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ABSTRACT  

 
This study elaborates the observation of mercury pollution of the atmosphere in the city of Ústí nad 

Labem. The biggest source of the polluting mercury in Ústí nad Labem is the chlor-alkali production in the 
factory of Spolchemie Inc. The method of mercury determination applied is based on capturing the mercury 
contented in a volume of the air on an amalgamator and measuring the mercury by an atomic absorption 
spectrometer (Perkin -Elmer 4100ZL) equipped with a special adaptor after a thermal release of the mercury 
from the amalgamator. The basic characteristics of this method were evaluated; e.g. the limit of detection and 
limit of determination are, respectively, 0.43 and 1.4 ng/m3, the relative expanded uncertainty is 28 %. The work 
gives results of long-term (1998-2006) observations in a few localities in Ústí nad Labem situated in various 
distances from the mercury source (e.g. means of  28.6 and 14.1 ng/m3 were obtained, respectively, in places 350 
and 700 m far from the electrolysis plant) and also in a different city (Duchcov). The cases with a higher 
mercury concentration are very frequent so the sets of the obtained results have lognormal distributions. This 
study statistically compares the total level and variability of the mercury concentrations in the time series. It also 
investigates their trends, correlations between them and meteorological influences upon the levels of mercury 
concentration in the air. The effect of the mercury emission from the chlor-alkali plant is dominant. It as the only 
factor determines when the cases with a high mercury concentration in the atmosphere occur. 
 
Key words: Atomic absorption spectrometry, amalgamator, chlor-alkali plant, mercury pollution of the 
atmosphere.  
 
 
ÚVOD 
 

V Ústí nad Labem je nedaleko samotného městského centra silný zdroj emisí rtuti v podobě 
amalgámové elektrolýzy ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (Spolchemie). Rtuť je 
emitována do ovzduší nejen vlastním technologickým procesem, ale i odparem ze zásob rtuti 
poztrácené během mnoha desítek let probíhající výroby, které se nacházejí v podloží provozu. Ve 
městě a v jeho nejbližším i vzdálenějším okolí existují i další, méně závažné zdroje znečištění rtutí 
jako např. teplárna, spalovna, cementárna a také krematorium. Přestože je z hlediska atmosférických 
imisí rtuti město dosti výjimečné v rámci republiky i EU, jejich monitoringu není věnována patřičná 
pozornost. Tato práce se pokouší shrnout výsledky dlouholetých sledování koncentrace rtuti v ovzduší 
prováděných v laboratořích ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, a přispět tak k objektivnímu zhodnocení 
situace.  
 
RTUŤ – RIZIKA PRO ČLOVĚKA, EMISE DO OVZDUŠÍ  
 

Rtuť má nevratné negativní důsledky na lidské zdraví a životní prostředí. Elementární rtuť i 
formy jejích sloučenin jsou vysoce toxické. Relativně malá množství rtuti mohou poškodit nervový, 
kardiovaskulární, imunitní a reprodukční systém. Její toxicita závisí na chemické formě, množství, 
expoziční cestě. Nejvýraznější riziko pro člověka představuje methylrtuť, ta snadno prostupuje 
placentou i hematoencefalickou bariérou mezi krví a mozkem. Je zvláště nebezpečná pro těhotné ženy, 
novorozence a malé děti. Je řazena mezi možné karcinogeny. Tato forma rtuti snadno vzniká 
mikrobiálním metabolismem ze rtuti deponované ve vodních sedimentech, akumuluje se v 
organismech (hlavně vodních) a její koncentrace v nich narůstá potravinovým řetězcem. [1, 2, 3, 4 ]. 

Jako hlavní antropogenní zdroje atmosférických emisí rtuti v Evropě bývá uváděno spalování 
fosilních paliv (elektrárny, teplárny) a spalování odpadů. K dalším zdrojům, případně i pro jiné složky 
životního prostředí, patří cementárny, hutnictví železných a barevných kovů, amalgamové elektrolýzy 
(Ve smyslu nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb v ČR bylo v roce 2002  nakládalo s množstvím rtuti nad 
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3 kg/ rok 14 průmyslových podniků; z tohoto množství 350 t připadlo na dva podniky s amalgamovou 
elektrolýzou - Spolchemie Ústí nad Labem a Spolana Neratovice – na zbývajících 12 podniků připadlo 
10 t. [1]), krematoria (zubní amalgamy a srdeční stimulátory), příprava zubních amalgámů, výroba 
zářivek, baterií, měřicích a elektrických přístrojů, skládky odpadů.[1, 2, 4, 5]  

Podle Sdělení  Komise EU [2, 3] světové atmosférické emise se v letech 1990 až 2000 zvýšily 
asi o 20 %, přičemž za toto období se v Evropě snížily asi o 60 % (pokles emisí je dokumentován 
v tab. 1 [6]). Celková dodávka na světovém trhu v roce 2003 byla 3 600 tun ročně, v tehdejších státech 
EU okolo 300 tun. EU je hlavním vývozcem rtuti - 1 000 tun (především španělská firma MAYASA, 
která rozprodává přebytky rtuti ze zastavených elektrolýz a zásoby z těžby ve španělském Almadénu, 
kde však byla již těžba zastavena). Hlavním celkovým využitím je amalgámová těžba zlata (Afrika, 
Jižní Amerika, Asie), výroba baterií a chlor-alkalický průmysl, které dohromady představují 75 % 
spotřeby. Z těchto způsobů využití je v EU významný pouze chlor-alkalický průmysl a použití rtuti v 
bateriích, obojí se však přestává používat, takže hlavní oblastí použití rtuti v EU zůstanou zubní 
amalgamy (komise doporučuje přezkoumat možnosti jejich nahrazení) [3]. Evropské státy, jež se 
v nejvyšší míře podílejí na emisích rtuti, jsou Polsko, Španělsko, SRN, Itálie a Rumunsko [2]. 

