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Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení anomálních koncentrací arsenu v půdách (>30 

mg/kg) České republiky. Anomální koncentrace arsenu v půdách v České republice jsou způsobeny 

zejména spalováním fosilních paliv, důlní činností a zvětráváním hornin bohatých arsenem.

Spalováním fosilních paliv, především hnědého uhlí s vysokým obsahem arsenu, je postižena

nejrozsáhlejší oblast s anomálními koncentracemi arsenu v ČR, například oblast Krušných hor. 

Koncentrace arsenu v nejvíce kontaminovaných půdách dosahují až tisíců mg/kg. Příkladem je okolí 

Kutné Hory s koncentrací arsenu v půdě až 6 890 mg/kg. Tato anomální koncentrace je způsobena 

důlní činností. Zvětrávání hornin bohatých arsenem má za následek anomální koncentrace arsenu 

v půdách na ložisku Mokrsko s hodnotou dosahující až 2 890 mg/kg.



Abstract:

This thesis aims to evaluate the anomalous concentrations of arsenic in soils (>30 mg/kg) of the Czech 

Republic. Anomalous concentrations are mainly caused by combustion of fossil fuels, mining 

operations and weathering of arsenic-rich rocks. The largest part of contaminated soil in CR is related 

to the combustion of arsenic-rich lignite, and includes, e.g., the area of Ore Mountains. The highest 

concentrations of arsenic in soil of CR are up to thousands of mg/kg. For example, soil adjacent to the 

Kutná Hora ore district contained up to 6 890 mg/kg of As. Such a high concentrations are due to 

mining operations. Beside anthropogenic sources, weathering of arsenic-rich rocks at Mokrsko has 

resulted in anomalous concentrations in soil that may attain up to 2 890 mg/kg.



Poděkování:

Tímto bych velmi rád poděkoval svému školiteli panu Mgr. Petrovi Drahotovi, Ph.D. za nespočet 

cenných rad, připomínek a námětů a především za jeho velkou trpělivost tolik potřebnou při vedení mé 

bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat panu Doc. RNDr. Ivanovi Sucharovi, CSc. za poskytnutí 

cenných informací týkajících se dané problematiky.



Obsah:

1 ÚVOD ........................................................................................................................................1

2 ARSEN.......................................................................................................................................1

2.1 Vlastnosti arsenu .................................................................................................................1

2.2 Výskyt arsenu v litosféře .....................................................................................................1

2.3 Mobilita arsenu v půdách.....................................................................................................4

2.4 Přírodní zdroje As v půdách.................................................................................................5

2.5 Antropogenní zdroje As v půdách ........................................................................................6

3 ANOMÁLNÍ VÝSKYT ARSENU V PŮDÁCH VE SVĚTĚ.......................................................7

4 VÝSKYT ARSENU V PŮDÁCH ČR .........................................................................................8

4.1 Pedologie ČR ......................................................................................................................8

4.2 Koncentrace As v půdách ČR ..............................................................................................9

4.3 Zdroje anomálních koncentrací As v půdách ČR................................................................14

4.3.1 Spalování fosilních paliv............................................................................................14

4.3.1.1 Bioindikátory atmosférické depozice As.................................................................16

4.3.2 Důlní činnost .............................................................................................................22

4.3.3 Zvětrávání As-bohatých hornin ..................................................................................23

5 ZÁVĚR.....................................................................................................................................24

6 POUŽITÁ LITERATURA........................................................................................................25



1

1 ÚVOD

Arsen je prvek, se kterým je již historicky spojován pojem toxicita, tzn., pokud je organismus 

vystaven působení vyšších dávek sloučenin arsenu, následkem je poškození zdraví. Příkladem může 

být světově proslulý problém s arsenem v podzemní vodě v Bangladéši ovlivňující miliony lidí. Arsen 

a jeho sloučeniny se však nevyskytují pouze ve vodě, ale i v jiných sférách životního prostředí, např. 

ve vzduchu či v půdě. Půda je sférou, ve které se arsen a jeho sloučeniny s oblibou akumulují ve 

zvýšených koncentracích. Půda je také sférou, ve které dochází k celé řadě procesů ovlivňující 

mobilitu arsenu a jeho vstup do interagujících sfér v blízkosti povrchu či na povrchu Země –

hydrosféry a biosféry.

Cílem mojí bakalářské práce je zhodnocení výskytu arsenu v půdách v České republice, především 

jeho anomálních koncentrací, které mohou být způsobeny jak přirozenými procesy, tak antropogenní 

činností. Anomální koncentrace arsenu v ČR jsem si operativně definoval jako koncentrace 

překračující limit pro obsah As v ostatních půdách náležejících do zemědělského půdního fondu, která 

činní 30 mg/kg (www 1).

2 ARSEN

2.1 Vlastnosti arsenu

V okolním životním prostředí se všichni setkáváme s určitou expozicí arsenu, která ale organismus 

nijak nepoškozuje. Arsen a jeho sloučeniny jsou v přírodě všudypřítomné. Mnoho z nich je toxických, 

způsobujících akutní a chronické otravy. Toxicita arsenu úzce souvisí s jeho speciací. Anorganické 

sloučeniny arsenu obsahující As(III) jsou nejvíce toxické, zatímco organické sloučeniny s As(V) jsou 

toxické mnohem méně (Duker a kol. 2005). Arsen je prvek se schopností měnit barvu, chování, 

reaktivitu i toxicitu. Je to polokov, vykazující kovový i nekovový charakter. Arsen má jen jeden 

stabilní izotop a to izotop 75As. V hojnosti výskytu se nachází na 47. pozici z 88 přirozeně se 

vyskytujících prvků, je např. hojnější než Hg či Cd. Průměrná koncentrace arsenu v zemské kůře se 

udává v rozmezí 1,5-6,0 mg/kg a celkové množství arsenu ve svrchní zemské kůře je odhadováno na 

4,01 × 1016 kg (Bissen a Frimmel 2003; Vaughan 2006).

2.2 Výskyt arsenu v litosféře

Arsen existuje v mnoha oxidačních stavech, přičemž nejběžnější formy arsenu jsou trojmocné a 

pětimocné. Výskyt jednotlivých forem arsenu velmi závisí na hodnotě pH a redoxních podmínkách 

prostředí, ve kterém se vyskytují. Minerály arsenu existují v životním prostředí především jako 

sulfidy, arsenidy, oxidy a arseničnany. Mechanismy, kterými dochází k uvolňování arsenu z minerálů, 

jsou rozmanité a odpovídají různým (bio)geochemickým procesům, například oxidaci primárních 
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sulfidů a arsenidů, desorpci z oxidů a hydroxidů železa, reduktivnímu rozpouštění oxidů, hydroxidů

železa a arzeničnanů vlivem mikrobiální aktivity.

