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PRVKY d2 = PRVKY SKUPINY ZINKU 

Které prvky patří do prvků skupiny zinku? 
 
 



Napište konfiguraci valenčních elektronů a porovnejte s 
jinými prvky v tabulce  
 
 
Zn + Cd- pevné, neušlechtilé  x Hg- kapalina, ušlechtilá 
 
Zn- biogenní                 x Cd,Hg-toxické 
 
 
 



1. Zinek je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od 
starověku. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě 
barviv a jeho přítomnost v potravě je nezbytná pro správný vývoj 
organizmu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina


Teplota tání:419,53 °C 
Teplota varu:907 °C 
Elektronegativita:1,65 
Hustota:7,14 g/cm3 

Tvrdost:2,5 

 

 

Ve sloučeninách se vyskytuje pouze v mocenství Zn+2. 

 

Jedná se o kov ušlechtilý nebo neušlechtilý? Vysvětlete. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronegativita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti


Výskyt 

V zemské kůře je zinek poměrně bohatě zastoupen. Hlavním 

minerálem a rudou pro průmyslovou výrobu zinku je sfalerit  ZnS.  
Velká naleziště zinkových rud, se nachází v Kanadě, USA a Austrálii. 
Malá množství zinku bývají také přimíšena v železných rudách a při 
zpracování rud železa ve vysoké peci se hromadí v podobě zinkového 
prachu z kychtových plynů.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sfalerit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_pec


Biologický význam zinku 
Zinek patří mezi prvky, které mají velmi významný vliv na správný vývoj 
všech živých organizmů. Přítomnost zinku v organizmu je nezbytnou 
podmínkou pro správné fungování řady enzymatických systémů. Přítomnost 
zinku v potravě je důležitá nejen v době růstu organizmu, kde jeho 
nedostatek vede opožďování tělesného i duševního dospívání, ale i v 
dospělosti. Nedostatečné množství zinku v potravě totiž způsobuje nechtěný 
úbytek na váze, pomalé hojení ran, zhoršování paměti a smyslové poruchy. 
Dostatek v potravě je podmínkou pro správný pohlavní vývoj i dokonalou 
funkci pohlavních orgánů mužů. 
 
 
 



V potravě jsou hlavními zdroji zinku játra, tmavé maso, mléko, vaječné 
žloutky a mořští živočichové. Z rostlinných produktů jde především o 
celozrnné cereálie, fazole, ořechy a dýňová semena. 
 
100 g žitného chleba= 30% denní potřeby Zn. 
 
Jak poznáte žitný chléb? 
Z jakého obilí se dnes dělá nejvíc chleba a proč? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9ko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fazole
http://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%99%C3%AD%C5%A1ek_(plod)


Výroba 
Zinek se z 90 % vyrábí ze svých sulfidických rud.  
 
Napište rovnici výroby zinku. 
 
 
Při elektrolytickém způsobu vzniká kov s čistotou 99,95 %. 
 
 
Zinek je po železe, mědi a hliníku čtvrtým nejvíce průmyslově 
vyráběným kovem.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk


Využití 
 
 
První použití zinku lze datovat ve starověku, kdy se používal ve slitině s mědí 
jako mosaz.  
 
Elementární zinek nachází významné uplatnění jako antikorozní ochranný 
materiál především pro železo a jeho slitiny. Pozinkovaný železný plech se vyrábí 
řadou postupů, nejčastější je galvanické pokovování. 
Zinek má velmi dobré vlastnosti pro výrobu odlitků. Příkladem mohou být 
některé části motorových karburátorů, kovové ozdoby, okenní kliky, konve, 
vědra, vany, střešní okapy, střechy apod. Obkládání nádrží, skříní, ledniček 
apod. 
Poměrně významné místo patřilo zinku ve výrobě galvanických článků (a jejich 
baterií). Dodnes je běžně užíván zinko-uhlíkový článek. V této oblasti je ale zinek 
postupně nahrazován jinými kovy, zejména niklem a během několika let lithiem. 
 
 
Proč se neušlechtilý zinek používá jako antikorozní ochrana?  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozinkov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Galvanick%C3%A9_pokovov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbur%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vana
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Okap&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galvanick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinko-uhl%C3%ADkov%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinko-uhl%C3%ADkov%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinko-uhl%C3%ADkov%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium


K čemu slouží karburátor? 
Proč dnes poskytuje většina automobilek záruku 10 let na prorezavění karosérie?  