 
Tab. 1Emise rtuti v ČR, SR a v Evropě (zdroj: [6]) 
Tab. 1 Mercury  Emission in CR, SR and in the Europe (source: [6]) 
 

ČR SR Evropa ČR SR Evropa ROK 
 t/rok t/rok t/rok 

ROK 
 t/rok t/rok t/rok 

1990 7,52 12,47 324 1998 5,16 4,09 221 
1991 7,42 9,31 319 1999 3,66 3,72 212 
1992 7,28 6,15 300 2000 3,84 4,36 210 
1993 7,46 5,01 272 2001 3,27 3,78 206 
1994 7,17 3,87 257 2002 2,76 3,59 182 
1995 7,40 3,95 252 2003 1,79 2,91 204 
1996 5,86 3,40 239 2004 2,09 3,03 182 
1997 5,54 3,73 227 2005 -  -  -  

 
Rtuť jako polutant je ze všech složek životního prostředí  uvolňována nejvíce do ovzduší. Rtuť 

jednou uvolněná do životního prostředí cirkuluje mezi jednotlivými jeho složkami co by persistentní 
polutant. Minulé úniky vytvořily „globální bazén“ rtuti v životním prostředí, z něhož se rtuť neustále 
aktivuje, ukládá a opět aktivuje [3]. Role rtuti jako polutantu v ovzduší v evropských zemích klesá, jak 
bylo dokumentováno. Ovšem v důsledku časového zpoždění a bioakumulativním vlastnostem má 
koncentrace sloučenin rtuti v potravinách stále vzrůstající tendenci [1]. Rtuť se v ovzduší vyskytuje 
z 90 až 95% jako elementární plynný kov; páry jsou velmi málo rozpustné ve vodě  a jejich  průměrná 
doba setrvání v atmosféře je asi 1 rok (vzhledem k působení radikálů v atmosféře novější odhady 
předpokládají jen několik měsíců [1]). Dále se rtuť vyskytuje v ovzduší ve formě těkavých sloučenin 
nebo jako adsorbována na polétavých prachových částicích. Tyto formy mají kratší dobu setrvání 
v atmosféře (dny až týdny adsorbovaná forma, hodiny až dny těkavé specie – reaktivní formy). Forma 
rtuti je tedy určujícím faktorem pro možnosti dálkového přenosu rtuti v atmosféře a její suché či vlhké 
depozice. V ovzduší se mohou jednotlivé formy vzájemně přeměňovat, na čemž se podílejí 
fotochemické radikály. [1, 3, 4, 5, 7, 8]  
 
POPIS POUŽITÉ METODY STANOVENÍ RTUTI 
 

Podstatou metoda je zachycení rtuti na amalgamátoru, přes který je prosáván známý objem 
vzduch a pak stanovení zachycené rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie po jejím termickém 
uvolnění z amalgamátoru. Tato metoda je po řadu let používána v laboratoři ZÚ v Ústí nad Labem, 
neprobíhá jako celek na komerčním přístroji, i když k vlastnímu měření je požíván běžný atomový 
absorpční spektrometr [9]. Data naměřená v letech 2006 a 2007 byla získána s využitím spektrometru 
4100ZL firmy Perkin Elmer; pro tento přístroj platí níže uvedené charakteristiky (v letech 1998 až 
2000 bylo měřeno stejným způsobem, ale na přístroji Varian AA 175).  

Na odběrovém místě je přes vyčištěný amalgamátor (náplň tvoří pozlacená křemelina a 
křemenná vata) za použití membránového čerpadla prosáván sledovaný vzduch, jehož objem se změří 
mokrým plynoměrem (při dvacetičtyřhodinovém měření projde objem 0,25 až 0,35 m3). Na 
amalgamátoru se zachytí rtuť obsažená v prosátém vzduchu. Schéma odběru vzorku je znázorněno na 
obr. 1. 
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Obr. 1. Schéma odběrového zařízení 
Fig. 1 Diagram of the sampling instrument  
 

 
 
Obr. 2. Schéma přídavného zařízení k atomovému absorpčnímu spektrometru 
Fig. 2 Diagram of the atomic absorption spectrometer adapter 
 

Hmotnost rtuti se pak stanoví na atomovém absorpčním spektrometru, který je opatřen 
zvláštním nástavcem - viz obr. 2. Exponovaný amalgamátor se zasune do vyhřívací spirály, připojí se 
hadicemi na tlakový argon (jeho tlak se seřizuje na vyzkoušenou hodnotu) a na T-trubici pro měření 
studených par rtuti umístěnou v optické dráze atomového absorpčního spektrometru. Po zapnutí 
ohřevu odporové spirály je rtuť uvolněna z amalgamátoru a proudem argonu je vháněna do měřicí T-
trubice. Tou prochází paprsek ze rtuťové katodové lampy o vlnové délce 253,7 nm, na němž se měří 
časový průběh absorpce vyvolávané parami rtuti. Sleduje se maximální hodnota absorbance - výška 
píku. Poté se při každém měření systém kalibruje. Do proudu argonu před amalgamátor se injekční 
stříkačkou dávkuje známý objem nasycených par rtuti (stříkačka fy Hamilton do 0,25 ml, fy Fischer 
Scientific do 1 ml) a pak se, obdobně jako u vzorků, proměří absorbance vyvolaná kalibrační dávkou. 
Opakovaně se proměří dva body, jeden s nižší a druhý s vyšší absorbancí, než kterou dal vzorek. Pak 
se na základě lineárního průběhu kalibrační závislosti vypočte obsah rtuti ve vzorku. 