Afinita arsenu k síře a kyslíku má za následek, že se jen vzácně vyskytuje jako ryzí prvek (O’Day 

2006). Arsen má tendenci tvořit vazbu se sírou a vytvářet sulfidické minerály, z nichž nejhojnější je

pravděpodobně pyrit se zvýšeným obsahem arsenu. Z dalších sulfidů a arsenidů jsou nejdůležitější 

minerály auripigment (As2S3), realgar (AsS), arsenopyrit (FeAsS), löllingit (FeAs2), nikelín (NiAs), 

kobaltin (CoAsS), tennantit (Cu12As4S13) a enargit (Cu3AsS4) (Bissen a Frimmel 2003). Koncentrace 

arsenu v pyritu může dosáhnout až desítek hm. % a jeho distribuce je obvykle velmi variabilní i 

v rámci daného zrna (Deditius a kol. 2008). Pyrit může vznikat za nízkých teplot a redukčních 

podmínek v sedimentárním prostředí. Je přítomen v sedimentech mnoha řek, jezer a oceánů. Pyrit není 

stabilní v aerobních podmínkách a oxiduje se na Fe oxidy a další sekundární minerály. S tímto 

procesem může být spojeno uvolnění velkého množství sulfátových iontů a dalších složek, 

včetně arsenu. Také dochází ke snížení pH. Pyrit je přítomný v uhlí, což má za následek zvýšené 

hodnoty arsenu v okolí uhelných dolů. Koncentrace arsenu v uhlí a v bituminózních ložiskách 

jsou variabilní, často však velmi vysoké. Světový průměr koncentrace arsenu v uhlí je odhadován 

okolo 10 mg/kg (Clarke a Sloss 1992; Yudovich a Ketris 2005). Nejvyšší koncentrace As v uhlí 

dokumentované v literatuře jsou až 35 000 mg/kg (Belkin a kol. 2000). Vysoké koncentrace arsenu v 

hnědém uhlí byly dokumentovány i z České republiky. Hodnoty dosahovaly až 3 245 mg/kg As 

(Nriagu 2007). Arsen(III) vytváří v oxidačním prostředí jednoduché oxidy a to arsenolit a claudetit 

(oba As2O3). Jsou to polymorfy s podobnou termodynamickou stabilitou. Tyto minerály mohou 

vzniknout oxidací arsenopyritu, ale také se běžně vyskytují jako oxidační produkty pražení rudy

obsahující arsen (O’Day 2006). Je prokázána silná adsorpce As(III) a As(V) zejména na hydratované 

oxidy železa (Goldberg 1986; Hiemstra a Riemsdijk 1996; Manning a Goldberg 1996). Výsledné 

koncentrace arsenu v oxidech železa tak mohou dosáhnout až několika hmotnostních procent.

Adsorpce na hydratované oxidy hliníku a manganu může být důležitá, pokud jsou tyto oxidy přítomny 

ve větším množství (Peterson a Carpenter 1983; Brannon a Patrick 1987). Arseničnany a arsenitany se 

také sorbují na povrchy jílových minerálů (Garelick a kol. 2008). U fosfátových minerálů jsou 

koncentrace arsenu variabilní. Mohou dosáhnout vysokých hodnot, a to až 1 000 mg/kg v apatitu 

(Smedley a Kinniburgh 2002). Arsen může zastupovat Si(IV), Al(III), Fe(III) a Ti(IV) ionty v mnoha 

minerálních strukturách. Koncentrace As v silikátech jsou však ve srovnání se sulfidy či arsenidy 

zanedbatelné (Tab. 1.). Nejběžnější silikátové minerály obsahují přibližně 1 mg/kg arsenu nebo méně 

a v uhličitanech obvykle méně než 10 mg/kg (Garelick a kol. 2008). Průměrné koncentrace arsenu se 

v různých horninotvorných minerálech výrazně liší, jak ukazuje Tab. 1.
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Tab. 1. Typické koncentrace arsenu v horninotvorných minerálech (převzato z Smedley a Kinniburgh 2002).

Horninotvorné minerály Koncentrace As (mg/kg)

Sulfidy

     Arsenopyrit 46% hmotnosti

     Pyrit 100-77 000

     Pyrhotin 5-100

     Markazit 20-126 000

     Galenit 5-10 000

     Sfalerit 5-10 000

     Chalkopyrit 10-5 000

Oxidy

     Hematit až do 160

     Fe oxidy (neodlišené) až do 2 000

     Fe III (oxyhydroxidy) až do 76 000

     Magnetit 2,7-4,1
     Ilmenit <1

Silikáty

     Křemen 0,4-1,3

     Živec <0,1-2,1

     Pyroxen 0,08-1,17

Karbonáty

     Kalcit 1-8

     Dolomit <3

     Siderit <3

Ostatní minerály

     Apatit <1-1 000

     Fluorit <2

Koncentrace arsenu ve vyvřelých horninách jsou obvykle nízké a rozdíly v obsazích As mezi 

jednotlivými typy vyvřelých hornin jsou malé. U metamorfovaných hornin jsou koncentrace arsenu 

podobné průměrným hodnotám v zemské kůře nebo nižší. Vyšší obsahy arsenu se vyskytují jen u 

fylitů či břidlic. Průměrné hodnoty se blíží až 18 mg/kg (Goldschmidt 1954). U sedimentárních hornin 

se koncentrace arsenu typicky pohybuje v rozmezí 5-10 mg/kg (Webster 1999). Písky a pískovce

mívají nejnižší koncentrace arsenu (okolo 4 mg/kg). Důvodem jsou nízké koncentrace arsenu 

v křemenu a živci, což jsou jejich dominantní minerální komponenty. U jílových sedimentů se 

koncentrace pohybuje okolo 13 mg/kg (Ure a Berrow 1982). Černé břidlice mají relativně vysoké 

koncentrace arsenu vlivem zvýšeného obsahu pyritu. Karbonátové horniny mají obvykle nízké

koncentrace arsenu okolo 3 mg/kg. Poměrně vysoké koncentrace arsenu jsou dokumentovány ze 
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sedimentárních hornin bohatých Fe; hodnoty dosahují 2 900 mg/kg (Boyle a Jonasson 1973). Příklady

rozmezí obvyklých koncentrací arsenu ve vybraných horninách zemské kůry jsou v Tab. 2.

Tab. 2. Přirozený výskyt arsenu v horninách zemské kůry (převzato z Jacks a Bhattacharya 1998 a Nriagu a kol. 

2007).