 
 



Slitiny 
Ze slitin zinku je nejvýznamnější slitina s mědí – bílá a červená mosaz. Dalšími 
významnými slitinami jsou různé druhy bronzu. 
Zinek se v menší míře používá i při výrobě klenotnických slitin se zlatem, 
stříbrem, mědí a niklem. Využívá se ho také k srážení zlata vyluhovaného 
kyanidem a v hutnictví. 
 
Kolik % Zn budou tyto slitiny obsahovat? 
 

Mnoho ze sloučenin zinku se využívá jako nátěrové barvy. Ze zinku se také 
razily mince. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bronz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyanid_draseln%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hutnictv%C3%AD


Sloučeniny 
Ve svých sloučeninách se zinek vyskytuje vždy jako kladně dvojmocný 
zinečnatý kation. Sloučeniny zinku jsou bezbarvé (bílé), pokud není anion 
vázaný k zinečnatému kationu barevný. 
 
Většina zinečnatých sloučenin je ve vodě rozpustných.  
  
Oxid zinečnatý ZnO je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě, rozpouští se 
v zředěných kyselinách a roztocích hydroxidů. Používá se jako netoxický bílý 
pigment při výrobě barviv známých jako zinková běloba. Slouží také jako 
plnicí prostředek při výrobě vulkanizovaného kaučuku a nachází uplatnění i v 
keramickém a sklářském průmyslu při výrobě speciálních chemicky odolných 

skel a glazur nebo emailů.  
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zinc_oxide.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_zine%C4%8Dnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinkov%C3%A1_b%C4%9Bloba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kau%C4%8Duk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glazura
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Email_(barva)&action=edit&redlink=1


Sulfid zinečnatý ZnS je v čistém stavu bílá práškovitá látka, nerozpustná ve 
vodě, v čerstvém stavu rozpustná ve zředěných kyselinách. Využívá se jako 
nátěrová barva známá pod názvem zinkové blejno.  
Zvláštní modifikací sulfidu zinečnatého je tzv. Sidotovo blejno, které je výrazně 
luminiscenční. 
Chlorid zinečnatý ZnCl2 je bílá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě, i v 
organických rozpouštědlech. Slouží jako impregnační prostředek pro 
ochranu dřeva před plísněmi a hnilobou. Používá se také při výrobě 
deodorantů, v lékařství, v tisku tkanin, při výrobě organických barviv a 
například při naleptávání kovů při pájení.  
 
Co je to luminiscence? 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid_zine%C4%8Dnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinkov%C3%A9_blejno&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidotovo_blejno&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Luminiscence
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorid_zine%C4%8Dnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deodorant&action=edit&redlink=1


Síran zinečnatý ZnSO4 je bílá krystalická látka, dobře rozpustná ve 
vodě, známá také jako bílá skalice v podobě svého heptahydrátu síranu 
zinečnatého ZnSO4.7 H2O. Síran zinečnatý slouží jako součást barviv 
pro potisk tkanin i přípravků pro impregnaci dřeva, v lékařství a je 
základní látkou pro přípravu dalších zinečnatých sloučenin. Zředěné 
vodné roztoky této soli mají dezinfekční účinky. 

  
 
Znáte jiné skalice? Jaký mají vzorec a použití? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_zine%C4%8Dnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Impregnace


2. Kadmium je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový prvek. Slouží 
jako součást různých slitin a k povrchové ochraně jiných kovů před 
korozí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov


Hustota: 8,650 g/cm3 
Tvrdost: 2  
Teplota tání: 321,07° C 
Teplota varu: 767 °C 

Ve sloučeninách se vyskytuje téměř pouze v mocenství Cd+2. 
V silných minerálních kyselinách je kadmium dobře rozpustné za vývoje plynného 

vodíku. Na vzduchu je kovové kadmium stálé, ale v atmosféře kyslíku je možné 
jej zapálit za vzniku oxidu kademnatého CdO. 

 
Vysvětlete, zde je Cd ušlechtilý kov, či nikoliv. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk


Výskyt a výroba 
V zemské kůře je kadmium vzácným prvkem. V přírodě se kadmium 
vyskytuje jako příměs rud zinku a někdy i olova, z nichž se také společně 
získává.  
 
