlivá na různé jiné kontaminanty. Suspendované pevné látky, 

organické sloučeniny, koloidy a další kontaminanty mohou způsobit znečištění membrány. 

Náklady bývají také vyšší a dochází k produkci velkého množství kalu [28].  

V současné době je velmi populární proces bioremediace. Jedná se o technologii, která 

umožňuje přeměnit rtuť na formy, které jsou zadržovány v biomase nebo které se snadněji 

odstraňují z vody jinou technologií, například srážením nebo adsorpcí. Jedním z procesů je 

převedení rozpustné iontové formy rtuti (Hg2+) na elementární nebo kovovou rtuť (Hg0) 

za přítomnosti určitých druhů bakterií [28]. Proces je velmi efektivní, méně náročný na náklady 

a nezatěžuje životní prostředí [29]. 

Všechny výše zmíněné procesy mohou být aplikovány při úpravě odpadní vody. Pro 

podzemní a povrchovou vodu je vhodné srážení a adsorpce [28]. 

 

2.7 Houby jako bioindikátory 

Houby jsou známy svojí schopností akumulace velkého množství těžkých kovů. Druhově 

početná je skupina s vyššími houbami (houby, makromycety). Tato skupina může obsahovat 

vysoké koncentrace celkové rtuti, a to i v případě, pokud se vyskytují v neznečištěných 

oblastech [30–32]. 

Koncentrace kovů v houbách může ovlivnit několik faktorů. Záleží na druhu hub, 

chemických parametrech substrátu (složení substrátu, obsah těžkých kovů, pH, obsah humusu) 

i na věku mycelia [31,32]. Doposud nebylo publikováno mnoho studií, které se touto 

problematikou zabývají [33]. Co se týče specií rtuti, tak studie uvádí, že methylrtuť může být 

mnohem účinněji biokoncentrovaná než anorganické sloučeniny rtuti. Některé druhy hub mají 

schopnost rtuť methylovat [30].  

Na základě mnoha prací zabývající se touto tématikou lze konstatovat, že žádný druh hub 

nelze považovat za přesný ukazatel znečištění životního prostředí těžkými kovy, ale plodnice 

mohou být užitečné pro rozlišení mezi znečištěnými a neznečištěnými oblastmi [34]. 
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2.8 Legislativa týkající se rtuti 

V současnosti neexistuje žádná vyhláška, která by uváděla limitní množství rtuti pro houby. 

Limitní hodnota stanovená vyhláškou č. 53/2002 Sb. pro sušené volně rostoucí houby byla 

5 mg/kg, pro čerstvé houby byla stanovená na 0,5 mg/kg [35]. Tato vyhláška ale byla k srpnu 

roku 2004 zrušena. V Nařízení komise (ES) č. 1881/2006 je ošetřena pouze rtuť v produktech 

rybolovu a svalovině ryb. Maximální limit je 0,5 mg/kg čerstvé hmotnosti, některé druhy mají 

maximální limit stanovený na 1 mg/kg čerstvé hmotnosti [36]. V roce 2008 vzniklo nové 

nařízení, které poupravilo toto stávající. Byly přidány některé druhy ryb a dále se doplnil nový 

bod o doplňcích stravy. Maximální limit 0,1 mg/kg se vztahuje na příslušné doplňky stravy při 

prodeji [37]. 

Co se týče zákona o ochraně ovzduší a přípustné úrovni znečišťování, tak existuje vyhláška 

č. 415/2012 Sb. Zmínka o rtuti je pouze v části o specifických emisních limitech pro spalovny 

odpadu. Jedná se o emisní limit pro rtuť a její sloučeniny zjišťované primárně jednorázovým 

měřením, limit je stanoven na 0,05 mg/m3 [38]. Způsob posuzování a vyhodnocení úrovně 

znečištění je rozebrán ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. Posuzují se výpary elementární rtuti 

a reaktivní plynné rtuti [39]. 

Ve vyhlášce č. 98/2011 Sb. je rtuť a její sloučeniny součástí analýzy dlouhodobých trendů 

koncentrací vybraných prioritních látek v sedimentu a biotě, sledovaných v souladu 

s Rámcovým programem zjišťování a hodnocení stavu vod a chráněných oblastí České 

republiky [40]. 

Vyhláška č. 335/2017 Sb. zmiňuje rtuť jako rizikový prvek, který je sledován 

při agrochemickém zkoušení zemědělských půd a monitoringu zemědělských půd [41]. 

Dále je rtuť zmíněná i v nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým jsou stanoveny podmínky 

ochrany zdraví při práci. Přípustný expoziční limit je stanoven na 0,02 mg/m3, nejvyšší 

přípustná koncentrace 0,15 mg/m3. Dále je zde uvedeno, že při kontrole expozice rtuti 

a anorganickým sloučeninám dvojmocné rtuti doplňují směrné limitní hodnoty expozice 

na pracovišti příslušené biologické expoziční testy. V poznámkách je rtuť klasifikována 

písmeny D, P a B. D znamená, že při expozici se významně uplatňuje pronikání kůží. P–u látky 

nelze vyloučit závažné pozdní účinky a B–u látky je stanoven biologický expoziční limit (BET 

moč + krev) [42].  

Světová zdravotnická organizace odhadla přijatelnou koncentraci 0,2 µg/m3 

pro dlouhodobou inhalační expozici na elementární rtuťové páry. Přijatelný denní příjem 

pro celkovou rtuť uvádí 2 µg/kg tělesné hmotnosti [43]. 