Lineární průběh kalibrační závislosti byl určen přibližně pro oblast 1 až 40 ng rtuti; při dávkách 
mimo tento rozsah se projevuje zakřivení – viz obr. 3 a 4. Ovšem i v těchto oblastech je při výpočtu 
použita linearizace na části křivky: pro obsahy pod 1 ng (zakřivení v důsledku sorpce rtuti) je použita 
přímka mezi kalibračními body pro nulovou dávku rtuti a pro vhodně nízkou dávku na počátku 
zakřivení; pro obsahy nad 40 ng (absorbance přes 0,8) je proložena přímka mezi kalibračními body 
nad a pod bodem měřeným. Proložená přímka tvoří sečnu kalibrační křivky, zakřivení kalibrační 
závislosti není velké, takže vzniklá systematická chyba je přijatelná. Absorbance vyššího standardu by 
určitě neměla překročit hodnotu 1,8, pak kalibrační závislost ztrácí citlivost. To odpovídá  maximální 
dávce asi 120 ng a při obvyklém objemu vzduchu 0,25 m3 je nejvyšší stanovitelná koncentrace asi 480 
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ng/m3 (protože průtok vzduchu amalgamátorem je nutno držet v určitém rozmezí, lze zvýšit 
maximální stanovitelnou koncentraci zkrácením doby expozice amalgamátoru). 
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Obr. 3 Lineární průběh kalibrační závislosti pro dávky nad 1 ng Hg a signifikantní zakřivení pro dávky nižší 
Fig. 3 Linear course of the calibration dependence for the mercury dosage above 1 ng and the significant 
curvature for lower dosages  
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Obr. 4 Lineární průběh kalibrační závislosti pro dávky 1 až 40  ng Hg a  signifikantní zakřivení pro dávky vyššíí 
Fig. 4 Linear course of the calibration dependence for the mercury dosage from 1 to 40 ng and the significant 
curvature for lower dosages  

 
Pro určení přesnosti (precision) jako opakovatelnosti (repeatability) a pravdivosti - správnosti 

(truness) vlastního měření rtuti na spektrometru byly do amalgamátoru umístěného v měřícím systému 
AAS dávkovány známé objem par rtuti a pak výše uvedeným způsobem stanoveny. Měření byla 
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provedena na třech koncentračních úrovních. Výsledky pro dávky rtuti a pro koncentrace rtuti 
v ovzduší (předpokládaný objem vzduchu 250 l) jsou uvedeny v tabulce 2. Při měřeních na úrovních 
0,4 a 4 na Hg byla průměrná výtěžnost dle t-testu signifikantně nižší než 100 %, pro dávku 0,4 je to 
ovšem v oblasti na mezi stanovitelnosti a pro dávku 4 ng je tato systematická chyba zanedbatelná 
vzhledem k nejistotě celé metody (viz níže). Z uvedených dat byly určeny rovněž rozšířené nejistoty 
vyjádřené relativně. Z výsledků pro nejnižší koncentrační úroveň byla určena mez detekce 0,43 ng/m3 
(jako trojnásobek směrodatné odchylky, tj. 3.SD) a mez stanovitelnosti 1,4 ng/m3 (10.SD) 

Opakovatelnost pro celé měření (odběr vzorku a stanovení na spektrometru) byla určena 
z rozdílu paralelních dvojic měření: ze 72 paralelních dvojic v koncentračním rozmezí 3 až 60 ng/m3  
byla určena relativní směrodatná odchylka (RSD) 14% opakovatelnosti; rozborem rozdílů dvojic 
bylo prokázáno, že na proměřeném koncentračním rozmezí je možné relativní směrodatná odchylku 
považovat za konstantní. Relativní rozšířenou nejistotu pro celé stanovení se statistickou jistotou 95 % 
lze pak odhadnout jako dvojnásobek, tj. 28 % (odhad nezahrnuje podíl celkového ověření správnosti). 

 
Tab.2 Správnost a přesnost metody stanovení (pouze měření na spektrometru) 
Tab. 2 Trueness and precision of the determination method (only the spectrometer measurement) 
 

Systematická chyba Přesnost 
Dávkovaná 
hmotnost 
Hg [ng] 

 
 

Počet 
opakování

Koncentrace 
Hg [ng/m3] [rel %] 

p 
t-testu 

SD 
koncentrace 
Hg [ng/m3]

RSD 
[%] 

Relativní 
rozšířená 
nejistota 

[%] 
0,40 10 1,6 -13 0,001 0,143 8,9 21 
3,95 10 15,8 -2,2 0,024 0,404 2,55 5,5 
16,7 10 66,6 -2,2 0,24 3,72 5,58 12 

 
Odběr vzorků 
 

 
 
Obr. 5 Mapa centra města  -  provoz elektrolýzy a odběrová místa  jsou vyznačena (zdroj [10]) 
Fig. 5 Map of the city centre – Electrolysis plant and sampling places are marked (source [10]) 
 

Odběrová místa  v Ústí nad Labem byly volena především co nejblíže hlavnímu zdroje emisí 
rtuti, tj. provozu elektrolýzy ve Spolchemii. Jsou dlouhodobě umístěna v areálu Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ) v ulici Pasteurova. Zdravotní ústav je vzdálen přibližně 
severoseverozápadně 350 m od elektrolýzy (dle rozptylové studie ČHMÚ z roku 2005 je nejčetnější 
směr větrů západní  - převzato ze studie Sdružení Arnika [11, 12]). Zde byla tři odběrová místa:  

1. na nádvoří ZÚ (odběr ve výšce 1m), od provozu elektrolýzy je odděluje několik budov a 
stromy v areálu bývalé nemocnice - časové řady ZÚ nádvoří 05 (5.10.05 až 13.2.06) a ZÚ 
nádvoří 06 (18.7. až 27.12.06);  
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2. na střeše ZÚ (výška asi 10 m) s přímým výhledem na provoz elektrolýzy – časové řady ZÚ 
střecha 05 (26.10.05 až 7.2.06) a ZÚ střecha 06 (9.3. až 30.10.06);  

3. v okně v prvním patře ZÚ, asi na prostředku mezi oběma předchozími stanovišti, používáno v 
letech 1998 až 2000 – časová řada označená ZÚ Ústí 1998-2000 .  