Typy hornin Koncentrace As (mg/kg)

Magmatické

     Ultrabazické 0,3-16

     Basalty 0,06-113

     Andezity 0,5-5,8

     Granity 0,2-13,8

Sedimentární

     Břidlice a jíly 0,3-490

     Fosfority 0,4-188

     Pískovce 0,6-120

     Vápence 0,1-20

Kaustobiolity

     Bitumenya 9 (±0,8)

     Lignitya 7,4 (±1,4)

     Rašelina 16-340
a (Yudovich a Ketris 2005)

2.3 Mobilita arsenu v půdách

Mobilita sloučenin arsenu v půdě závisí na mnoha faktorech, např. typu a množství sorpčních látek, 

hodnotě pH a redoxním potenciálu (Bissen a Frimmel 2003). Sloučeniny arsenu se mohou adsorbovat 

na oxidy a hydroxidy Fe(III), Al(III), Mn(III/IV), na organické látky a jílové minerály. Aby se 

zabránilo mobilizaci arsenu, redoxní potenciál půdy by měl být vysoký a hodnota pH by se neměla 

pohybovat ve výrazně kyselých a alkalických hodnotách. Za snížených hodnot redoxního potenciálu je 

arsen vázaný na oxidy a hydroxidy Fe a Mn mobilizován, protože Fe(III) je redukováno na Fe(II) a 

Mn(III/IV) je redukován na Mn(II) a dochází tedy k rozpouštění těchto fází. V neutrálních a kyselých 

podmínkách začíná redukce těchto sloučenin při redoxním potenciálu cca 200 mV. V alkalických 

podmínkách nastává redukce při nižších hodnotách Eh (Bissen a Frimmel 2003). Míra adsorpce arsenu 

v půdě závisí zejména na obsahu amorfních oxidů železa. Na rozdíl od krystalických fází se arsen 

nejen adsorbuje na vnější povrch, ale také vstupuje do volné a vysoce hydratované struktury (Bissen a 

Frimmel 2003). Sorpce arsenu v půdě také závisí na přítomnosti amorfních oxidů hliníku. Množství 

As(V) adsorbovaného na Al(OH)3 je třikrát vyšší než pro As(III) (Bissen a Frimmel 2003; Onken a 

Adriano 1997). Míra adsorpce As(V) v půdě se zvyšuje v přítomnosti iontů vápníku v důsledku změny 

vlastností povrchového náboje sorbčních substrátů v půdách. Tento jev je méně výrazný pro As(III). 

Arsen může být adsorbován a přepravován jílovými minerály. Afinita arsenu závisí na 
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mineralogickém i chemickém složení jílových minerálů (Bissen a Frimmel 2003; Smith a kol. 2002). 

Ve velmi vzácných případech může v přirozeném prostředí dojít k vysrážení arseničnanu, arsenitanu či 

sulfidu s obsahem As. Jejich vznik je podmíněn vysokou koncentrací arsenu v roztoku (Bissen a 

Frimmel 2003; Drahota a Filippi 2009). Arsen může být vázán na aminoskupiny v huminových 

kyselinách.

Na Obr. 1. je znázorněn tok As v různých sférách na planetě Zemi. Za povšimnutí jistě stojí rozložení 

As v atmosféře, kdy severní zemská polokoule je zatížena 85 % z celkového atmosferického As, 

zatímco ta jižní pouze 15 %. V pedosféře je obsah As odhadován na 0,6-1,7 × 109 t s průměrnou 

koncentrací 5-7,5 mg/kg As (Matschullat 2000). Neméně zajímavá je tzv. antroposféra, ze které je 

ročně emitováno 25 450 t As do atmosféry, dále 125 000 t As za rok přechází do hydrosféry a dalších 

28 400 t As za rok se dostává do pedosféry (Matschullat 2000).

Obr. 1.  Globální cyklus arsenu (převzato z Matschullat 2000).

2.4 Přírodní zdroje As v půdách

Mnohé přírodní procesy přispívají ke zvýšenému environmentálnímu pozadí koncentrací arsenu

v půdách; jedná se především o zvětrávání, pedogenezi, eolickou depozici, sopečné erupce, 

geotermální/hydrotermální aktivitu a lesní požáry. Odhad průměrné roční atmosférické emise 

z přírodních zdrojů činní cca 12 milionů tun arsenu (Nriagu 1989, 2007). Sopečné výbuchy 
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mohou odpovídat za 20-40 % z celkových přirozených emisí; atmosférický aerosol se podílí 30-50

% z přirozených emisí a aerosol mořských solí může přispět méně než 10 % emisí As (Nriagu 1989, 

2007; Pacyna 1998). Poměr mezi vstupy arsenu do půdy z přírodních a antropogenních zdrojů je cca

60:40 % (Chilvers a Peterson 1987). Z Obr. 1. vyplývá, že vstup As z antropogenních zdrojů do půdy 

činní 28 400 t, tzn., že z výše uvedeného poměru vyplývá, že vstup As z přírodních zdrojů je cca 

43 000 t (Matschullat 2000). Arsen je obvykle přirozenou součástí rud olova, zinku, mědi a zlata. 

Přirozené zvětrávání takových mineralizací vede k lokálním akumulacím arsenu v půdách. Typickým 

příkladem na území České republiky je lokalita Mokrsko.

2.5 Antropogenní zdroje As v půdách

Nejdůležitějším antropogenním zdrojem arsenu je těžba, zpracování a metalurgie Cu, Ni, Pb, Zn a Au

rud. Dalším významným zdrojem arsenu v životním prostředí je spalování fosilních paliv 

v domácnostech a elektrárnách. V minulých několika stoletích byly sloučeniny arsenu použity 

v mnoha aplikacích. Dříve se tyto sloučeniny používaly v koželužně a také při výrobě barviv. Arsen je 

vedlejším produktem při výrobě kyseliny sírové. Jedním z důležitých zdrojů znečištění životního 

prostředí arsenem bylo používání fungicidů, insekticidů a herbicidů, ve kterých může být arsen hlavní 

složkou. Rozsáhlé užívání pesticidů obsahující arsen v sadech, například hydrogenarseničnanu 

olovnatého (PbHAsO4), arseničnanu vápenatého (CaAsO4), arseničnanu hořečnatého (MgAsO4) či 

arseničnanu zinečnatého (ZnAsO4), přispělo ke kontaminaci půdy arsenem (Folkes a kol. 2001;

Brouwere a kol. 2004; Embrick a kol. 2005; Wang a Mulligan 2006). Při jejich dlouhodobém užívání 

jsou zbytková množství arsenu v půdě do 2 g/kg (Bissen a Frimmel 2003). Arsen je dlouhodobě 

významnou součástí přípravků na ochranu dřeva, z nichž nejpoužívanější je látka obsahující chrom, 

měď a 22 hm. % arsenu (CCA). Přípravky na ochranu dřeva v nedávné době tvořily 30 % světového 

trhu s arsenem. Arsen se uplatňoval i v medicíně. Až do objevu antibiotik byly sloučeniny arsenu 

masivně používány k léčbě řady nemocí, jako například syfilis, leukémie, malárie, tuberkulóza, 

diabetes a dalších. V současné době je diskutováno opětovné použití arsenu pro léčbu karcinomu. 