 

2.9 Metody stanovení rtuti 

Pro stanovení rtuti při nízkých koncentrací můžeme využít různé analytické metody, a to 

hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), atomovou absorpční 

(CV-AAS) či atomovou fluorescenční (CV-AFS) spektrometrii s generováním studených par 

nebo spojení průtokové injekční analýzy s optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným 

plazmatem (FI-ICP-OES). ICP-MS se používá díky vysoké citlivosti a selektivitě. Náklady 

na toto vybavení a provozní náklady však mohou být pro mnohé laboratoře příliš vysoké, proto 

se častěji používají metody atomové spektrometrie [44]. 
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2.9.1 Metody atomové spektrometrie 

U ET-AAS je na analýzu potřeba pouze malé množství vzorku. Citlivost je nižší a pro stanovení 

koncentrace pod mikrogram na litr je zapotřebí před měřením zakoncentrování do vhodného 

extrakčního rozpouštědla. Velikým problémem je vysoká těkavost rtuti i jejich sloučenin.  

Důležitá je proto stabilizace rtuti před atomizací. Protože anorganické sloučeniny rtuti jsou 

méně těkavé než samotný kov, používají se vhodná oxidační činidla k zabránění redukci rtuti, 

jako například peroxid vodíku v kombinaci s kyselinou chlorovodíkovou, manganistanem 

draselným nebo dichromanem draselným.  Byla zkoumána také stabilizace rtuti srážením 

sulfidem amonným, sirovodíkem nebo tellurem. Všechny tyto látky by měly zabránit redukci 

sloučenin rtuti přítomných ve vzorku. Stabilizaci lze také dosáhnout pomocí ušlechtilých kovů 

(Pd, Au, Pt, Ag). Obecně se předpokládá, že tyto kovy vytvoří se rtutí stabilní amalgamy [45]. 

Nejběžnější metoda pro stanovení rtuti u kapalných vzorků je CV-AAS. U pevných vzorků 

je nejkritičtější a časově nejnáročnější fáze přípravy vzorku. Pevná látka se musí převést do 

roztoku, nejpoužívanější je lučavka královská (aqua regia, HCl:HNO3 3:1) nebo směs kyseliny 

sírové a dusičné s přídavkem peroxidu vodíku. Tato fáze je velmi obtížná, a to hlavně z toho 

důvodu, že rtuť je volatilní, může dojít k jejímu vytěkání či sorpci na sklo nádoby. Může dojít 

i ke kontaminaci vzorku z laboratorního prostředí, nádob a použitých činidel [46]. 

K přímému stanovení celkové rtuti v původním pevném vzorku byl vyvinut přístroj AMA 

254, který se skládá ze systému pro tepelné zpracování vzorků a atomového absorpčního 

spektrometru. Velikou výhodou je to, že je určený pro stanovení pevných i kapalných vzorků 

bez předchozí úpravy [47]. 

Pro stanovení různých chemických forem rtuti je optimální spojení AAS s kolonovou 

chromatografií (především kapalinovou, gelovou, iontoměničovou a plynovou variantou). 

Pokud chceme stanovit zároveň se rtutí i jiné prvky, pak je pro simultánní víceprvkovou 

analýzu vhodné použít spojení atomové fluorescence s větším počtem detekčních kanálů, 

zesilovačů signálů a s oddělenými výstupy pro každý kanál. Je možné kombinovat různé 

techniky v závislosti na tom, jaké formy chceme stanovit [48]. Příklady některých technik jsou 

uvedeny v Tab. 3. 

 

Tab. 3: Techniky pro speciační analýzu rtuti včetně detekčních limitů [48] 

Formy rtuti Separace Detekce 
Detekční limit (µg/l) 

Hg (II) MeHg Me2Hg 

Hg (II). MeHg GC ICP-MS 0,257 0,016 - 

Hg (II), MeHg, Me2Hg GC MIP-AES 6,48 1,3 0,21 

Hg (II). MeHg HPLC CV-AFS 0,01 0,01 - 

Hg (II). MeHg HPLC ICP-MS 5,2 5,6 - 

Hg (II). MeHg HPLC CV-AAS 1,13 1,32 - 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je vypracování literární rešerše tykající se problematiky rtuti 

v životním prostředí, jejího vstupu a chování ve složkách životního prostředí a metod jejího 

stanovení. V experimentální části se práce zabývá stanovením obsahu rtuti ve vzorcích 

jedlých hub a vzorcích půd z oblastí s potenciálně vysokými koncentracemi těžkých kovů 

původem z atmosférické imise v Jeseníkách. Jako zájmová území jsou v této práci zkoumána 

polesí Vápenná a Domašov spadající pod správu Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. 

Součástí práce je také posouzení aktuální kontaminace životního prostředí rtutí.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité přístroje, chemikálie a pomůcky 

AMA 254 (Altec spol. s.r.o.) 

Mili-Q Ultrapure Water Systems (Merck KGaA) 

Ponorný Mixér Sapelo 3013 (Eta, a.s.) 

Laboratorní váhy (Denver Instrument Co.) 

Metranal® 1 (ANALYTIKA spol. s.r.o.) 

Mili-Q voda 

Plastové prkénko 

Keramický nůž 

Laboratorní lžíce  

Laboratorní sklo 

 

4.2 Odběry vzorků 

Pro odběry vzorků půd a hub bylo vybráno pohoří Jeseníky (Obr. 3). Tato oblast byla zvolena 

na základě celorepublikového mapování kontaminace lesních půd vzhledem k potenciálu 

kontaminace půd původem z atmosférické imise. 

 

 
Obr. 3: Mapa ČR s červeně vyznačenou zkoumanou oblast 

Pro odběry vzorků bylo vybráno 6 jehličnatých (>80 % smrk ztepilý, Picea abies L.) a 6 

listnatých (>80 % buk lesní, Fagus sylvatica L.) porostů (Obr. 4) ve věkovém stupni 8–9 (věk 

porostu 80–100 let). Plochy byly zvoleny na charakterově podobném geologickém podloží, 

které tvoří kyselé metamorfované horniny (ruly, fylity). Odběry vzorků půd a hub proběhly 

v období červenec–říjen 2019 a byly zajištěny výzkumníky z MENDELU a FCH VUT.  
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Obr. 4: Rozložení ploch v terénu (čísla napsané bílou značí čísla lokalit) 

Na každé ploše byl odebrán směsný vzorek povrchové půdy v hloubce horizontu A (2–10 

cm) plastovou lopatkou do polyethylenových sáčků. Každý výsledný směsný vzorek vážil 500–

1 000 g. V lokalitách 1 a 9 byly provedeny vertikální odběry 5 vzorků půd v různých 

horizontech (FH, 0–2 cm, 2–10 cm, 10–20 cm, 20–30 cm). 