Napište možnou rovnici výroby kadmia. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo


Využití 
Díky prokázané toxicitě kadmia převládá v současné době tendence k jeho 
nahrazování jinými kovy všude tam, kde je to technicky a ekonomicky 
možné. 
Pokrytí povrchu jiného kovu kadmiem bylo dříve velmi často používáno jako 
antikorozní ochrana především pro železo a jeho slitiny.  
Velmi významné využití nachází kadmium doposud při výrobě pájek. Jedná se 
přitom o slitiny kadmia se stříbrem, cínem a zinkem, které mají velmi dobré 
mechanické vlastnosti – pevnost a houževnatost sváru, ale i velmi dobře vedou 
elektrický proud.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jka
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn


Poměrně významné místo patří kadmiu ve výrobě galvanických elektrických 
článků typu Cd-Ni. Nikl-kadmiové akumulátory vykazují velmi dobré 
elektrické vlastnosti (kapacita x hmotnost) a lze je i zpětně dobíjet proudem 
opačné polarity. Na rozdíl od klasických olověných akumulátorů se v nich jako 
elektrolyt používá roztok alkalického hydroxidu.  
 
Ze sloučenin kadmia má největší praktický význam sulfid (sirník) kademnatý 
CdS, intenzivně žlutá sloučenina slouží při výrobě malířských pigmentů jako 
kadmiová žluť. Uplatnění se i jako luminofor při výrobě černobílých televizích 
obrazovek. 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akumul%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Luminofor&action=edit


Zdravotní rizika 
Kadmium patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského 
organizmu je jednoznačně negativní. Tento fakt se zdá být kuriózní např. i 
proto, že je chemicky velmi podobné zinku, jež je naopak nezbytnou součástí 
potravy a má důležitou roli pro správný vývoj a zdravotní stav lidského 
organizmu. Právě vzájemná chemická podobnost těchto prvků však působí 
problémy, protože kadmium může snadno vstupovat do různých enzymatických 
reakcí místo zinku a následné biochemické pochody neproběhnou nebo 
probíhají jiným způsobem. Příkladem je zablokování inzulínového cyklu, které 
může působit vážné zdravotní komplikace. 
 
Které další kovy jsou jednoznačně zdravotně negativní?  
 

Dalším rizikovým faktorem u kadmia je skutečnost, že se jedná o mimořádně 
kumulativní jed, jeho většina se přitom koncentruje především v ledvinách a 
v menší míře i v játrech. Bylo prokázáno, že kadmium může v ledvinách setrvat 
až desítky let. Právě ty jsou při chronické otravě kadmiem nejvíce ohroženy. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Inzul%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kumulace&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledvina
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tra


Hlavními zdravotními projevy dlouhodobé (chronické) otravy kadmiem jsou 
kromě poškození ledvin a jater také osteoporóza - lidově řídnutí kostí a 
anémie neboli chudokrevnost, zvyšuje se i riziko srdečních a cévních 
onemocnění.  
Kadmium je také prokazatelně karcinogenní a jeho vysoký obsah v 
organizmu zvyšuje riziko vzniku rakovinného bujení. Při jednorázové vysoké 
dávce kadmia se dostavují bolesti břicha, průjmy a zvracení. 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osteopor%C3%B3za&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
http://cs.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karcinogen&action=edit


Do organizmu se kadmium dostává dvěma cestami – v potravě a dýcháním. Z 
potravin jsou rizikovým faktorem především vnitřnosti (játra, ledviny) nebo 
ryby, které byly kontaminovány kadmiem při svém růstu. Rizikové mohou být i 
zemědělské plodiny, pěstované na kadmiem kontaminované půdě. 
Patrně nejohroženější skupinu osob však tvoří kuřáci. Je jednoznačně 
prokázáno, že v náhodně vybraném vzorku populace obsahují ledviny silného 
kuřáka minimálně 10x více kadmia než u nekuřáka. Z výše uvedených faktů 
pak jasně vyplývá, že kuřák je kromě běžně uváděné rakoviny plic ohrožen i 
rakovinou nebo chronickým selháním činnosti ledvin. 



Nejznámějším případem otravy kadmiem byla tzv. nemoc itai-itai. Japonská 
těžební společnost Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd vypouštěla v letech 
1910 až 1945 do řeky odpadní vody s obsahem kadmia. Tyto vody sloužily 
k zavlažování rýžových polí a k rybolovu. Vzhledem k vysokému 
bioakumulačnímu koeficientu kadmia docházelo k vysoké akumulaci kadmia 
v rýži a rybách a následně k otravám lidí. U lidí docházelo k ukládání kadmia 
v kostech, kde nahrazovalo vápník a tím způsobovalo křehnutí kostí. U kostí 
s uloženým kadmiem se zvyšuje nebezpečí zlomenin, lidé trpí bolestmi kloubů a 
zad (itai-itai znamená bolí-bolí). 