Dnes se sloučeniny arsenu používají při výrobě skla, také je přidáván do slitin za účelem zlepšení 

tvrdosti a odolnosti vůči korozi. Kromě toho se využívá v polovodičovém průmyslu (GaAs) a ve 

výrobě katalyzátorů. Při výrobě a použití všech výše zmíněných výrobků může docházet k lokálním 

znečištěním půd. Obrovským zdrojem arsenu v životním prostředí je spalování uhlí. Těkavé prvky, 

jako například arsen, mohou během spalování při styku s okolním vzduchem kondenzovat a vytvářet 

minerály, například arsenolit či realgar, které poté padají na zem. Elektrostatickými odlučovači je však 

v současné době zachyceno 97-99 % popílku. Atmosférické emise arsenu jsou proto menší, obvykle se 

předpokládá 10-30 % z původního množství arsenu v uhlí. Množství arsenu vypouštěného do ovzduší 

závisí na konkrétním spalovacím režimu (Garelick a kol. 2008). Odhady podílu arsenu ze spalování 
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uhlí na celkových antropogenních emisích arsenu jsou podle Nriagu a Pacyna (1988) 2-6 %, avšak 

podle Kizilstein (1997) in Yudovic a Ketris (2005) dosahují až 17 %.

3 ANOMÁLNÍ VÝSKYT ARSENU V PŮDÁCH VE SVĚTĚ

V různých částech světa mají tyto anomální koncentrace As v půdách různé příčiny. Významné 

množství arsenu je do životního prostředí transportováno z antropogenních zdrojů, například těžbou

kovů a hutním průmyslem. Anomální koncentrace As v půdách v důsledku těžby byly dokumentovány

v celé řadě míst světa, např. v Austrálii (Smith a kol. 2003), Brazílii (Borba a kol. 2003), severní Chile 

(Oyarzun a kol. 2004), České republice (Filippi a kol. 2004; Drahota a kol. 2012), severním Peru 

(Bech a kol. 1997), Tchaj-wanu (Shih a Lin 2003), Číně (Zhang a kol. 2002), Portugalsku (Patinha a 

kol. 2004), Íránu (Modabberi a Moore 2004) a Mexiku (Carillo-Chávez a kol. 2000). Historická 

hornická činnost vedla k významné antropogenní kontaminaci půd arsenem i v jihozápadní Anglii 

(Cornwall a Devon). Velmi vysoké koncentrace arsenu v půdách byly dokumentovány z několika 

těžebních lokalit v oblasti: Poldice 432-37 600 mg/kg (Thornton a Faragó 1997), Roseworthy 815-67 

300 mg/kg s extrémními hodnotami 10 % a 16 % hmotnosti (Frizzeli 1993) a Devon Great Consols 

Mine 173-52 600 mg/kg (Kavanagh 1998). V některých částech světa je zdrojem anomálních 

koncentrací arsenu v půdách spalování fosilních paliv. Zvýšené koncentrace arsenu ze spalování uhlí 

byly dokumentovány v provincii Kuej-čou (Dai a kol. 2005) a dalších oblastí Číny (Sun 2004).

Míra znečištění arsenem v Evropě, která je v globálním měřítku ovlivněna zejména vstupem arsenu 

z atmosféry, odpovídá distribuci As v mechorostech. Ta ukazuje na relativně zvýšené obsahy As

v mechorostech z monitoringu v roce 2005 ve Francii, Belgii a jihovýchodní Evropě (Obr. 2.). Naopak 

nejnižší koncentrace arsenu v mechorostech byly zjištěny ve Skandinávii, Pobaltí a severní části 

Spojeného království (Harmens a kol. 2010).
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Obr. 2. Průměrná koncentrace As v mechorostech v roce 1995 (vlevo) a 2005 (vpravo) (převzato z Harmens a 
kol. 2010).

4 VÝSKYT ARSENU V PŮDÁCH ČR

4.1 Pedologie ČR

Půdy na území ČR nevznikají přímo na matečních horninách, ale na zvětralinách, na svahových 

usazeninách, na spraších a na náplavech údolních řek a potoků. Naším nejúrodnějším půdním typem 

jsou černozemě. Vyskytují se v sušších oblastech na spraších v rovinatém terénu (Polabí, Poohří, 

Dyjsko-svratecký úval, Dolnomoravský úval, Hornomoravský úval). Na černozemě navazují méně 

úrodné hnědozemě či šedozemě. Jedná se hlavně o přechodové oblasti z rovin do mírných pahorkatin. 

Nejrozšířenějším půdním typem na našem území jsou hnědé lesní půdy. Objevují se v nadmořských 

výškách do 700 metrů (pahorkatiny až vrchoviny). V oblastech s vysokou hladinou podzemní vody 

vznikají tzv. glejové či oglejené půdy. Typickými oblastmi jsou pánve v jižních Čechách, na 

Ostravsku či Sokolovsku. Vyskytují se i Brdské vrchovině. Nejméně úrodné půdy jsou podzolové 

půdy. Vyskytují se v horských oblastech, kde dochází k tzv. podzolizaci (vymývání živin z 

povrchových částí půdy do spodních částí. V blízkosti velkých řek vznikají tzv. nivní půdy. Tyto půdy 

jsou nejvíce ohroženy, jelikož většinou zanikají umělými úpravami toků. Zvláštními půdními typy 

jsou tzv. rendziny neboli vápenaté půdy. Objevují se v oblastech bohatých na vápencové podloží 

(Moravský kras, Český kras). V horských oblastech se též vyskytují rašeliništní půdy např. slatě na 

Šumavě, Jeseníku. Distribuce jednotlivých půdních typů v České republice je na Obr. 3.
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Obr. 3. Typy půd v České republice (převzato z www 2).

4.2 Koncentrace As v půdách ČR

Obsahem As v půdách v celé České republice se zabýval především Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. z 

Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Další práce mapovaly 

pouze lokální území, např. rudní revír Psí hory (Janatka a Morávek 1990).

Pravděpodobně nejvýznamnějším projektem, který zjišťoval koncentraci 35 vybraných toxických a 

rizikových prvků včetně As na území České republiky, byl projekt řešený Výzkumným ústavem Silva 

Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. ve spolupráci s Norskou geologickou službou. 

Koncentrace těchto prvků se stanovovala v půdním humusu, vyluhovaném a obohaceném půdním B-

horizontu a také ve vhodných bioindikátorech, kterými byly mechorost (travník Schreberův), tráva 

(metlička křivolaká), jednoleté a dvouleté smrkové jehličí (www 3). Vzorky těchto bioindikátorů a 

půd byly odebrány na zhruba 250 lesních lokalitách po celé České republice (Obr. 4.)
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Obr. 4. Místa odběrů vzorků v jehličnatých lesích ČR v roce 2008 (převzato z www 3).

Lesní nadložní humus, je stabilní organická hmota, která setrvává v jehličnatých lesích nejméně po 

dobu obmýtí (přibližně 100 let). Má značnou adsorpční kapacitu a po dobu existence lesa dlouhodobě 

zachycuje a adsorbuje prvky. Koncentrace prvků archivované v humusu informují o dlouhodobé míře 

zátěže lokality převážně atmosférickým spadem. Tato informace může být narušena promícháním 

nadložního humusu s minerálním podložím.