V každé z 12 lokalit byly odebrány minimálně 2 směsné vzorky (ze 4 kusů) jedlých 

hřibovitých hub v závislosti na jejich výskytu v porostu. Konkrétně se jednalo o hřib žlutomasý 

(Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara 2008), hřib hnědý (Imleria badia (Fr.) Vizzini 

2014), hřib sametový (Xerocomellus pruinatus (Fr. Et Hök) Šutara 2008) a hřib smrkový 

(Boletus edulis Bull. ex Fr.). Rozpis druhů nalezených na dílčích výzkumných plochách je 

uvedený v  Tab. 4. 
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Tab. 4: Jednotlivé lokality s nalezenými druhy hub 

Lokalita Polesí 
Druh 

porostu 

Hřib 

žlutomasý 

Hřib 

hnědý 

Hřib 

sametový 

Hřib 

smrkový 

1 Domašov Smrk x x x x 

2 Domašov Smrk x x x   

3 Domašov Smrk x x   

4 Domašov Buk x     x 

5 Domašov Smrk x x   

6 Domašov Buk x x     

7 Domašov Buk x x   

8 Vápenná Buk x x x   

9 Vápenná Smrk x x x  

10 Vápenná Buk x x     

11 Vápenná Buk x  x  

12 Domašov Smrk x x     

 

4.3 Příprava vzorků 

4.3.1 Příprava vzorků půd 

Vzorky půd byly vysušeny při laboratorní teplotě, poté upraveny na jemnozem 2 v souladu 

s normou ČSN ISO 11464 [49]. Pro stanovení pH byl vysušený a rozmělněný vzorek půdy 

přesítován přes síto s velikostí ok 2 mm. Pro elementární analýzu C, N a S, kde byla navážka 

vzorku maximálně 1 g, bylo nutné tuto frakci rozemlít na větší jemnost pomocí achátového 

mlýna. Pro měření obsahu rtuti byla jemnozem 2 dále mleta v kulovém mlýně na prášek. 

Vzorky půd byly uchovávány v polyetylenových sáčcích. Příprava vzorků půd byla zajištěna 

externě Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

4.3.2 Příprava vzorků hub 

Vzorky hub (klobouky i třeně) byly manuálně očištěny od hrubých nečistot keramickým nožem, 

nakrájeny na tenké plátky a sušeny při laboratorní teplotě v bezprašném prostředí po dobu 

několika týdnů. Poté byly rozemlety mixérem na malé kousky a uloženy v polyetylenových 

krabičkách. 
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4.4 Analýza hub 

4.4.1 Stanovení obsahu Hg 

Pro stanovení celkové koncentrace rtuti byl využit Advanced Mercury Analyser AMA 254. 

Jedná se o jednoúčelový atomový absorpční spektrofotometr pro přímé stanovení obsahu rtuti 

v pevných a kapalných vzorcích bez potřeby chemické předúpravy vzorku. Vzorek je vysušen 

a spalován ve spalovací trubici v atmosféře bohaté na kyslík, vzniklé plyny procházejí přes 

katalyzátor, kde je dokončena jejich oxidace a jdou zde zachyceny látky kyselé povahy. Dále 

jsou vedeny přes amalgamátor, kde jsou selektivně zachyceny pouze rtuťové páry. Následně 

dochází ke krátkodobému zahřátí amalgamátoru, dochází k uvolnění rtuťových par, které jsou 

unášeny nosným plynem do měřící kyvety. Zde dochází k detekci pomocí lampy emitující 

záření o vlnové délce 253,65 nm a následného měření absorbance prošlého záření. Jako zdroj 

záření slouží nízkotlaká rtuťová výbojka, záření prochází interferenčním filtrem a je detekováno 

pomocí polovodičové UV diody [50,51]. Na Obr. 5 je znázorněné schéma přístroje AMA 254. 

Vzorek o známé navážce byl navážen na spalovací lodičku, která byla následně vložena do 

spalovací trubice. Vzorek byl sušen při 120 °C po dobu 60 s, poté byl spalován v kyslíkové 

atmosféře při 650 °C po dobu 150 s, následoval 45 s proces sloužící k vyčištění systému. Každý 

vzorek byl měřen minimálně ve třech opakováních s relativní směrodatnou odchylkou menší 

než 15 %. Detekční limit (LOD) pro rtuť je 0,004 mg/kg pro pevné vzorky. Referenční materiál 

Metranal 1 (Analytika, ČR) byl použit pro ověření správnosti měření. Jedná se o říční sediment 

s certifikovanou hodnotou 1,3 ±01 mg/kg. Navážky vzorků hub se pohybovaly v rozmezí 28–

33 mg. 

 
Obr. 5: Schéma přístroje AMA 254 [52] 
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4.5 Analýza půd 

4.5.1 Stanovení pH 

Stanovení pH půdní suspenze proběhlo potenciometricky v souladu s normou ČSN ISO 10390 

[53]. Měření bylo prováděno v suspenzi minerální a organické půdy ve vodě (pH-H2O). Poměr 

půdy a suspenzní kapaliny byl 1:5 (V/V). 

V příslušné suspenzi se po 5 minutách horizontálního třepání (frekvence pohybu 200-250 

kmitů/min) a stání po dobu minimálně 2 hodin, ne však více než 24 hodin, bylo změřeno pH 

potenciometricky pH-metrem pomocí skleněné kombinované elektrody. Stanovení bylo 

provedeno externě Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Rozmezí 

kyselosti půdního pH je uvedeno v Tab. 5. Výsledky pH jsou uvedeny v Tab. 6. 