3. Rtuť je těžký, toxický kovový prvek. Slouží jako součást slitin 

(amalgámů) a jako náplň různých přístrojů (teploměry, barometry). Je 
jediným kovem, který je za normálních podmínek kapalný. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov


Hustota: 13,58 g/cm3 
Teplota tání: -38,83 °C 
Teplota varu: 356,73 °C 

Rtuť je nápadně těžká a dobře vede elektrický proud. Ve sloučeninách se 
vyskytuje v mocenství Hg+1 a Hg+2, přičemž vlastnosti sloučenin rtuťných se 
podobají sloučeninám stříbrným, zatímco rtuťnaté soli připomínají spíše 
sloučeniny měďnaté. 
Z minerálních kyselin je rtuť dobře rozpustná v kyselině dusičné za vývoje 
oxidů dusíku. Na vzduchu je rtuť neomezeně stálá, velmi ochotně však reaguje 
s elementární sírou a halogeny. 
S některými kovy tvoří kapalné i pevné slitiny – amalgámy. Zvláště snadno 
vzniká amalgám zlata a rtuť proto vzbuzovala již odedávna zájem alchymistů, 
kteří věřili, že s její pomocí vytvoří zlato i z jiných prvků pomocí tzv. 
transmutace. 
 
Proč je rtuť za normálních podmínek kapalná? 
Je kov ušlechtilý nebo neušlechtilý? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A9&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amalg%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alchymie
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Výskyt v přírodě 
V zemské kůře je Hg velmi vzácná. Hlavním minerálem a zdrojem pro výrobu je 
však sulfid rtuťnatý, HgS, česky rumělka neboli cinabarit. Největší světová 
ložiska tohoto nerostu nacházejí ve Španělsku, Slovinsku, Itálii, USA a Rusku. 
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VÝROBA 
 
Výroba rtuti z rumělky spočívá v její pražení za přístupu vzduchu. 
 
 
Napište rovnici výroby rtuti. 



Využití 
Nejvýznamnější uplatnění v praxi má rtuť ve formě svých slitin s jinými kovy 
– amalgámy. Ochotně je vytváří s Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na. 
V běžném životě se nejčastěji setkáme s amalgámy dentálními, používanými 
v zubním lékařství jako velmi odolná výplň zubu po odstranění zubního kazu.  
 
Proč se v ústech může použít jedovatá rtuť? 

Proč nepoužíváme modernější materiály?  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zubn%C3%AD_kaz&action=edit


Dentální amalgám musí splňovat řadu přísných kritérií:  
1. Rychlost tuhnutí musí být taková, aby lékař měl dostatek času plombu do 
zubu správně zasadit a upravit, současně by však již po hodině až dvou měla 
být natolik tvrdá, že ji pacient může používat (kousat na ošetřený zub). Celkově 
amalgám tvrdne po dobu přibližně 24 hodin.  
 
2. Během tvrdnutí nesmí docházet k velkým rozměrovým změnám amalgámu.  
 
3. Amalgám musí být co nejvíce chemicky odolný vůči prostředí v lidských 
ústech. 



Další amalgámy 
Dalších amalgám se prakticky sporadicky používá při těžbě z rud (Au). 
 
Sodíkový amalgám vznikající při elektrolýze chloridu sodného s použitím 
rtuťové katody se dále používá k výrobě hydroxidu sodného při 
pouhém styku s vodou. Podstatná část ekologické havárie pří záplavách 
v roce 2002 ve Spolaně Neratovice byla způsobená zatopením provozu 
elektrolýzy a následnou kontaminací labské vody rtutí.  
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza
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Fyzikální přístroje 
Elementární rtuť se používá jako náplň různých jednoduchých fyzikálních 
přístrojů – teploměrů a tlakoměrů. 
 
Výbojky 
Elektrický výboj v prostředí rtuťových par s nízkým tlakem spolu s různými 
inertnímy plyny vyvolává silné světelné vyzařování ve viditelné oblasti spektra a 
slouží tak při výrobě osvětlovacích těles s vyšší světelnou účinností, než 
klasické žárovky s wolframovým vláknem.  
 