Pro srovnání byla použita i další odběrová místa: 
4. v Duchcově, v ulici Družby (vilová čtvrť) na střeše garáže – časová řada Duchov 05 (26.10.05 

až 7.2.06).  
5. na střeše budovy Fakulty životního prostředí v Ústí nad Labem, v ulici Králova výšina (výška 

asi 15 m), asi 700 m severozápadně od provozu elektrolýzy, přímému výhledu na provoz brání 
jen střechy několika bloků domů a stromy v parku – časová řada FŽP 06 (5.9. až 20.12.06).  
Doba trvání odběrů v letech 2005 a 2006 byla 24 hodin (od rána do rána následujícího dne). 

Při odběru, který netrvá 24hodin, by bylo třeba pro srovnatelnost výsledků zajistit stejné doby zahájení 
a ukončení, což činí problémy). V letech 1998 až 2000 nebyla dodržována stejná doba odběru, odběr 
probíhal od rána do odpoledne.  
 
Shrnutí naměřených výsledků, statistické zpracování a komentář 
 
Tab. 3 Statistiky souborů výsledků  (p - výsledek testů typu rozdělení;  normální rozdělení – test  Shapirův-
Wilkův a χ2, lognormání  rozdělení – test-χ2) 
Tab. 3 Statistics of the result sets (p - results of the distribution type tests; normal distribution – test Shapiro-
Wilk and χ2, lognormal  distribution – test-χ2)   
 

Místo  
odběru 

ZÚ střecha 
Ústí n.L. ZÚ Ústí 

ZÚ nádvoří 
Ústí n.L. Duchcov 

FŽP 
Ústí n.L.

0bdobí Parametr 
 Jednotka 

2005 
  

2006 
  

Souhrn 
 05/06

1998- 
2000 

2005 
  

2006 
  

2005 
  

2006 
  

Rozsah ng/m3 35 79 114 116 41 74 33 43 
Aritmetický průměr ng/m3 34,1 26,1 28,6 28,6 10,2 24,3 4,3 14,1 

25,9 22,4 25,0 23,9 7,6 20,9 3,8 11,8 Interval spolehlivosti 
průměru  (95 %) 

ng/m3

 42,4 29,8 32,2 33,3 12,7 27,8 4,9 16,5 
Geometrický průměr ng/m3 27,9 22,0 23,6 20,3 7,6 20,3 4,1 12,3 
Medián ng/m3 30,6 21,8 23,0 20,6 8,7 21,5 4,0 12,7 
Minimum ng/m3 6,27 3,67 3,67 3,40 0,45 3,19 2,00 4,23 
Maximum ng/m3 121,2 90,6 121,2 176,6 35,7 78,9 8,0 35,0 
Dolní kvartil ng/m3 18,9 13,7 14,4 10,9 4,2 13,4 3,2 7,9 
Horní kvartil ng/m3 43,4 33,2 37,4 38,3 11,6 31,1 5,2 18,9 
Kvantil 5% ng/m3 8,9 10,2 9,6 4,7 2,5 7,2 2,6 5,3 
Kvantil 95% ng/m3 104,9 57,3 58,2 75,0 22,9 53,2 7,4 27,4 
SD ng/m3 24,0 16,6 19,4 25,6 8,0 14,8 1,5 7,5 
RSD % 70,2 63,6 67,9 89,5 78,7 60,7 33,9 53,1 
Šikmost 1 2,1 1,7 2,1 2,4 1,7 1,3 0,7 0,9 
p Shapirův-Wilkův 1 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,099 <0,009 
p normál. roz. χ2 1 0,076 0,00 0,00 0,00 0,22 8,3E-03 0,11 0,01 
p lognormál. roz. χ2 1 0,44 0,32 0,30 0,73 0,51 0,52 0,15 0,29 

 
Úplná naměřená data se dny odběrů jsou dostupná v pracích [13,14] (odběry vzorků a vlastní 

měření prováděli pracovníci ZÚ a studenti FŽP). Zde jsou pouze v tabulce 3 přehledně uvedeny 
veličiny charakterizující jednotlivé soubory (statistiky). Většina měření probíhala vždy v druhé 
polovině roku (léto, podzim - období intenzivních prací na získávání podkladů pro diplomové práce). 
Výsledky z jiných období jsou málo četné, výjimku tvoří zimy 1999 a 2006 (data ze zimy 2006 jsou 
uváděna v souhrnných časových řadách s daty z podzimu 2005 - odlišení od časových řad z druhé 
poloviny roku 2006). Sledované časové řady tedy pocházejí především z období roku, kdy denní 
teploty klesají, což je významné k vysvětlení trendu časových řad (viz níže).  

Všechny naměřené soubory jsou sešikmeny k vyšším hodnotám, dle testu Shapirova-Wilkova a 
testu-χ2 dobré shody většina z nich není prokazatelně normálních (viz tab. 3 - signifikantní rozdíl od 
testované hypotézy na hladině významnosti 0,05 i 0,01 je zvýrazněn, signifikance pouze na hladině 
0,05 je označena kurzívou). Pouze u souboru výsledků z Duchcova, který má nejnižší koncentrační 
úroveň, není důvod zamítat normální rozdělení. Pro soubory je vhodnější uvažovat rozdělení 



Zborník IX. Banskoštiavnické dni 2007                                                Banská Štiavnica 3. - 5. 10. 2007 
  