Na Obr. 5. a Obr. 6. jsou znázorněny koncentrace As v humusu v letech 1995 a 2008. Za povšimnutí 

jistě stojí maximální hodnota koncentrace As v humusu. V roce 1995 byla maximální koncentrace As

167 mg/kg a v roce 2008 již 85,6 mg/kg, tedy téměř o polovinu nižší.
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Obr. 5. Koncentrací As v humusu jehličnatého lesa v roce 1995 v České republice (převzato ze Suchara a 
Sucharová 2002).

Obr. 6. Koncentrace arsenu v lesním nadložním humusu v roce 2008 (převzato z www 3). Legenda 
k elektrárnám je na Obr. 7.
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Obr. 7. Legenda společná pro Obr. 6., 8.-9. a 13.-16. (převzato z www 3).

Lesní půda je hlavním zdrojem živin a dalších prvků přijímaných kořeny rostlin. Rozhodující podíl 

prvků v půdě se obyčejně uvolňuje z matečné horniny, část prvků se do půdy dostává transportem 

materiálu z různé vzdálenosti vodní a větrnou erozí a z atmosférických emisí. Na Obr. 8. a Obr. 9. jsou 

zachyceny koncentrace As v horní a spodní části půdního horizontu B v roce 2008.

Obr. 8. Koncentrace arsenu v půdním horizontu B, horní části (B1) (převzato z www 3). Legenda k elektrárnám
je na Obr. 7.
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Obr. 9. Koncentrace arsenu v půdním horizontu B, spodní části (B2) (převzato z www 3). Legenda k elektrárnám 
je na Obr. 7.

Biogeochemický průzkum distribuce As v hlavních složkách dospělých jehličnatých lesů ČR

(smrkové jehličí, tráva metlička křivolaká, mechorost travník Schreberův, nadložní humus, horní a 

dolní část půdního horizontu B) zjistil, že během přirozeného koloběhu prvků v jehličnatém lese jsou 

relativně nejvyšší koncentrace As trvale udržovány v lesním nadložním humusu (Obr. 5. a Obr. 6.), 

zatímco k transportu do nižších partií půdního horizontu nedochází (Obr. 8. a Obr. 9.). Maximální 

hodnota koncentrace As v lesním nadložním humusu z biogeochemického mapování v roce 2008 byla 

85,6 mg/kg. V horní části půdního horizontu B byla maximální hodnota koncentrace As 262 mg/kg a 

ve spodní části půdního horizontu B to byla hodnota 199,1 mg/kg As (www 3). Z hlediska plošného 

rozšíření anomálních koncentrací je výskyt As nejrozšířenější v lesním nadložním humusu, méně 

v horní části půdního horizontu B a nejmenší plošné rozšíření anomálních koncentrací As bylo

zaznamenáno ve spodní části půdního horizontu B. Na základě výše zmíněných mapování lze tvrdit, 

že anomální koncentrace As (hodnota >30 mg/kg) v nadložních horizontech půd se nalézají zejména 

v oblastech Krušných hor, dále pak ve středních Čechách v okolí Příbrami, v oblasti Šumavy, 

v severovýchodních Čechách a na severovýchodní Moravě. Zdroje anomálních koncentrací As 

v lesním nadložním humusu a v půdách jsou naprosto odlišné. V lesním nadložním humusu je to

spalování fosilních paliv, zatímco v půdách je to zvětrávání a vliv těžby a zpracování rud (Kaňk u 

Kutné Hory, Kašperské Hory, atd.).
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4.3 Zdroje anomálních koncentrací As v půdách ČR

Na základě výsledků distribuce As v půdách a diskuse o možných zdrojích jejich anomálních 

koncentrací jsem vymezil tři zdroje anomálních koncentrací As v České republice:

 spalování fosilních paliv

 kontaminace vlivem důlní činnosti

 zvětrávání geochemických anomálií

4.3.1 Spalování fosilních paliv

Česká republika je již od 18. století zemí s velmi rozvinutým průmyslem. Extrémní nárůst těžkého 

průmyslu využívající spalování uhlí nastal po 2. světové válce. Na Obr. 10. je zachyceno rozmístění 

průmyslových aktivit na našem území.

Obr. 10. Vysoce industrializované oblasti České republiky (převzato z Suchara a kol. 2011).

Některé oblasti v České republice se staly nejvíce znečištěnými oblastmi ve střední Evropě. Jedná se

zejména o hraniční oblast mezi Českou republikou, Německem a Polskem, známou jako Černý 

trojúhelník I a o hraniční oblast mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem, známou jako Černý 

trojúhelník II (Markert a kol. 1996; Suchara a Sucharová 2001). Je to způsobeno zejména spalováním

hnědého uhlí v České republice obsahující arsen v množství 8-50 mg/kg, v extrémních případech až 

kolem 275 mg/kg (www 3). Během spalování hnědého uhlí v elektrárnách a dalších průmyslových 

topeništích se uvolňuje značné množství As do ovzduší. Nejvíce průmyslových topenišť spalujících 

hnědé uhlí je akumulováno na Mostecku a Sokolovsku. Největší středoevropská uhelná elektrárna 

Turów v Bogatynii je umístěna blízko polsko-české hranice u Frýdlantu. Lokální centra spalování 



15

hnědého uhlí jsou u nás např. na Kladensku a dále u Mělníku a Pardubic. Málo významné je spalování 

hnědého uhlí u Hodonína na jihovýchodní Moravě (www 3).

Území České republiky je zatíženo různou úrovní atmosférické depozice As. Z tohoto důvodu byly na 

základě indexu zatížení depozicí vytvořeny 4 zóny depoziční zátěže (Tab. 3. a 4.), sloužící k rozlišení 

daného území. Index zatížení představuje průměrnou atmosférickou depoziční zátěž všech prvků pro 

danou zónu, vypočtenou pro každý odběr vzorků (Sucharová a Suchara 1998).

Tab. 3. Stanovené zóny depoziční zátěže v České republice (převzato z Sucharová a Suchara 1998).

Zóny atmosférické depoziční zátěže Index Plocha v (km2) Podíl z území ČR v (%)

I. Zóna malé depoziční zátěže <1,5 28 767 36,5

II. Zóna střední depoziční zátěže 1,5-2,0 34 440 43,7

III. Zóna vysoké depoziční zátěže 2,0 až 2,5 10 215 13

IV. Zóna velmi vysoké depoziční zátěže > 2,5   5 441 6,8

Přibližně 7 % území ČR trpí relativně velmi vysokou depoziční zátěží (IV. třída) a 13 % vysokou 

depoziční zatíží (III. třída). Na našem území bylo odlišeno 5 „hot spots“ oblastí, které se vyskytují ve 

výše zmíněných zónách s vysokou depoziční zátěží (Sucharová a Suchara 1998):

1. Oblast české části tzv. Černého trojúhelníku I. (Obr. 10.)

Elektrárny a chemický průmysl je soustředěn podél česko-německého pomezí na úpatí 

Krušných hor v severozápadní části ČR. Oblast je charakteristická nejvyšší depozicí As i 

dalších prvků v České republice. Zóna velmi vysoké úrovně atmosférické depozice As v této 

oblasti zahrnuje 2 630 km2 a zóna vysoké depoziční zátěže se rozkládá na 3 470 km2. Příslušné 

zóny představují 3,0 % a 4,4 % území ČR (Sucharová a Suchara 1998).

