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ABSTRAKT 

 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat dopady lidské činnosti na cyklus síry a 

sledování procesů a změn v tomto cyklu pomocí určitých izotopů síry. Úvodní část popisuje 

síru a její sloučeniny, dále výskyt síry v životním prostředí a její celkový cyklus. Následující 

část se podrobněji zabývá konkrétními izotopy síry a jejich využití při studiu půd a rašelin. V 

poslední části jsou shrnuty celkové výsledky a poznatky o vlivu činnosti člověka na cyklus 

síry. 

SUMMARY 

The goal of this bachelor thesis is to describe the influence of human activity to 

sulphur cycle and monitoring processes and changes  in this cycle with the assistance of 

specific sulphur isotopes. The first part describes sulphur and its compounds, then appearence 

in environment and its total cycle. The next part is focused on specific sulphur isotopes and 

their application in studies  of soils and peats. The final part summarizes total results and 

informations of human activity and it´s influence on the sulphur cycle. 
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1. ÚVOD 

Lidé si stále více uvědomují význam ochrany prostředí, ve kterém žijí a ze kterého 

čerpají suroviny a získávají potraviny. Vývoj lidské společnosti má velký vliv na naší planetu. 

Díky stále se rozšiřujícím znalostem o dalších dopadech lidské činnosti na životní prostředí 

jsou lidé schopni lépe, úsporněji a šetrněji využít svoje další možnosti. Občas jsou však 

dopady lidské touhy po úspěchu a pokroku doprovázeny katastrofálními následky na životní 

prostředí. V některých případech se z nich příroda nevzpamatuje nikdy, v lepších případech se 

podaří zachránit alespoň část, v těch nejlepších se příroda časem vyléčí sama. Tato bakalářská 

práce se zabývá vlivem lidské činnosti na cyklus síry a sledování jeho změn pomocí jejích 

izotopů. 

2. SÍRA A JEJÍ SLOUČENINY 

Síra je prvkem VI. A skupiny a třetí periody.  Patří do skupiny nekovů, chalkogenů a 

její protonové číslo je 16. Relativní atomovou hmotnost má 32 g/mol. Síra se vyskytuje 

v několika alotropických modifikacích – kosočtverečná je stálá modifikace, na kterou 

postupně přecházejí ostatní modifikace. Je to žlutá látka nerozpustná ve vodě, ale dobře 

rozpustná v sulfidu uhličitém CS2, v etanolu nebo v etheru. Síra je dobrý elektrický a tepelný 

izolant. Další modifikací je síra jednoklonná. Připravuje se krystalizací kapalné síry při 

teplotě 100° a rychlým ochlazením. Dalším typem je také jednoklonná, nazývaná též 

perleťová, která se připravuje pomalým ochlazováním taveniny síry z teploty kolem 150°C. 

Existují i homocyklické formy síry. Ty jsou tvořeny kruhy, které obsahují 6 -20 atomů. Tato 

síra se vyskytuje v mnoha formách – například jako kaučukovitá síra, plastická síra, vláknitá 

síra, polymerní síra, nerozpustná síra, bílá síra, supersublimovaná síra- tyto metastabilní 

alotropické směsi se připravují srážením síry z roztoků nebo ochlazením horké kapalné síry 

z teploty kolem 400°C. Síra je značně reaktivní prvek, s většinou prvků se slučuje přímo, 

zejména za vyšší teploty. S kovy reaguje silně exotermicky. Často reaguje v podstatě se všemi 

prvky kromě inertních vzácných plynů. Reaguje také s kyselinami, které mají oxidační 

vlastnosti, a s hydroxidy reaguje za vzniku sulfidu a thiosíranu (Cotton F. A., Wilkinson J., 

1973). 
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V přírodě se síra vyskytuje v ložiscích vulkanického nebo sedimentárního původu a 

je vázaná ve formě sulfidů a sulfátů. Jako čistý prvek se síra v přírodě nejčastěji vyskytuje 

právě v oblastech s bohatou vulkanickou činností nebo v okolí horkých minerálních pramenů. 