 74

lognormální (v žádném z případů test nezamítl tuto hypotézu). (Veličina p daného testu udává, jakou 
hladinu významnosti bychom při testu museli volit, abychom mohli přijmout testovanou hypotézu, tj. 
v našem případě, že data mají námi předpokládané rozdělení - v prvém testu normální, v druhém testu 
lognormální. Rozhodujeme-li na určité hladině významnosti α - obvykle 0,05 nebo 0,01, pak pokud 
platí p≥ α, přijímáme testovanou hypotézu, platí-li p< α, tuto hypotézu zamítáme.) Na obr. 6 jsou jako 
příklady charakteru rozdělení uvedeny histogramy dvou souborů (6a pro soubor ZÚ Ústí 1998-2000; 
6b pro souhrn souborů ZÚ střecha 05 a 06). Histogramy jednoznačně svědčí o vhodnosti 
lognormálních rozdělení pro tyto případy. Rozdělení ostatních souborů lze posoudit alespoň dle 
krabicových diagramů na obr. 7. V nich jsou pro daný soubor vyneseny medián, dolní a horní kvantil, 
body přilehlé k tzv. vnitřním hradbám, za kterými jsou znázorněny případné odlehlé body a za tzv. 
vnějšími hradbami body extremní [15]. Krabicové diagramy naznačují u většiny souborů sešikmení 
k vyšším hodnotám (rovněž asymetrie dolních a horních kvantilů, koeficient šikmosti, medián nižší 
než aritmetické průměr); shoda mediánu s geometrickým průměrem je typická pro lognormální 
rozdělení (viz tab. 3). Odlehlé hodnoty a extrémy jsou odlehlé pouze v kladném směru. Soubory 
s nižší úrovní koncentrací měřené dále v Ústí (FŽP) nebo v Duchcově neobsahují hodnoty odlehlé.  
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Obr.6 Histogramy;  a – pro soubor  ZÚ Ústí 1998-2000 a  b -  pro souhrn souborů ZÚ střecha 05 a 06 
Fig.6 Histograms; a – for the set of ZÚ Ústí 1998-2000 and  5 –  for the united sets  of  ZÚ střecha 05 and 06 
 
Tab. 4 Výsledky testů porovnávající variability a úrovně  dvojic datových souborů (MW - Mann-Whitney) 
Tab. 4 Results of the tests comparing the variability and level of couples of data sets (MW - Mann-Whitney) 
 

Porovnávané soubory 
Porov- 
nání 
 

Test 
 

ZÚ střecha 
 

05 vs 06 

ZÚ nádvoří
 

05 vs 06 

ZÚ střecha
vs 

nádvoří 05

ZÚ střecha
vs 

nádvoří 06

ZÚ nádvoří
Vs 

Duchcov 05

ZÚ střecha 
vs 

FŽP 06 

ZÚ 98-00
vs 

ZÚ 05-06
F 8,0E-03 5,7E-05 4,3E-10 0,32 2,5E-16 2,1E-07 0,0036 
závěr liší se  liší se  liší se  neliší se  liší se  liší se  liší se  
F (log) 0,49 0,031 0,14 0,64 6,4E-07 0,51 9,9E-4 

Varia- 
bilita 
 závěr neliší se  liší se  neliší se  neliší se  liší se  neliší se  liší se  

t (log) 0,056 9,2E-09 1,2E-10 0,43 7,6E-05 5,3E-07 0,12 
závěr neliší se  liší se  liší se  neliší se liší se  liší se  neliší se 
MW 0,056 4,3E-09 3,1E-09 0,59 7,0E-05 2,0E-06 0,19 Úroveň 

 závěr neliší se liší se  liší se  neliší se liší se  liší se  neliší se 
 

Soubory naměřených výsledků byly vzájemně porovnány. Kvalitativní srovnání umožňují 
krabicové diagramy. Kvantitativně byly rozdíly mezi soubory prověřovány statistickými testy. Při 
testování nešlo o souhrnné porovnání všech souborů, nýbrž o srovnání dvojic souborů, které mají 
důvod být podobné či rozdílné, takže jsme vystačili s párovými testy. Variability výsledků byly 
porovnávány F-testem a celkové úrovně souborů dvouvýběrovým t-testem pro nezávislé soubory (jak 
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bude uvedeno níže, mezi některými ze souborů existuje závislost, ale značný počet výsledků nebyl 
spárován). Protože soubory se řídí spíše lognormálním rozdělením, byly F-test a t-test aplikovány po 
logaritmické transformaci hodnot. Pro netrasformovaná data byl použit F-test (spíše jako doplněk - je 
citlivý na odchylky od normality [15]) a pořadový test Mannův-Whitneyův. Výsledky viz v tabulka 4. 
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Obr. 7 Krabicové diagramy vyšetřovaných datových souborů 
Fig. 7 Box diagrams of the inspected data sets 
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Obr. 8 Časové řady souhrnu souborů ZÚ střecha 05 a 06 – kolečka (medián - tučná přerušovaná čára, kvantily 5 
% a 95 % - přerušované čáry);  ZÚ nádvoří 2005 a 2006 -  plné trojúhelníky (signifikantní časové trendy - tučné 
plné čáry) 
Fig. 8 Time series of the united sets of ZÚ střecha 05 and 06  - circles (median – bold  dashed line, quantiles of 5 
% and 95 % - dashed lines); ZÚ nádvoří 2005 and 2006 – solid triangles (significant time trends – bold lines) 
 



Zborník IX. Banskoštiavnické dni 2007                                                Banská Štiavnica 3. - 5. 10. 2007 
  

 76

0

40

80

120

160

200

1.4.1998 18.10.1998 6.5.1999 22.11.1999 9.6.2000 26.12.2000
datum

c 
H

g 
[n

g/
m

3 ]

 
 
Obr. 9 Časové řady souboru ZÚ 1996-2000 (medián - tučná přerušovaná čára, kvantily 5 % a 95 % - 
přerušované čára, signifikantní časové trendy pro jednotlivé díly - tučné plné čáry); konce roků jsou vyznačeny 
Fig. 9 Time series of the set of ZÚ 1996-2000 (median – bold  dashed line, quantiles of 5 % and 95 % - dashed 
lines, significant time trends – bold lines), ends of the years are marked 
 

Rozdíly ve variabilitě a úrovni výsledků měření vzorků odebraných na střeše ZÚ provedené 
v roce 2005 a 2006 nejsou statisticky významné, oba soubory byly sloučeny ve společný soubor. Liší 
se však výsledky měření z nádvoří ZÚ získané v obou obdobích; výsledky naměřené v roce 2005 jsou 
nižší a mají i nižší variabilitu (rozdíl v úrovni je signifikantní na obou hladinách významnosti, 
variability se liší jen na hladině významnosti 0,05). Soubory lze porovnat i ve formě zakreslených 
časových řad na obr. 8. 