 

Tab. 5: Stupnice pH půdy [54] 

pH Specifikace 

3,4-4,4 extrémně kyselá 

4,5-5 velmi silně kyselá 

5,1-5,5 silně kyselá 

5,6-6 mírně kyselá 

6,1-6,5 trochu kyselá 

6,6-7,3 neutrální 

>7,4 zásaditá 

 

4.5.2 Stanovení C a S 

Stanovení celkového N, S proběhlo spalovací metodou. Spálením vzorku v koloně 

s katalyzátorem (WO3) v proudu kyslíku a při vysoké teplotě (1140 °C) vznikla směs plynných 

produktů, které byly redukovány kovovou mědí na SO2 a oxidovány oxidem měďnatým 

na CO2. Měřené analyty (CO2, SO2) byly odděleny pomocí adsorpčních kolon. Po detekci 

tepelně vodivostním detektorem byl vypočítán obsah měřené složky ve vzorku. Stanovení bylo 

zajištěno externě Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Výsledky Ctot 

a Stot jsou uvedeny v Tab. 6. 

4.5.3 Stanovení obsahu Hg 

Stanovení obsahu rtuti proběhlo stejným způsobem jako u hub. Metoda a postup stanovení 

jsou popsány v kapitole 4.4.1. Navážky vzorků půd se pohybovaly v rozmezí 29–59 mg. 
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Tab. 6: Charakteristika půdních vzorků 

Lokalita 
pH 

(H2O) 

Ctot 

[mg/100 mg sušiny] 

Stot 

[mg/kg sušiny] 

1 4,75 4,85 350 

2 3,86 11,7 710 

3 4,27 9,32 495 

4 4,51 11,5 590 

5 3,80 14,1 780 

6 3,77 13,4 750 

7 4,21 11,6 600 

8 4,31 10,7 670 

9 3,72 17,0 1020 

10 4,22 11,5 660 

11 4,03 11,9 860 

12 3,79 12,1 680 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Stanovení rtuti v houbách a půdách 

Průměrné naměřené hodnoty koncentrace rtuti v houbách a půdách v daných lokalitách jsou 

uvedeny v Tab. 7.  

Koncentrace rtuti v půdě se pohybují v rozmezí 0,09–0,36 mg/kg sušiny. Podle Falandysz 

a kol. se hladiny v lesním organickém horizontu v České republice, Polsku a Bavorsku 

pohybují mezi 0,05 a 0,35 mg/kg sušiny. Tyto hodnoty se tedy shodují s hodnotami z práce 

[55]. Ve studii, která byla publikována v roce 2006, byla zkoumána oblast v blízkosti Českých 

Budějovic, kde v minulosti probíhala těžba stříbra. Koncentrace rtuti v půdě se zde pohybovaly 

v rozmezí 0,31–0,65 mg/kg sušiny [56]. Takto vyšší hodnoty mohly být naměřeny zejména 

z důvodu vyššího zatížení prostředí těžebním průmyslem.  

Průměrné koncentrace rtuti v houbách v evropských zemích jsou k dispozici pro 3 ze 4 námi 

sledovaných druhů.  Pro hřib žlutomasý a hřib hnědý je hodnota <0,5–1 mg/kg sušiny, pro hřib 

smrkový je hodnota 2–5 mg/kg sušiny. Pro hřib sametový nejsou hodnoty uvedeny [34]. V práci 

byla nejvyšší průměrná hodnota koncentrace (1,4 mg/kg) stanovena u hřibu smrkového, který 

byl nalezen pouze ve dvou lokalitách. U hřibu hnědého je průměrná hodnota koncentrace 0,44 

mg/kg. Ačkoliv u hřibu hnědého z lokality č. 5 byla stanovena nejvyšší koncentrace, tak 

průměrná hodnota, vzhledem k ostatním lokalitám, klesla. Vysoký obsah rtuti v hřibu hnědém 

v lokalitě č. 5 mohl být způsoben stářím hřibu. Hřib žlutomasý (0,36 mg/kg) a hřib sametový 

(0,37 mg/kg) jsou na tom s průměrnými hodnotami takřka stejně. Průměrné hodnoty 

koncentrace jsou tedy v souladu s daty uvedené ve výše uvedeném článku, u hřibu smrkového 

i nižší. 

Studie z roku 2014, kde bylo zkoumáno šest druhů jedlých hub, avšak jiných druhů než v této 

práci, udává průměrnou koncentraci rtuti 5 mg/kg sušiny. Houby byly odebrány z okolí obce 

Rudňany na Slovensku, kde byly během roku 1969–1993 těženy a zpracovávány kovové rudy. 

Všechny zkoumané oblasti byly vzdáleny do 5 km od této průmyslové oblasti, Tato skutečnost 

je tedy pravděpodobně hlavním důvodem, proč zde byly nalezeny tak vysoké koncentrace [57].   

V již zmiňované studii bylo hodnoceno 15 druhů jedlých hub včetně hřibu hnědého (1,3 

mg/kg sušiny) a hřibu žlutomasého (0,6 mg/kg sušiny). Všechny hodnoty koncentrace rtuti jsou 

relativně vysoké v porovnání s výsledky této práce [56]. 

Detailní výsledky jednotlivých měření z daných lokalit jsou uvedeny v kapitole Přílohy. 
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Tab. 7: Naměřené průměrné koncentrace rtuti v houbách a půdách v daných lokalitách 

Lokalita Druh houby 

Koncentrace Hg 

v houbách 

 [mg/kg sušiny] 

Koncentrace Hg 

v půdách 

 [mg/kg sušiny] 