2. Oblast severomoravské části slezské kamenouhelné pánve tzv. Černého trojúhelníku II. 

(Obr. 10.)

Tato oblast je charakteristická těžbou a zpracováním uhlí, těžkým a chemickým průmyslem.

Centrum depozice leží 20-35 km jihovýchodně od průmyslové oblasti. To je vzhledem k 

přepravě prašného aerosolu ve směru převládajících větrů. Zóny velmi vysoké a vysoké 

úrovně atmosférické depozice pokrývají 1 900 km2 a 1 740 km2, což představuje 2,4 % a 2,2

% území České republiky (Sucharová a Suchara 1998).

3. Oblast Jizerských hor, Krkonoš a jejich jižního úpatí podél česko-polské hranice (Obr. 10.)

V této oblasti není průmyslová činnost příliš významná, a proto se předpokládá, že oblast je 

ovlivňována transportem jemných částic z obou vzdálených domácích i zahraničních zdrojů v 
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oblasti Černého trojúhelníku I. Zóna vysoké depozice prvků podél jižního úpatí se rozkládá na 

2 440 km2. Z celkového území ČR zóny velmi vysokého zatížení a vysokého depozičního

zatížení představuje 1,5 % a 3,1 % (Sucharová a Suchara 1998).

4. Oblast zahrnující průmyslové části jižní Moravy (Obr. 10.)

Tato oblast je ovlivněna průmyslovou činností ve městech Brno, Zlín, Otrokovice, atd. V této 

oblasti byl zjištěn poměrně vysoký nárůst koncentrace As oproti původním hodnotám. Oblasti

vysoké depoziční úrovně pokrývají 1 820 km 2, což je 2,3 % území ČR (Sucharová a Suchara 

1998).

5. Oblast jihozápadní části středních Čech (Obr. 10.)

Je známo, že nejvyšší emise As v Čechách jsou v okolí Příbrami. Oblast vysokých úrovní 

atmosférické depozice pokrývá 710 km2, tj. 0,9 % území ČR (Sucharová a Suchara 1998). 

Podle Ettler a kol. (2007) byla v okolí Příbrami nejvyšší koncentrace As v lesní půdě 336 

mg/kg, v obdělávané půdě to bylo 107 mg/kg As a v potočních sedimentech dokonce 18 767 

mg/kg As.

4.3.1.1 Bioindikátory atmosférické depozice As

Vhodnými bioindikátory atmosférického znečištění těžkými kovy a As jsou zejména mechorosty, 

tráva a smrkové jehličí. Jejich výhoda spočívá ve schopnosti akumulace As (např. trávník Schreberův) 

a zejména v jejich plošném rozšíření (smrková kultura).

Ke zjištění aktuální úrovně atmosférické depozice polutantů pomocí bioindikátoru se v ČR nejčastěji 

používá mechorost (travník Schreberův), který získává téměř výhradně živiny z mokré atmosférické 

depozice adsorpcí na pektiny v nadzemních částech rostlinek, z čehož vyplývá, že obsah prvků 

v mechorostu je úměrný aktuální míře atmosférické depozice jednotlivých prvků v daném místě.

Obr. 11. Bioindikátor - mechorost (travník Schreberův) (převzato z www 3).
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Tráva (metlička křivolaká) se běžně vyskytuje v jehličnatých lesích na kyselých až neutrálních 

podkladech. Kořenový systém je vyvinut hlavně ve vrstvě lesního nadložního humusu. Lze 

předpokládat významný podíl příjmu prvků z mokré atmosférické depozice.

Obr. 12. Bioindikátor - tráva (metlička křivolaká) (převzato z www 3).

Dalšími běžnými bioindikátory jsou jednoleté a dvouleté jehličí smrku ztepilého. Tento strom roste na 

většině území ČR. Jedná se o strom s mělkými kořeny, který přijímá živiny relativně selektivně ze 

svrchních půdních horizontů. Předpokládá se retranslokace prvků mezi různě starými ročníky jehlic a 

tendence akumulovat toxické a nepotřebné prvky ve starších ročnících jehlic.

Biogeochemický průzkum distribuce As ve výše zmiňovaných bioindikátorech zjistil, že během 

přirozeného koloběhu prvků v jehličnatém lese jsou nejvyšší koncentrace As akumulovány v 

mechorostu. Naopak nižší koncentrace As obsahuje smrkové jehličí a tráva- metlička křivolaká. V 

případě smrkového jehličí nejmladší ročník jehlic akumuluje významně nižší koncentrace As než 

starší ročníky jehlic (www 3). Ze srovnání obrázků znázorňující industrializované oblasti (Obr. 10.) a 

distribuce As v bioindikátorech (Obr. 13.-16.) zřetelně vyplývá, že koncentrace prvků ve sledovaných 

bioindikátorech ovlivňuje rozhodujícím způsobem úroveň atmosférické depozice prvků z blízkých 

průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší než z geologického podloží (www 3).
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Obr. 13. Koncentrace arsenu v jednoletém smrkovém jehličí a elektroenergetický průmysl (převzato z www 3).
Legenda k elektrárnám je na Obr. 7.

Obr. 14. Koncentrace arsenu v dvouletém smrkovém jehličí a elektroenergetický průmysl (převzato z www 3).
Legenda k elektrárnám je na Obr. 7.
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Obr. 15. Koncentrace arsenu v trávě (metlička křivolaká) a elektroenergetický průmysl (převzato z www 3).
Legenda k elektrárnám je na Obr. 7.

Obr. 16. Koncentrace arsenu v mechorostu (travník Schreberův) a elektroenergetický průmysl (převzato z www 
3). Legenda k elektrárnám je na Obr. 7.

Míra znečistění výše zmíněných oblastí arsenem pocházejícím z atmosférické depozice je dobře 

dokumentována zejména jeho obsahem v mechorostech (Obr. 16.). V Tab. 5. jsou znázorněny 

průměrné obsahy arsenu v mechorostech z oblastí s velmi vysokou (IV) a vysokou (III) depoziční 

zátěží v České republice, jedná se především o oblasti tzv. Černých trojúhelníků.
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Tab. 4. Průměrný obsah As v mechorostech (mg/kg suché hm.) v roce 1995 (převzato z Sucharová a Suchara 
1998).