Co uděláte se starou, nefunkční rtuťovou výbojkou?  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplom%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlakom%C4%9Br&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wolfram


SLOUČENINY 
1. Hg +1 
Svým chemickým chováním připomínají stříbrné soli. 
Typický je příklad nejdůležitější rtuťné sloučeniny - chloridu rtuťného, 
kalomel Hg2Cl2. Je to bílá krystalická látka velmi málo rozpustná ve 
vodě, v dřívějších dobách byl dokonce využíván medicínsky jako 
projímadlo. 
Značný význam má však kalomel v analytické chemii.  
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Proj%C3%ADmadlo&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_chemie


2. Hg+2 
Svým chemickým chováním připomínají měďnaté soli. 
Poměrně významný je chlorid rtuťnatý, HgCl2, (sublimát). Tato sloučenina 
je ve vodě velmi dobře rozpustná a současně mimořádně toxická. Sublimát 
byl dříve používán jako součást jedů na hlodavce a k moření obilí.  
Sulfid rtuťnatý HgS je jako rumělka nejen nejvýznamnějším přírodním 
zdrojem rtuti, ale i od pradávna používaným barvířským pigmentem. Kromě 
využití v malířství byl např. ve starověkém Egyptě přidávám i do líčidel a jiných 
kosmetických přípravků. 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_rtu%C5%A5nat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
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/wiki/Soubor:Platinov%C3%BD_d%C5%AFl.jpg


Zdravotní rizika 
Rtuť je stejně jako podobně se chovající kadmium kumulativním jedem. Z 
organismu se vylučuje jen velmi pozvolna a obtížně, jeho většina se přitom 
koncentruje především v ledvinách a v menší míře i v játrech a slezině. Projevy 
chronické otravy bývají často nespecifické - od studených končetin, vypadávání 
vlasů, přes zažívací poruchy, různé neurologické a psychické potíže až po 
závažné stavy jako např. chudokrevnost, revmatické choroby či onemocnění 
ledvin. Při jednorázové vysoké dávce rtuti se dostavují bolesti břicha, průjmy a 
zvracení. 
Do organismu se rtuť dostává dvěma cestami – v potravě a dýcháním. Z 
potravin jsou rizikovým faktorem především vnitřnosti (játra, ledviny) nebo 
ryby. Rizikové mohou být i zemědělské plodiny, pěstované na půdě zamořené 
rtuťnatými sloučeninami. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadmium
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kumulace&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledvina
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slezina&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledvina


Zvláště nebezpečné jsou organokovové sloučeniny rtuti, které se mohou 
snadno dostat do živých tkání a to například i pouhým stykem s pokožkou. Tyto 
sloučeniny se mohou dostávat do životního prostředí např. rozkladem různých 
organických sloučenin s obsahem rtuti nebo i metabolickými pochody 
mikroorganizmů při styku s rtutí.  
 
Sporná je otázka dlouhodobého působení amalgámových zubních plomb, které 
někteří lékaři prohlašují za zcela neškodně a jiní proti nim hystericky brojí. 
Praktické zkušenosti hovoří spíše pro relativní neškodnost těchto zubních 
výplní, protože v uplynulých desítkách let bylo aplikováno stovky milionů těchto 
plomb milionům a milionům pacientů a přitom se nesetkáváme s projevy 
masové chronické otravy rtutí. 
Diskutabilnější je v tomto případě spíše rtuť, která se uvolňuje do atmosféry při 
zpopelňování těchto osob v krematoriích, což je stále častější způsob pohřbu. 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organokov&action=edit


Toxicita jednotlivých sloučenin je závislá především na jejich rozpustnosti ve 
vodě. Z tohoto pohledu jsou nejvíce rizikové sloučeniny dvojmocné rtuti Hg+2, 
které jsou nebo spíše bývaly užívány jako jedy pro hubení hlodavců a jiných 
zemědělských škůdců. Naopak toxicita samotné elementární rtuti je prakticky 
nulová, protože jen obtížně vniká do organických tkání. Mnohem škodlivější 
jsou její páry, které se však do atmosféry dostávají velmi pomalu. 
Minimální škodlivost elementární rtuti dokazuje kuriózní přiklad nepovedené 
sebevraždy, kdy si potenciální sebevrah vstříkl injekčně několik mililitrů rtuti do 
žíly. Protože pH lidské krve nedovoluje rozpouštění kovové rtuti, nestalo se 
naprosto nic. Rtuť nakonec skončila v srdci „sebevraha“ a on s ní žil ještě řadu 
dalších let. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce
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