Typ 

porostu 

1 

Hřib žlutomasý 0,4092 

0,0900 Smrk 
Hřib hnědý 0,1662 

Hřib sametový 0,4901 

Hřib smrkový 0,7588 

2 

Hřib žlutomasý 0,4706 

0,3465 Smrk Hřib hnědý 0,2211 

Hřib sametový 0,3600 

3 
Hřib žlutomasý 0,2995 

0,1968 Smrk 
Hřib hnědý 0,0852 

4 
Hřib žlutomasý 0,3639 

0,1662 Buk 
Hřib smrkový 2,0642 

5 
Hřib žlutomasý 0,3121 

0,3075 Smrk 
Hřib hnědý 2,4997 

6 
Hřib žlutomasý 0,2925 

0,2716 Buk 
Hřib hnědý 0,1817 

7 
Hřib žlutomasý 0,2983 

0,3108 Buk 
Hřib hnědý 0,2443 

8 

Hřib žlutomasý 0,3544 

0,1907 Buk Hřib hnědý 0,2089 

Hřib sametový 0,3355 

9 

Hřib žlutomasý 0,2929 

0,3648 Smrk Hřib hnědý 0,1341 

Hřib sametový 0,2826 

10 
Hřib žlutomasý 0,4533 

0,2629 Buk 
Hřib hnědý 0,5091 

11 
Hřib žlutomasý 0,3299 

0,2620 Buk 
Hřib sametový 0,3682 

12 
Hřib žlutomasý 0,4015 

0,3513 Smrk 
Hřib hnědý 0,1891 
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Obr. 6: Koncentrace rtuti v houbách a půdě dle lokalit 

Na Obr. 6 jsou přehledně graficky znázorněny hodnoty koncentrací z Tab. 7. Na první pohled 

je vidět, že nejvyšší koncentraci rtuti má hřib hnědý v lokalitě č. 5, následně hřib smrkový 

v lokalitě č. 4 a třetí nejvyšší koncentraci obsahuje také hřib smrkový v lokalitě č. 1. Tato 

skutečnost může nasvědčovat tomu, že hřib smrkový a hnědý by mohly akumulovat rtuť 

účinněji než ostatní druhy hub.  

Podle Světové zdravotnické organizace je stanoven denní příjem celkové rtuti na 2 µg/kg 

tělesné hmotnosti [43]. Tím pádem by u člověka, který váží 70 kg, denní příjem rtuti neměl 

přesáhnout 0,14 mg (140 µg). Hřib hnědý z lokality č. 5 s nejvyšší koncentrací rtuti ze všech, 

obsahuje 2,5 mg/kg sušiny. Aby 70kilogramový člověk tedy nepřesáhl denní příjem rtuti, mohl 

by sníst maximálně 56 g těchto sušených hřibů. Obsah vody ve většině druhů hub se pohybuje 

v rozpětí 86–94 %, zbylých 6–14 % představuje sušina [58]. V přepočtu, pokud bychom brali 

v úvahu, že hřib obsahuje nejnižší možné množství vody (86 %), by to bylo 400 g čerstvého 

hřibu. 
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5.2 Studium bioakumulačních schopností hub 

 
Obr. 7: Závislost koncentrace rtuti v hřibu žlutomasém na koncentraci rtuti v půdě 

Závislost koncentrace rtuti v hřibu žlutomasém na koncentraci rtuti v půdě je zobrazena na Obr. 

7. Z grafu vyplývá, že čím vyšší je množství rtuti v houbách, tím nižší je množství rtuti v půdě. 

Tato skutečnost potvrzuje významnou bioakumulační schopnost hub. Hodnoty červenou 

barvou jsou odlehlé a nebyly zahrnuty do rovnice lineární regrese. Hodnota spolehlivosti R2 

vypovídá o tom, že je korelace zahrnutých hodnot poměrně silná. 

Příčinou odlehlých výsledků může být například stáří hub. Houby jsou biologický materiál, 

který vlivem okolních podmínek může poskytovat odlišné výsledky. 

V odborné vědecké literatuře se uvádí, že korelace mezi koncentracemi rtuti v houbách 

a v půdě je pozorována pouze výjimečně, a to jen u některých druhů hub, např. bedla vysoká 

(Macrolepiota procera), některé saprofytické druhy nebo houba spájivá-kropidlovec černavý 

(Rhizopus nigricans) [59–61]. 
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5.3 Vliv lesního porostu na množství rtuti v houbách a půdách 

 
Obr. 8: Koncentrace rtuti v půdě a hřibu žlutomasém v jednotlivých porostech 

Obr. 8 ukazuje, zda má druh porostu vliv na množství rtuti v půdě a hřibu žlutomasém. Hřib 

žlutomasý byl vybrán, protože byl nalezen ve všech lokalitách, a tudíž představuje největší 

soubor dat. První hypotéza byla taková, že smrkový a bukový porost budou mít rozdílný vliv 

na obsah rtuti v analyzovaných vzorcích. Z Obr. 8 není pozorován statisticky významný rozdíl. 

Důvodem absence významného rozdílu může být malé množství dat a data mohou být také 

ovlivněna extrémními hodnotami obsahu rtuti. Je předpokládáno, že ve smrkovém porostu bude 

kontaminace rtuti vyšší, protože smrk je stálezelená dřevina schopná významně zachytávat 

imise a svým kyselým opadem značně přispívá ke zvyšování mobility rtuti v prostředí. 

Vzhledem k tomu, že analyzované půdy ze smrkového i bukového porostu byly všechny silně 

kyselé (viz Tab. 6), může být tato skutečnost hlavním důvodem, proč mezi porosty není 

významný rozdíl. Na základě tohoto faktu se proto v práci dále pracuje se sjednocenými 

hodnotami z obou porostů. 
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5.4 Možné zdroje kontaminace v zájmové oblasti 

Pohoří Hrubého Jeseníku, které je jádrem CHKO Jeseníky, se vyznačuje vysokou relativní 

vlhkosti a převládajícím západním větrným prouděním, které s sebou přináší velké množství 

srážek [18]. Tuto skutečnost potvrzují denní záznamy ze stanice Českého 

hydrometeorologického ústavu, které ukazují, že převládající vítr proudí ze západu. Dále se zde 

vyskytují ve větším měřítku větry východní a severovýchodní.  