Z dalších porovnání vyplývá, že výsledky naměřené na nádvoří a na střeše v roce 2005 se 
signifikantně liší v úrovních - na nádvoří byly měřeny prokazatelně nižší koncentrace, kdežto v roce 
2006 mezi výsledky z těchto stanovišť není prokazatelný rozdíl. 

Dále byly porovnávány soubory naměřené na ZÚ a na jiném stanovišti. Pro rok 2005 to byl 
soubor naměřený v Duchcově, který byl srovnáván se souborem ZÚ nádvoří (obojí stanoviště byla při 
zemi). Soubor výsledků z Duchova má prokazatelně nižší variabilitu i celkovou úroveň koncentrací. 
V roce 2006 byly srovnávány soubory ZÚ střecha a FŽP (obojí stanoviště na úrovni městských 
střech). I tyto soubory jsou signifikantně odlišné: na střeše FŽP vzdálenější od provozu elektrolýzy 
byly měřeny nižší úrovně koncentrací a s nižší variabilitou.  

 
Tab. 5 Korelace mezi koncentracemi rtuti naměřenými na různých stanovištích 
Tab. 5 Correlations between the mercury concentrations measured in different sampling places   
 
Porovnávaná 

stanoviště 
ZU střecha  
vs nádvoří 

ZU střecha vs 
nádvoří 

ZU střecha  
vs Duchcov 

ZU střecha vs 
FŽP 

rok 2005 2006 2005 2006 
n 33 44 23 20 
r 0,697 0,525 0,183 0,554 
p 6,52E-06 2,55E-04 0,403 1,13E-02 

korelace prokázána prokázána neprokázána prokázána 
 

Na závěr byl porovnáván soubor vzniklý sloučením souborů ZÚ střecha pro rok 2005 a 2006 se 
souborem výsledků naměřených na ZÚ v letech 1998 až 2000 (časová řad je znázorněna na obr. 9) 
Toto porovnávání je obzvláště problematické: Data vznikala ve třech obdobích, v každém však stejně 
jako u ostatních souborů převažují měření z druhé poloviny roku. Pouze při měření v druhém období 
(1999-2000) bylo měřeno nezvykle dlouho a hlavně četně v zimě 2000 (tato zima byla při sledování 
časového trendu připojena k předchozímu roku). Je nutno připomenou již zmiňovaný rozdíl ve 
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způsobu měření celého tohoto souboru: odběr probíhal pouze v denních hodinách a ne celých 24 
hodin. Z porovnání vyplývá, že tyto výsledky mají významně vyšší variabilitu, než mají výsledky 
souboru střecha ZÚ 2005/06, což je zřejmý důsledek  tohoto rozdílu, testy úrovně koncentrací však 
rozdíl neprokázaly.  

 
Tab. 6 Korelace koncentrací rtuti s průměrnými denními teplotami  
Tab.6 Correlations between the mercury concentrations and the mean day’s temperatures  
 
Stanoviště ZU střecha ZU nádvoří Duchcov ZU střecha ZU nádvoří FŽP 

rok 2005 2005 2005 2006 2006 2006 
n 35 41 33 79 74 43 
r 0,158 0,142 0,246 -0,083 0,368 0,314 
p 0,363 0,375 0,167 0,467 1,27E-03 0,041 

korelace neprokázána neprokázána neprokázána neprokázána prokázána prokázána 
 

Statistickými metodami byly rovněž prověřovány vztahy mezi časovými řadami a vztahy mezi 
koncentrací rtuti meteorologickými podmínkami. V tabulce 5 jsou uvedeny korelace koncentrací 
měřených ve stejný den na různých místech. Výsledky ukazují signifikantní rostoucí závislost (středně 
silnou) mezi hodnotami naměřenými na střeše a nádvoří ZÚ v obou rocích a stejně i hodnotami 
naměřenými na střeše ZÚ a na FŽP, ale zřejmou nezávislost mezi daty naměřenými v Duchcově a 
v Ústí nad Labem (ZÚ střecha). V tabulce 6 je jsou uvedeny výsledky prověřování závislosti  mezi 
koncentrací rtuti a průměrnou denní teplotou. V roce 2006 se podařilo prokázat slabou rostoucí 
závislost na teplotě pro data naměřená na nádvoří ZÚ a na FŽP, koncentrace rtuti v ostatních 
souborech s teplotou nekorelují (nejvyšší korelační koeficienty byly nalezeny pro průměry teplot 
z obou dní, ve kterých odběr probíhal). Byla rovněž prověřována závislost koncentrace rtuti v ovzduší 
na srážkách v daný den. Tento vztah jednoznačně prokázán nebyl. Záporný korelační koeficient (-
0,286) na hranici signifikance (0,07) byl nalezen, pokud byly vzaty výsledky jen pro dny se srážkami 
vybranými ze souborů ZÚ střecha 2005 a 2006 (jeden údaj musel být vyloučen) – viz obr.10.  
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Obr. 10 Vztah mezi srážkami a koncentracemi rtuti v daný den (plný bod byl vyloučen) 
Fig. 10  Relationship between the precipitations and the mercury concentrations in a given day (the solid point 
was expelled) 
 