Hot spot As

Černý trojúhelník I (zóna IV) 2,08

Černý trojúhelník I(zóna III) 1,09

Černý trojúhelník I (průměr) 1,61

Černý trojúhelník II (zóna IV) 0,98

Černý trojúhelník II (zóna III) 0,66

Černý trojúhelník II (střední) 0,89

Krkonoše (zóna IV) 1,47

V Tab. 6. jsou zobrazeny koncentrace arsenu v mechorostech na celém území České republiky, které 

byly odebrány v roce 1995. Koncentrace As v mechorostech se mohou v různých letech velmi lišit 

v závislosti na změnách depoziční intenzity As.

Tab. 5. Obsah As v mechorostech na území České republiky plocha: 78 864 km2 (převzato z Sucharová a 
Suchara 1998).

As
Koncentrace 
v mg/kg

Procento 
území ČR

Plocha 
v km2

<0,2 0,4 340,7

0,2-0,4 33,5 26 406,9

0,4-0,6 31,5 24 829,6

0,6-0,8 19,4 15 309,8

0,8-1,0 6,6 5 203,6

1,0-1,2 2,3 1 842,0

1,2-1,4 2,1 1 668,7

1,4-1,6 1,2 981,0

1,6-1,8 0,9 671,5

1,8 až 2,0 0,9 667,9

> 2,0 1,2 942,3

Z následující Tab. 7. jasně vyplývá, že oproti roku 1991 došlo v roce 1995 ke značnému snížení 

obsahu arsenu v mechorostu. Z toho vyplývá, že v první polovině 90. let došlo k výraznému snížení

atmosferické depozice As.
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Tab. 6. Srovnání obsahu As (mg/kg suché hm.) v mechorostu (Pleurozium schreberi) na území ČR v roce 1991 a 
1995 (převzato z Sucharová a Suchara 1998).

Prvek 
(rok)

Počet 
měření

Střední 
(mg/kg)

Min. 
(mg/kg)

Max. 
(mg/kg)

As (1991) 20   2,56   0,80   13,70

As (1995) 20   0,59   0,20    2,36

Na rozdíl od výše uváděných oblastí s vysokou atmosférickou depozicí As se relativně nízké zátěže 

atmosférickým As vyskytovaly přibližně na 36 % území České republiky. Jedná se především o jih 

Čech a Českomoravskou vrchovinu. Obecně platí, že jižní polovina Čech a západní polovina Moravy

je postižena nižší zátěží atmosférické depozice As než severní polovina Čech a východní polovina

Moravy.

Průměrné obsahy arsenu v mechorostu v České republice byly srovnatelné s příslušnými průměrnými 

hodnotami získanými v Německu a Polsku. Ve srovnání s průměrnými hodnotami naměřenými 

v Rakousku byly vyšší a ve srovnání s obsahy As v mechorostu na Slovensku byly hodnoty nižší. Bylo 

zjištěno, že průměrná relativní atmosférická depozice As je v České republice 2-3 krát vyšší než v 

nejčistších částech Evropy (např. čisté části severských zemí) (Sucharová a Suchara 1998). V Tab. 8.

jsou znázorněny statistické údaje As v mechorostech na území České republiky.

Tab. 7. Statistické údaje mechorostů (mg/kg suché hm.) ČR (převzato z Sucharová a Suchara 1998).

Prvek As

Min. hodnota 0,15

Max. hodnota 2,80

Průměr 0,65

SD 0,47

Medián 0,50

Počet měření 196

Na základě výše zmíněného textu je zde patrný vztah mezi atmosférickou depozicí As, akumulací As 

v meších a následnými vysokými koncentracemi As v půdách. 

Z výše uvedených map je evidentní výrazná akumulace As v oblastech, kde docházelo ke zvýšenému 

průmyslovému spalování hnědého uhlí. Zvýšená koncentrace As koreluje v případě všech sledovaných 

rostlinných bioindikátorů s obsahem As v lesním nadložním humusu. Koncentrace As v minerální 

půdě jsou však v těchto oblastech obvykle relativně nízké (Obr. 8 a Obr. 9.). Je proto zřejmé, že 

akumulovaný As v bioindikátorech a v lesním nadložním humusu není litogenního původu, ale 

pochází z atmosférického spadu souvisejícím se spalováním zejména hnědého uhlí, neboť v okolí 
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elektráren spalujících černé uhlí zvýšené koncentrace As v bioindikátorech zjištěny nebyly (např.

Ostravsko). Vysoká akumulace As v nadložním humusu v severozápadních Čechách souvisí se 

zvýšenou úrovní atmosférického spadu As suchou a mokrou atmosférickou depozicí, smyvem suché 

depozice ze stromů (podkorunové srážky a stok po kmeni) a v důsledku opadu ze stromů, který je 

kontaminovaný. Adsorpční kapacita nadložního humusu je značná (až 550 meq/100 g suš.), proto As 

nemigruje do minerální půdy pod nadložním humusem (význam nadložního humusu pro ochranu půdy 

a podzemních vod před kontaminací As). Evidentní je vliv elektrárny Turów na kontaminaci krajiny 

na Frýdlantsku a Jizerských hor. Přesto je patrné, že As není v ovzduší transportován na velké 

vzdálenosti (cca do 100 km) od průmyslových emisních zdrojů As. V současné době na území ČR 

působí již jen málo provozů barevné a železné metalurgie. Centrum hutnictví železa a jeho zpracování 

zůstalo na severovýchodní Moravě (Ostravsko, Třinecko) (www 3).

4.3.2 Důlní činnost

Antropogenní kontaminace půd arsenem může být způsobená těžbou a zpracováním rudy. V těchto 

případech se jedná o „lokální“ kontaminaci, která je omezena na menší plochu (obvykle první hektary 

až kilometry čtvereční) na rozdíl od kontaminace regionální způsobené například spalováním fosilních 

paliv. Příklady v literatuře zahrnují půdu v okolí historické důlní haldy arsenového dolu Giftkies 

v severní části rudního revíru Jáchymov (Drahota a kol. 2012), půdu v těsné blízkosti deponie 

arsenového koncentrátu Přebuz (Filippi 2004) a půdu v okolí zlatonosných ložisek Roudný a 

Kašperské Hory (Filippi a kol. 2004).

Pravděpodobně nejvýznamnějším příkladem je však Kutná Hora a její okolí, které je poznamenané

středověkou těžbou stříbra. Byly zde těženy také olovnaté a zinečnaté rudy bohaté stříbrem, jejichž 

těžba pokračovala až do novověku. Ta probíhala na Kaňku u Kutné Hory, kde byla těžba ukončena až 

v roce 1991. Arsen ke Kutné Hoře a blízkému okolí neodmyslitelně patří. Důkazem může být minerál 

kaňkit (Fe3+AsO4·3,5H2O), jehož název již napovídá, že byl pojmenován podle svého výskytu na 

haldách v obci Kaňk. Další minerály obsahující ve své struktuře As, které jsou úzce spjaté se 

středověkými haldami na Kaňku, jsou například skorodit, zýkait (Fe3+
4(AsO4)3(SO4)(OH)·15H2O), 

bukovskýit (Fe3+
2(AsO4)(SO4)(OH)·7H2O) či paraskorodit (FeAsO4·2H2O) (Drahota a Filippi 2009).