Podle statistik za rok 2017 a 2018 jsou jedním z největších zdrojů emisí rtuti tepelné 

elektrárny. Přední příčky patří elektrárnám v karlovarském a ústeckém kraji (Vřesová, 

Počerady a Tušimice), které se tedy nacházejí západně od pohoří Jeseníku. Tyto tři elektrárny 

dohromady vyprodukovaly v roce 2018 přibližně 620 kg emisí rtuti. Nemalé emise rtuti 

produkují i dvě velké uhelné elektrárny v Prunéřově a Chvaleticích. V Třinci jsou zdrojem 

emisí jak teplárny, tak i železárny. Emisemi za rok 2018 přispěla také Spalovna Ostrava [62].  

Významným zdrojem emisí rtuti jsou také černouhelné elektrárny nacházející se v Polsku 

ve Slezském a Malopolském vojvodství sousedící s Českou republikou a ležící východně od 

pohoří Jeseníku. Dále se potom severovýchodně v okolí města Lodž vyskytují uhelné elektrárny 

spalující hnědé uhlí, které v roce 2011 měly emise rtuti pohybující se mezi 55 až 227 kg/rok 

[63]. 

Na území a v okolí CHKO Jeseníky už dlouhá léta neprobíhá žádná činnost spojená 

s uvolňováním rtuti do ekosystémů, kontaminace tedy může být způsobena dálkovým 

transportem napříč ekosystémy, zejména vzdušným prouděním. Vzhledem k tomu, že je rtuť 

schopna transportu na veliké vzdálenosti desítek až stovek kilometrů bez chemických změn, je 

kontaminace zkoumané oblasti výše uvedenými zdroji velmi pravděpodobná. Převládající 

proudění směrem od západu by mohlo poukazovat na kontaminaci emisemi z elektráren 

ze severozápadních Čech a větry z východu a severovýchodu by mohly být zdrojem znečištění 

z elektráren z Polska. 
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5.5 Studium vlivu půdních vlastností na obsah rtuti v houbách a půdách 

Půda hraje důležitou roli v biogeochemickém cyklu rtuti. Existuje mnoho aspektů, které 

ovlivňují chování, mobilitu a biodostupnost rtuti, jako jsou vlastnosti půdy (pH půdy, obsah 

organické hmoty), vlastnosti biologického materiálu (druh a stáří houby) a vnější podmínky 

prostředí (světlo, teplo, živiny, znečištění prostředí). Studium vlivu půdních vlastností na 

obsahu rtuti v houbách nebývá proto často jednoznačně průkazné. Tato kapitola se zaměřuje na 

pH půdy a na obsah uhlíku a síry v půdě. Práce se zabývá pouze celkovou rtutí a nerozlišuje 

jednotlivé speciace, které se mohou v odlišných environmentálních podmínkách chovat různě. 

Pro vyjádření závislostí půdních vlastností na obsahu rtuti v houbách byl vybrán hřib 

žlutomasý, který byl nalezen ve všech zkoumaných lokalitách.  

 

 
Obr. 9: Závislost koncentrace rtuti v půdě na pH (H2O) půdy 

Výsledky stanovení pH jsou v rozmezí 3,72–4,75, toto rozmezí odpovídá podle stupnice pH, 

viz Tab. 5, extrémně silným až velmi silně kyselým půdám. Na Obr. 9 je uvedena závislost 

koncentrace rtuti v půdě na pH půdy. Čím nižší pH, tím je vyšší množství rtuti v půdě. Nejvyšší 

obsahy rtuti v půdách byly nalezeny ve vzorcích půd s nejnižšími naměřenými hodnotami pH. 

Tato skutečnost může být úzce spojena i s kyselými dešti, které způsobují snižování pH půdy. 

Nízké pH zvyšuje rozpustnost rtuti. Méně rozpustné sloučeniny rtuti mohou být během deště 

zachyceny v atmosféře, popřípadě na různých površích, a poté dopadají na půdu, kde se rtuť 

z atmosféry následně ukládá v půdních a vodních ekosystémech. Bylo prokázáno, že vysoká 

teplota a relativní vlhkost mohou podporovat mikrobiální aktivity, což má za následek zvýšené 
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vyluhování kovů z půd. Pokud je rtuť uložena v kyselé půdě spojené se zvýšenými 

mikrobiálními činnostmi, může se snadno stát mobilní [64]. 

 
Obr. 10: Závislost koncentrace rtuti v hřibu žlutomasém na pH (H2O) půdy 

Mobilitu a dostupnost rtuti v půdě z velké míry ovlivňuje pH. Desorpce anorganických 

dvojmocných sloučenin rtuti z půdních složek roste s klesajícím pH, protože obecně se kationty 

stopových prvků stávají rozpustnějšími, a proto jsou mobilnější, a tedy i biodostupnější, 

s klesajícím pH [65]. Obecně je však vliv pH na mobilitu těžkých kovů v půdě velmi 

proměnlivý v závislosti na obsahu a typu organických látek [66]. Obr. 10 znázorňuje závislost 

koncentrace rtuti v hřibu žlutomasém, který byl zastoupen ve všech lokalitách, na pH půdy. 

Korelace nebyla potvrzena, není tedy průkazné, že by pH půdy mohlo ovlivnit kumulaci rtuti 

do hub. 
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Obr. 11: Závislost koncentrace rtuti v půdě na obsahu uhlíku v půdě 

Na Obr. 11 je znázorněna korelace mezi koncentrací rtuti v půdě a obsahem celkového uhlíku 

v půdě. Půdy s vysokým obsahem organické hmoty, mají vysokou sorpční kapacitu a silnou 

schopnost vázat kovové prvky [66]. Výsledky z Obr. 11 tuto skutečnost potvrzují a ukazují, že 

uhlík může interagovat se rtutí a zadržovat ji v horní vrstvě půdy.  
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Obr. 12: Závislost koncentrace rtuti v hřibu žlutomasém na obsahu uhlíku v půdě 