Pro získání úplnější představy o úrovni imisí v Ústí nad Labem jsou do srovnání zahrnuty 
rovněž dostupné výsledky měření koncentrací rtuti v ovzduší na stanici ČHMÚ číslo 1012 resp. 1571 
Ústí n.L. – město (UULMA) [12 nebo16-19],  viz graf na obr. 11. Stanice je umístěna ve středu města 
asi 1300 m západně od provozu elektrolýzy; výsledky jsou uváděny jako měsíční průměry. Bohužel na 
stanici používaný analyzátor (Tekran 2537A – atomová fluorescenční spektrometrie) od jara 2006 
dlouhodobě nefunguje a podle prořídlosti výsledků je zřejmé, že nikdy nefungoval spojitě delší dobu 
(nemohli jsme se tak porovnat zde naměřené výsledky s našimi výsledky naměřenými ve stejné dny). 
Data však informují řádově o celkové úrovni zde měřených koncentrací (průměr 2,9; medián 2,7 
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ng/m3; kvantil 5 a 95 % 0,9 a 6,3 ng/m3). Jsou to hodnoty o řád nižší než hodnoty z okolí ZÚ nebo 
FŽP; řádově odpovídají hodnotám měřeným v lokalitě Duchcov. Dále graf naznačuje (je vynesen tak, 
aby se výsledky pro stejné měsíce v různých letech překrývaly), že pokud vynecháme data za rok 2006 
a duben 2003, koncentrace rtuti dosahuje v letních měsících (cca 7. měsíc) maxima. To je v souladu 
s naším zjištěním, že imise kladně korelují s denními teplotami. (Závislost na denní teplotě je jistě 
očekávaná, ale např. další obdobná dostupná čtyřletá časová řada koncentrace rtuti v ovzduší 
naměřená ve stanici TKAOK (517) Karviná-ZÚ vykazuje závislost dle teploty v průběhu roku jen 
v roce 2003; v letech 2005 a 2006 je dosažen maximální průměr v lednu – data jsou dostupná [12 
nebo16-19]). 
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Obr. 11 Měsíční průměry koncentrace rtuti měřené  na stanici Ústí nad Labem - město(zdroj [16-19]) 
Fig. 11 Mean month’s concentration of mercury obtained in the station of Ústí nad Labem – město (source [16-
19]) 
 

Pro úplnost je nutno uvést, že 23. a 26. 6. 2006 sdružení Arnika měřila koncentrace rtuti 
v ovzduší v areálu závodu a v jeho nejbližším okolí (Lumex RA-915+, atomová absorpční 
spektrometrie). Podle jejich údajů [11, 12] byly v závodě naměřeny např.: nejvyšší okamžitá hodnota 
9 631 ng/m3 a na dvou vytypovaných místech pětiminutové průměry 1 493 a 3 145 ng/m3 (pro 
koncentrace rtuti v ovzduší na pracovištích platí nejvyšší přípustná koncentrace 0,15 mg/m3, tj. 1,5.105 
ng/m3 a přípustný expoziční limit 0,05 mg/m3 tj. 5.104 ng/m3 [20]). Při měření v autě projíždějícím 
ulicemi v nejbližším okolí závodu byly v Solvayově ulici severně od provozu elektrolýzy opakovaně 
nalezeny vysoké koncentrace rtuti – na záznamu se objevují píky s maximy 412 a přibližně 230 a 180 
ng/m3 (základna píku délky 2 až 3 minuty - zřejmě po dobu průjezdu danou oblastí) [12]. (Hodnoty 
naměřené na střeše ZÚ z tohoto období: 22.6. resp. 26.6.2006 byly 46,0 resp. 33,2 ng/m3.) 

 
DISKUSE 

 
Výsledky měření jednoznačně prokázaly zvýšené koncentrace rtuti v ovzduší v blízkosti závodu 

oproti jiným oblastem (viz např. Duchcov a stanice Ústí n.L. - město). Průměrná úroveň koncentrací 
naměřených na odběrových místech ve ZÚ dosahuje více než 50 % obvykle uváděného imisního 
limitu pro rtuť 50 ng/m3, který měl být platný od roku 2010 [21] . Současně je zřejmé, že se 
vzdáleností koncentrace rtuti rychle klesají (úroveň koncentrací ve dvojnásobné vzdálenosti – FŽP 
dosahuje přibližně polovinu úrovně koncentrací vyskytujících se u ZÚ). To, že šíření rtuti ze zdroje 
brání překážky (domy a stromy), dosvědčují výsledky měření odběrů ZÚ střecha a nádvoří z roku 
2005. Výsledky z roku 2006 nejsou tak přesvědčivé: je patrný vliv odstínění v případě maximálních 
hodnot (např. v období kolem 16. až 30.10.06); v roce 2006 však není pozorováno takové snížení 
celkové úrovně koncentrací v důsledku odstínění překážkami (viz porovnání obou souborů) a existuje 
velký počet případů, kdy výsledek naměřený na nádvoří ZÚ překračuje hodnotu naměřenou ve stejný 
den na střeše ZÚ (např. 19.7., 17.8. a 6.9.06). Rozdíly v časových řadách výsledků naměřených na 
nádvoří ZÚ na podzim 2005 a na podzim 2006 jsou zcela zřejmé a neumíme je vysvětlit. Řádově nižší 
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výsledky naměřené na stanici UULMA rovněž zřetelně ukazují  na velmi rychlý  pokles koncentrace 
rtuti se vzdáleností v zastavěných plochách. Je tedy zřejmé, že na hranicích závodu je emisní situace 
jistě horší než u ZÚ (zhruba 100 m za hranicemi závodu) a hodnota 50 ng/m3 by zde v ročním průměru 
mohla být naplněn či překročena. Výsledky uváděné v dokumentu sdružení Arnika naznačují, že tato 
hodnota by mohla být překročena dokonce mnohonásobně (ovšem uváděné vysoké hodnoty z ulice 
Solvayova by mohly být pouze nárazové, i když na druhé straně byly nalezeny opakovaně na stejném 
místě ve dvou dnech). 