Pevné důlní odpady z těžby a zpracování rud končily na haldách nedaleko své produkce. Tyto haldy 

byly velmi často zarovnávány, rozvláčeny, rekultivovány a poté využívány jako zemědělská půda 

nebo stavební pozemky. Těmito způsoby se arsen rozšířil i do míst, kde se původně nevyskytoval, 

respektive byl přítomen v mnohem nižších koncentracích.

Studiem distribuce As v půdách v okolí Kutné Hory se zabývalo několik studií, například (Hušpauer 

2004; Kozubek a Pácal 2003; Malec a Rezek 2000, 2001). Ani jedna z nich se však nezabývala 

distribucí As systematicky a lokalizace vzorků byla v podstatě nahodilá. Z výsledků těchto prací 

vyplývá, že koncentrace As v půdách dosahuje velmi vysokých hodnot (až 6 890 mg/kg, Malec a 
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Rezek, 2003; až 1 058 mg/kg, Kozoubek a Pácal, 2003; až 540 mg/kg, Hušpauer, 2004). Ve všech 

případech vzorků byla překročena limitní hodnota obsahu As pro ostatní půdy (30 mg/kg), 

v extrémním případě to bylo téměř 230 krát (Malec a Rezek 2003). Zjištěná fakta ukazují, že vysoké 

obsahy As ve svrchních horizontech půd na březích sledovaných vodotečí jsou nejspíše způsobeny 

bahnem s obsahem Fe-okrů, které bylo při regulaci a čištění koryta vyhrnuto na břeh a rozhrnuto na 

příslušné pozemky. Místa vzdálenější od koryta jsou zpravidla postižena méně. Nalezené obsahy As 

v půdách jsou v několika případech dokonce ještě vyšší než hodnoty, které byly zjištěny v okolí Kutné 

Hory již dříve.

4.3.3 Zvětrávání As-bohatých hornin

Přírodní kontaminace arsenu v půdách České republiky jsou způsobené zvětráváním hornin obsahující 

velké množství arsenu, například ve formě arzenopyritu. Nejedná se o prostorově příliš rozsáhlá 

znečištění půd, ale opět o lokální kontaminace. Nejlépe zpracovaným příkladem je lokalita Mokrsko.

Mokrsko je pravděpodobně největší ložisko zlata ve střední Evropě, které nebylo nikdy těženo. Je 

tvořeno křemennými žilami (Morávek a kol. 1989). Zrudnění se nalézá na kontaktu biotit-

amfibolického granodioritu variského stáří a vulkano-sedimentárního komplexu svrchního 

proterozoika (Filippi a kol. 2007). Arsenopyrit je v této oblasti nejrozšířenějším sulfidem a hlavním 

zdrojem znečištění. Průměrná hodnota As v půdách na lokalitě Mokrsko je 496 mg/kg (Janatka a 

Morávek 1990; Drahota a kol. 2011). Cliff a Morávek (1995) odhaduje celkovou úroveň As v rudě na 

300-500 mg/kg, což jsou extrémní hodnoty. Na základě metalometrické prospekce půd v okolí ložiska 

lze konstatovat, že cca 112 ha polí a luk v oblasti tohoto ložiska zlata, je kontaminováno As 

přesahující 200 mg/kg, asi na 30 ha je množství As v půdách vyšší než 500 mg/kg As a na 13 ha vyšší 

než 1 000 mg/kg As (Morávek a kol. 1989; Drahota a Pertold 2005).

Na lokalitě Mokrsko bylo v rámci studia vazby As v půdách provedeno 6 vrtů (Mo1 až Mo6), které se 

nacházely v přirozené oxidační zóně ložiska. Vzorky Mo1 a Mo2 pocházely z morfologicky ploché 

části zemědělského pole, zatímco Mo3, Mo4, Mo5 a Mo6 se nacházely ve svahu zalesněné oblasti

(Filippi a kol. 2004). Nejvyšší hodnoty As v půdách na Mokrsku dosahovaly 2 800 mg/kg As. Jednalo 

se o vrt Mo2 v hloubce přibližně 0,7 m v morfologicky rovné ploše (Obr. 18.). V blízkosti svahů (vrty 

Mo3, Mo4, Mo5, Mo6) se nejvyšší koncentrace As pohybovaly od 1 500 do 2 400 mg/kg (Obr. 18.).

Nejnižší hodnoty se vyskytovaly ve svrchní části půdních profilů a dosahovaly od 330 do 700 mg/kg 

(Filippi a kol. 2004).
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Obr. 17. Koncentrace As s hloubkou ve vrtech (převzato z Filippi a kol. 2004).

5 ZÁVĚR

Anomální koncentrace As jsou způsobeny třemi typy znečištění. V prvním případě se jedná o 

přirozeně zvýšené koncentrace As v důsledku zvětrávání hornin bohatých As, příkladem je výše 

zmíněná oblast Mokrsko. V druhém případě je zdrojem As důlní činnost, například Kaňk u Kutné 

Hory. Ve třetím případě hraje hlavní roli spalování fosilních paliv, především hnědého uhlí obsahující 

As. Příkladem takovéto oblasti jsou Krušné hory. U prvních dvou případů se jedná o lokální zdroje 

znečištění, zatímco třetí případ představuje plošně významný zdroj znečištění As. V porovnání se 

situací ve světě lze konstatovat, že vlivem významné průmyslové i důlní činnosti v historii je půda v 

celé řadě oblastí České republiky postižena kontaminací As. Anomální koncentrace As v půdách

České republiky jsou velmi odlišné. Mohou to být koncentrace v řádu desítek mg/kg (>30 mg/kg), ale 

i v řádu tisíců mg/kg. Projekt zabývající se biogeochemickým rozšířením As na území České 

republiky v roce 2008 (www 3) zjistil maximální hodnotu koncentrace As v horní části půdního 

horizontu B 262 mg/kg a ve spodní části půdního horizontu B koncentrace 199,1 mg/kg As. Na 

základě výše zmíněných mapování lze konstatovat, že anomální koncentrace As v nadložních 

horizontech půd se nalézají zejména v oblastech Krušných hor, dále pak ve středních Čechách, 

v oblasti Šumavy, v severovýchodních Čechách a na severovýchodní Moravě. Z prací zabývající se 

jednotlivými lokalitami, jako například okolím Kaňku u Kutné Hory či oblastí Mokrsko, byly zjištěny 

hodnoty koncentrací As v půdě v řádu tisíců mg/kg. Konkrétně 6 890 mg/kg v okolí Kutné Hory a 2

800 mg/kg na oblasti Mokrsko.
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