Na Obr. 12 je znázorněna závislost koncentrace rtuti v hřibu žlutomasém na obsahu uhlíku 

v půdě. Mezi obsahem uhlíku v půdě a koncentrací rtuti v hřibu žlutomasém nebyla nalezena 

významnější závislost. Pro konkrétnější závěry by bylo potřeba zanalyzovat více vzorků hub, 

zohlednit stáří houby a ostatní parametry mající vliv na akumulaci rtuti. 
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Obr. 13: Závislost koncentrace rtuti v půdě na obsahu síry v půdě 

Stejně jako obsah organických látek, tak i obsah síry inhibuje mobilitu rtuti v půdě [65]. Tato 

závislost může být způsobena silnými vazbami mezi rtutí a organickou sírou. Rtuť se sírou 

vytváří také sulfidické vazby. Na Obr. 13 je toto tvrzení prokázáno významnou korelací.  
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Obr. 14: Závislost koncentrace rtuti v hřibu žlutomasém na obsahu síry v půdě 

Obr. 14 ukazuje, že ani mezi obsahem síry v půdě a koncentrací rtuti v hřibu žlutomasém 

nebyla nalezena významnější závislost. 

Závislosti rtuti v půdě na půdních vlastnostech prokázaly obecně známá fakta. U hřibu 

žlutomasého to není tak jednoznačné. Koncentrace rtuti v houbách může ovlivnit několik 

faktorů. Záleží na druhu hub, chemických parametrech substrátu (složení substrátu, obsah 

těžkých kovů, pH, obsah humusu) i na věku mycelia. 
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5.6 Studium vertikální mobility rtuti v půdách 

Pro zjištění vertikální mobility rtuti v půdách byly ve dvou lokalitách analyzovány různé 

hloubkové horizonty půdy. Naměřené hodnoty koncentrací rtuti jsou uvedeny v Tab. 8. 

 

Tab. 8: Koncentrace rtuti v jednotlivých vrstvách půdního horizontu 

Horizont 
Koncentrace Hg v půdě [mg/kg] Ctot [mg/100 mg sušiny] 

Lokalita č.1 Lokalita č.9 Lokalita č.1 Lokalita č.9 

FH 0,2367 0,4846 13,0 37,2 

0-2 0,0900 0,3648 4,85 17,0 

2-10 0,0541 0,2928 2,36 8,58 

10-20 0,0539 0,1955 2,02 5,25 

20-30 0,0246 0,1878 1,14 5,47 

 

 
Obr. 15: Závislost koncentrace rtuti v půdě na hloubce půdy 

Z Obr. 15 lze pozorovat, že nejvíce rtuti bylo naměřeno v nadložním organickém horizontu 

(FH), dále koncentrace s rostoucí hloubkou klesá. Tato závislost úzce souvisí s množstvím 

organického uhlíku v půdě, jak je vidět v Tab. 8.  
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce poskytla náhled na kontaminaci zalesněných porostů rtutí v okolí Jeseníku. 

Studované lokality byly vybrány z důvodu vysokého atmosférického imisního zatížení 

kadmiem a olovem. Jednalo se o polesí Domašov a Vápenná. Rtuť byla v půdních vzorcích 

a ve vzorcích hub stanovena pomocí atomového absorpčního spektrofotometru AMA 254. 

Půdní vzorky byly také externě zpracovány a podrobeny dalším analýzám (stanovení pH, 

celkový obsah uhlíku a síry).  

V houbách byly nalezeny koncentrace v rozmezí od 0,1–2,5 mg/kg a v půdách 0,1–0,36 mg/kg. 

Byly zjištěny vztahy mezi obsahem rtuti v půdě a parametry půdy. Bylo potvrzeno, že obsah 

rtuti je silně spjatý s celkovým obsahem uhlíku a síry. Naopak závislost koncentrace rtuti 

v houbách na celkovém obsahu uhlíku a síry nebyla prokázána. 

Díky analýzám hub v různých typech porostů (buk, smrk) nebyla zjištěna závislost mezi 

druhem porostu a množství naakumulované rtuti. Hřib žlutomasý, který byl nalezený ve všech 

12 lokalitách, byl využit pro znázornění závislosti množství rtuti v hřibu na množství rtuti 

v půdě. Čím vyšší obsah rtuti byl naměřený u hřibu, tím nižší obsah rtuti byl naměřený v půdě, 

na které daná houba rostla. Touto závislostí byla prokázána schopnost hub akumulovat rtuť 

z okolního prostředí, čímž se mohou, v závislosti na koncentraci, stát potenciálním zdrojem 

intoxikace při jejich požití.  

V současné době neexistuje žádná vyhláška, která by uváděla limitní množství rtuti 

v houbách. Do roku 2004 existovala vyhláška, která stanovovala limitní hodnotu pro sušené 

volně rostoucí houby 5 mg/kg. Žádný zkoumaný vzorek hřibu se nepřiblížil této hodnotě. 

Nejvyšší obsah rtuti 2,5 mg/kg sušiny byl stanoven u hřibu hnědého v lokalitě č. 5 v polesí 

Domašov, kde se nachází smrkový porost. Druhá nejvyšší hodnota 2,1 mg/kg sušiny byla 

stanovena v hřibu smrkovém v lokalitě č. 4 v polesí Domašov s bukovým porostem a třetí 

nejvyšší hodnota 0,8 mg/kg sušiny také v hřibu smrkovém v lokalitě č. 1 v polesí Domašov se 

smrkovým porostem. U ostatních 26 vzorků hub se nenašla vyšší koncentrace rtuti než 0,5 

mg/kg. Světová zdravotnická organizace stanovila denní příjem celkové rtuti na 2 µg/kg tělesné 

hmotnosti [43]. Pokud by 70kilogramový člověk zkonzumoval hřib hnědý z lokality č. 5 

s nejvyšší naměřenou koncentrací, neměl by překročit 56 g tohoto sušeného hřibu, což je 

přibližně 400 g čerstvé hmotnosti.  

Koncentrace rtuti byly nalezeny v každém zkoumaném vzorku jedlých hub i půdy. Vzhledem 

k imisní zátěži a možnému dálkovému transportu se jedná o nevyhnutelný jev. Nalezené 

koncentrace rtuti však nejsou tak vysoké, aby mohly člověku způsobit zdravotní problémy. 