Naměřené časové řady ukazují, že koncentrace rtuti v místech blízkých elektrolýze mají výrazné 
„úlety“ od hodnot ležících v určitých „normálních mezích“, určovaných zřejmě běžným chodem 
elektrolýzy a odpařováním rtuti za daných meteorologických podmínek z provozu a jeho okolí a okolí 
podniku zamořeného rtutí (viz např. odlehlé hodnoty a extrémy vyznačené na krabicových diagramech 
a viditelné na grafech časových řad a další body vyvolávající sešikmení rozdělení k vyšším 
hodnotám). Tyto úlety k vyšším hodnotám, které často přesahují dvojnásobek dlouhodobé střední 
úrovně (hodnoceno mediánem), jsou projevem jevů méně obvyklých, snad technologických problémů 
v elektrolýze – nemusí jít přímo a havárie, ale i o technologické zásahy, které nejsou každodenní a 
jsou doprovázené zvýšeným únikem par rtuti. Dle informací z oddělení ochrany životního prostředí 
Spolchemie (Ing.P. Barcal [22]) v obdobích námi nalezených kritických zvýšení koncentrace rtuti 
v ovzduší (maxima 25.11 a 5.12.05, 16. až 30.10.06) nebyly žádné problémy v provozu elektrolýzy 
zaznamenány. (Se sanací rtuti v závodu tyto úlety zřejmě nelze spojovat, protože v roce 2006 se ještě 
nerozjela sanace ani zkušebně.) Výskyty těchto případů zvýšení koncentrace rtuti v ovzduší významně 
korelují na časových řadách naměřených pro různá odběrová místa (viz např. souběh maxim na 
časových řadách na obr. 8),  což svědčí o jejich společném původu, a to v provozu elektrolýzy. 

Koncentrace rtuti v ovzduší jsou jistě ovlivňovány i meteorologickou situací. Nalezené korelace 
koncentrace a teploty dokazují, že koncentrace rtuti v ovzduší roste s průměrnou denní teplotou. Tento 
vztah nebyl prokázán ve všech řadách, ale vysvětluje zjevné (často signifikantní) časové trendy 
v proměřených řadách, viz např. obr. 8 a 9 poklesy koncentrací v průběhu měření od léta do zimy. To 
může být spojeno s těkáním rtuti ze zamořeného prostředí kolem provozu elektrolýzy a okolí závodu 
rtutí. Tyto závislosti na teplotě však mohou být snadno překryty vysokými emisemi rtuti přímo 
z provozu vyvolanými technologickými problémy. Např. na obr. 8 v časové řadě ZÚ střecha pro rok 
2006 tento trend není; jednak měření probíhalo v teplém podzimu, skončilo 31.10. a právě na konci 
řady mezi 16. až 30.10.06 se objevila celá série vysokých koncentrací rtuti v ovzduší, v nichž se 
snižování řady s časem-teplotou zcela vytratilo. Fakt, že koncentrace rtuti v ovzduší je ovlivňován 
srážkami, není jednoznačně prokázán. Nízká, sotva prokazatelná záporná korelace koncentrace rtuti se 
srážkami je v souladu s tvrzeními, že rtuť je přítomna v ovzduší převážně jako páry elementární rtuti, 
které jsou na rozdíl od ostatních forem rtuti ve vodě málo rozpustná (navíc srážky v oblasti Ústí n.L. 
nejsou příliš četné a trvají většinou jen krátkou dobu dne).  

K dispozici máme dlouhodobá data, začínající v roce 1998 a končící v současnosti, naměřená  
při odběrech na srovnatelných stanovištích a měřená převážně ve stejných obdobích roku, protože 
však jedna část výsledků uvádí koncentrace rtuti měřené jen přes den, kdežto druhá část v průběhu 24 
hodin, nemůžeme udělat jednoznačný závěr o tom, zda se úroveň imisí rtuti v Ústí nad Labem 
změnila, či ne. Shoda koncentračních úrovní rtuti pro souhrn souborů ZÚ střecha 05 a 06 a soubor ZÚ 
1998 až 2000 naznačuje, že situace se buď nezměnila, a nebo se situace mohla i zhoršit (odběry 
prováděné i přes noc by zřejmě dávaly výsledky nižší). 

 
ZÁVĚR 

 
Výsledky uvedené v této práci ukazují, že průměrné denní atmosférické koncentrace rtuti 

v okolí podniku Spolchemie jsou ve vzdálenostech několika stovek metrů řádově vyšší (desítky 
ng/m3), než.jsou ve vzdálenostech kilometrových a nebo přímo v jiných průmyslových oblastech 
severních Čech (jednotky ng/m3). Tyto vysoké hodnoty koncentrací v různých dnech značně kolísají 
podle aktivity hlavního zdroje znečištění, tj. provozu elektrolýzy, takže denní průměr často překračuje  
dvojnásobek dlouhodobého mediánu. Tento zdroj jako dominantní určuje hodnotu měřené průměrné 
koncentrace v daný den, ale v časových řadách se projevuje i trend vysvětlitelný závislostí 
koncentrace rtuti v ovzduší na denní teplotě, jejíž vliv byl v některých souborech prokázán jako 
statisticky významný. Z toho lze usoudit, že je znečištění ovzduší rtutí určováno i odpařováním rtuti 
z prostředí kolem provozu zamořeného stovkami tun rtuti uniklé v průběhu historie provozu a 
odpařováním rtuti z prostředí okolí závody zamořeného spadem. Provoz amalgámové elektrolýzy má 
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být do roku 2015 nahrazen elektrolýzou membránovou (technologie patřící mezi BAT) a sanace půdy 
zamořené rtutí má být ukončena do konce roku 2015, přičemž má být vyčištěno asi 390 tisíc tun 
podložních zemin a suti [23]. Minimálně do doby likvidace amalgámové elektrolýza a v průběhu 
sanace by měla být úroveň znečištění ovzduší rtutí monitorována spolehlivě fungujícími, kontinuálně 
pracujícími a dostatečně citlivými přístroji a to nejen přímo v centru Ústí nad Labem, ale i u zdrojů 
znečištění, tj. v blízkosti Spolchemie. 
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