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Abstrakt 

Tato disertace je příspěvkem k poznání chování As na přirozeně kontaminované lokalitě 

zlatonosného ložiska Mokrsko ve středních Čechách. Cílem práce bylo doplnit některé chybějící poznatky 

tak, aby byl získán celkový obraz chování As v systému hornina-podzemní voda-půda-povrchová voda na 

studované lokalitě. 

První část disertace shrnuje a stručně zhodnocuje ostatní práce, které se zabývaly 

problematikou As na této lokalitě. Tyto práce zahrnují (i) studie o rozsahu a míře kontaminace As 

v horninách a půdách na ložisku a v jeho blízkém okolí, (ii) studie o kontaminaci As v podzemní vodě, 

(iii) studie o primární mineralogii As v hornině a mineralogické vazbě As v půdách, (iv) studie o 

chemické vazbě As v půdách a (v) loužící experimenty s rudou. 

Druhá část disertace popisuje procesy, které vedou k uvolnění As do roztoků a regulují jeho 

koncentraci v různých oxidačně-redukčních podmínkách. Za tímto účelem byla studována mineralogická 

a geochemická vazba As v půdách, potočních a rybničních sedimentech a koncentrace anorganických 

forem As ve vodách na lokalitě Mokrsko. Nejvyšší koncentrace rozpuštěného As byly nalezeny 

v podzemní vodě (více než 1000 g L-1), která obvykle reprezentuje přechodnou oxidačně-redukční zónu 

s termodynamicky nestabilními sulfidy i Fe oxyhydroxidy. Změny redoxního potenciálu v této zóně, které 

jsou vyvolány oscilací hladiny podzemní vody a/nebo změnami mikrobiální aktivity, způsobují redukční 

rozpuštění Fe oxyhydroxidů a krystalických arzeničnanů a následné uvolnění As do podzemních vod. 

V místech s vysokým obsahem organické hmoty a velmi nízkým redoxním potenciálem v okolí ložiska 

dochází ke srážení Fe(II) sulfidů s adsorbovaným a/nebo spolusraženým As. Koncentrace rozpuštěného 

As v rovnováze se sulfidy v těchto prostředích nepřesahuje 100 g L-1. Oxidační prostředí povrchových 

vod je charakterizováno koncentracemi 300 až 450 g L-1 As. Hlavním zdrojem rozpuštěného As je zde 

rozpouštění krystalických arzeničnanů, které jsou vůči prostředí povrchových vod silně nenasyceny. 

Navržený biogeochemický model As na studovaném ložisku ukazuje na komplexní chování As na 

rozhraní pevná fáze-roztok v kontaminovaných půdách, které je ovlivňováno řadou biologických a 

geochemickým procesů. 

V třetí části disertace byl studován vliv hydrologických a biogeochemických procesů na změny 

rozpuštěných koncentrací As a jiných prvků (Zn, Pb, Cu, Mo, Sb) v potoční vodě během klimatických 

změn v roce. Pro tento účel byla využita fyzikálně-chemická data z dvouletého monitoringu na dvou 

malých povodích, detailní mineralogicko-geochemické charakteristika potočních sedimentů a 

termodynamické modelování speciace a saturačních indexů. Koncentrace kovů tvořící kationty (Zn, Pb, 

Cu) se během období zima-jaro zvýšily o 150% až 330% oproti létu a podzimu. Naopak, pH a teplota 

spolu s koncentracemi prvků tvořící oxyanionty (As, Mo, Sb) vykazovaly synchronní, leč opačné trendy 

s nejvyššími hodnotami v létě a na podzim. Výsledky studia ukazují, že změny koncentrací As, Mo a Sb 

jsou způsobeny mikrobiálně řízenými oxidačně-redukčními reakcemi Mn a Fe oxyhydroxidů v potočních 

sedimentech. Změny koncentrací Zn, Pb a Cu jsou spíše regulovány pH a teplotou řízenými adsorpčními 

procesy na anorganické materiály, které zejména zahrnují hojné Mn a Fe oxyhydroxidy v potočních 
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sedimentech obou povodí. Výsledky jednoduchých extrakcí potvrzují významnou vazbu studovaných 

prvků na redukční frakci se snižujícím pořadí významnosti: As>Cu>Sb>Zn>Mo≈Pb. 

Čtvrtá část disertace obsahuje hmotnostní bilanci As a rychlosti zvětrávání horniny, které byly 

odvozeny z ročního monitoringu toků prvků ve dvou malých povodích situovaných ve studovaném 

rudním revíru. Toky chemického zvětrávání As byly vypočteny z měsíčních odtoků povrchové a 

podzemní vody, které byly upraveny o hodnoty vstupů z atmosférické depozice, z antropogenních vlivů a 

o hodnoty výstupů v podobě akumulace prvků v biomase. Vstup As z celkového zvětrávání byl odhadnut 

na 1369 g ha-1rok-1 v povodí Mokrsko (MW) a 81 g ha-1rok-1 v povodí Čelina (CW). Tyto hodnoty 

reprezentují více než 95% z celkového vstupu As do půd v celkové bilance As v obou povodích. 

Rychlosti akumulace As v půdách byly odhadnuty na 311 g ha-1rok-1 v MW a 69 g ha-1rok-1 v CW. 

Výsledky hmotnostní bilance As v obou povodích ukazují, že zvětrávání může být nejvýznamnějším 

procesem v kvantitativním biogeochemickém cyklu As v oblastech se zvýšeným obsahem As v hornině. 

Ačkoli je použitá metoda příliš jednoduchá pro přesné kvantitativní zhodnocení dynamiky As v systému 

hornina-voda-půda-biomasa, může však úspěšně posloužit v odhadu hmotnostní bilance As v půdě, která 

je regulovaná přirozenými i antropogenními vstupy a výstupy As. 