Mírnou konzumaci analyzovaných druhů lze tedy z toxikologického hlediska považovat 

za bezpečnou. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BET  biologický expoziční test 

CNS  centrální nervová soustava 

CV-AAS  atomová absorpční spektrometrie s generováním studených par 

CV-AFS  atomová fluorescenční spektrometrie s generováním studených par 

EDTA  ethylendiamintetraoctová kyselina 

FH  organický materiál na povrchu půdy 

FCH VUT Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně 

FI-ICP-OES průtoková injekční analýza s optickou emisní spektrometrií s indukčně 

vázaným plazmatem 

GC  plynová chromatografie 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

ICP-MS  hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

LOD  limit detekce 

MENDELU Mendelova univerzita v Brně 

MIP-AES atomová emisní spektrometrie s mikrovlnně indukovaným plazmatem 

NS  nervová soustava 

VÚLHM  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 
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Příloha 1: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 1 
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Příloha 2: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 1 

Lokalita 

č.1 

Koncentrace Hg         

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,4063 

0,4092 3,03 0,4228 

0,3986 

Hřib hnědý 

0,1570 

0,1662 6,16 0,1644 

0,1772 

Hřib 

sametový 

0,4686 

0,4901 6,84 0,4730 

0,5287 

Hřib 

smrkový 

0,7591 

0,7588 0,43 0,7555 

0,7619 

Půda 

0,0919 

0,0900 1,95 0,0884 

0,0897 

 

  



 

 

 

 
Příloha 3: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 2 

 

Příloha 4: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 2 

Lokalita 

č. 2 

Koncentrace Hg        

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,4919 

0,4706 5,47 0,4420 

0,4780 

Hřib 

hnědý 

0,2121 

0,2211 3,60 0,2272 

0,2242 

Hřib 

sametový 

0,3860 

0,3600 7,79 0,3636 
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0,3518 

0,3465 13,04 0,3888 

0,2990 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
K

o
n
ce

n
tr

ac
e 

H
g
 [

m
g
/k

g
su

ši
n
y
]

Hřib žlutomasý

Hřib hnědý

Hřib sametový

Půda

 



 

 

 

 

Příloha 5: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 3 

 

Příloha 6: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 3 

Lokalita 

č. 3 

Koncentrace Hg        

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,2878 

0,2995 7,99 0,3270 

0,2836 

Hřib 

hnědý 

0,0729 

0,0852 19,92 0,1046 

0,0781 

Půda 
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Příloha 7: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 4 

 

Příloha 8: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 4 

Lokalita 

č. 4 

Koncentrace Hg        

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,33683 

0,3639 13,98 0,422626 

0,332379 

Hřib 

smrkový 

1,94587 

2,0642 5,91 2,056887 

2,189726 
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0,166628 
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Příloha 9: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 5 

 

Příloha 10: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 5 

Lokalita 

č. 5 

Koncentrace Hg        

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,241842 

0,2474 10,38 0,22491 

0,275344 

Hřib 

hnědý 

2,636666 

2,4997 9,94 2,212804 

2,649779 

Půda 
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Příloha 11: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 6 

 

Příloha 12: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 6 

Lokalita 

č. 6 

Koncentrace Hg         

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,295682 

0,2925 1,01 0,29179 

0,289919 

Hřib 

hnědý 

0,181694 

0,1817 5,63 0,171473 

0,191927 

Půda 

0,288299 
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Příloha 13: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 7 

 

Příloha 14: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 7 

Lokalita 

č.7 

Koncentrace Hg         

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,3137 

0,2983 6,26 0,3038 

0,2775 

Hřib 

hnědý 
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0,2443 1,93 0,2444 
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Příloha 15: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 8 

 

Příloha 16: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 8 

Lokalita 

č. 8 

Koncentrace Hg        

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,3642 

0,3544 4,58 0,3356 

0,3633 

Hřib 

hnědý 

0,1993 

0,2089 7,76 0,1998 
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Hřib 
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0,3305 
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Příloha 17: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 9 

 

Příloha 18: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 9 

Lokalita 

č. 9 

Koncentrace Hg        

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,3000 

0,2929 2,42 0,2858 

0,2930 

Hřib 

hnědý 

0,1278 

0,1341 6,59 0,1442 

0,1303 

Hřib 

sametový 

0,2436 

0,2826 14,40 0,2793 

0,3248 

Půda 
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Příloha 19: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 10 

  

Příloha 20: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 10 

Lokalita 

č. 10 

Koncentrace Hg        

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,4524 

0,4533 3,24 0,4390 

0,4684 

Hřib hnědý 

0,5746 

0,5333 8,11 0,4884 

0,5367 

Půda 

0,2581 

0,2629 6,90 0,2829 
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Příloha 21: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 11 

 

Příloha 22: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 11 

Lokalita  

č. 11 

Koncentrace Hg        

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,3141 

0,3299 6,21 0,3530 

0,3225 

Hřib 

sametový 

0,3431 

0,3682 5,91 0,3798 

0,3817 

Půda 

0,2666 

0,2620 3,10 0,2527 

0,2669 

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
K

o
n
ce

n
tr

ac
e

H
g

[m
g
/k

g
su

ši
n
y
]

Hřib žlutomasý

Hřib sametový

Půda

 



 

 

 

 
Příloha 23: Porovnání obsahu rtuti v půdě a houbách na ní rostoucích v lokalitě č. 12 

 

Příloha 24: Naměřené koncentrace rtuti v houbách a půdě v lokalitě č. 12 

Lokalita 

 č. 12 

Koncentrace Hg         

[mg/kg sušiny] 

Průměrná koncentrace 

Hg [mg/kg sušiny] 

RSD 

[%] 

Hřib 

žlutomasý 

0,3960 

0,4015 5,26 0,3837 

0,4248 

Hřib hnědý 

0,1976 

0,1891 3,90 0,1848 

0,1848 

Půda 
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