Síra tvoří přibližně 0,03-0,09 % zemské kůry, v mořské vodě se její koncentrace pohybuje 

kolem 900mg/l. V minerálech se síra vyskytuje v sulfidech hlavně ve sfaleritu, galenitu, 

chalkopyritu, pyritu, tetraedritu, antimonitu, markazitu, molybdenitu a rumělce. Nejvyšší 

obsah síry má minerál patronit, což je sulfid vanadnatý VaS2, krystalizuje v jednoklonné 

soustavě a vzhledem je podobný grafitu. Další skupinou obsahující síru jsou sírany. Sírany 

jsou charakterizovány komplexem SO4
2-

, a jejich původ je často vázán na hydrotermální 

procesy a na sopečné exhalace nebo na produkty vylučování v oceánech a kontinentálních 

jezerech. Mohou vznikat také jako druhotné produkty, přičemž prvotní látky se rozkládají, 

srážením přeměňují a ukládají v nejrůznějších horninách. Nachází se hlavně v anhydritu, 

barytu, sádrovci a scheelitu. Sádrovec a anhydrit jsou schopni tvořit samostatná 

monominerální ložiska. Síra se vyskytuje i v poměrně hojném množství v přírodních 

organických sloučeninách, jako je uhlí nebo ropa (Appiani et al.,1996). 

2.1. Výskyt síry 

Síra se vyskytuje v životním prostředí v několika formách. Největší zásobárnou síry 

je oceán.  V moři je síra obsažena hlavně ve formě síranů a sulfidů (především sádrovci a 

pyritu). Do mořské vody se síra dostává především díky zvětrávání sedimentárních hornin. 

Dále se pak síra dostává do moří a oceánů ze sopečné činnosti a z antropogenních zdrojů. 

Z hlediska síry je jedním z nejvýznamnějších procesů probíhajících v mořích a jezerech 

mikrobiologická redukce síranů. Dochází při ní k izotopické frakcionizaci síry. Obecně, při 

izotopické frakcionizaci dochází k dělení izotopů při fyzikálních nebo chemických procesech. 

Izotopická frakcionizace síry probíhá v hemipelagických usazeninách na dně moří a jezer. 

Vznikající sirovodík se obohacuje izotopem 
32

S, ve zbývajícím síranu dochází ke hromadění 

izotopu 
34

S. To popisuje izotopický frakcionizační faktor. Frakcionizační faktor alfa je poměr 

dvou izotopů v jedné chemické sloučenině (například  
34

S/ 
32 

S v galenitu) dělený tímtéž 

poměrem v jiné chemické sloučenině (například sfaleritu). Izotopický frakcionizační faktor 

dosahuje při mikrobiologické redukci síranů nejčastějších hodnot 1,020- 1,030, může se však 

pohybovat kolem 1,000 – 1,040. Závisí to především na reakční rychlosti. Ta je dána funkcí 

teploty, koncentrací síranů a množstvím přítomných organických látek. Pro koncentrace 



8 

 

v produkovaném sulfidu a sulfátu je rozhodující, jestli jsou sírany v roztoku doplňovány nebo 

zda se postupně spotřebovávají (Pačes et al., 1980).  

V atmosféře je síra nejvíce zastoupena ve formě oxidů, primárně oxidu siřičitého a 

sírového. Vysoké procento síry se v atmosféře nachází kvůli nekontrolovanému spalování 

fosilních paliv a hnědého uhlí se zvýšeným obsahem síry. Oxid siřičitý je tedy nejvýraznější 

složkou znečišťující životní prostředí. Jeho zdrojem jsou tepelné elektrárny, spalovny a 

průmysl. S těmito procesy pak souvisí problematika kyselých dešťů. Kyselý déšť je definován 

jako typ srážek s pH nižším než 5,6. Normální pH srážek je kolem 6 – je tedy mírně kyselé. 

Toto přirozené okyselení způsobuje oxid uhličitý, který tvoří s vodou slabou kyselinu 

uhličitou. Kyselý déšť je způsoben hlavně oxidy síry pocházejícími ze sopečné činnosti a 

spalování fosilních paliv, nebo také oxidy dusíku pocházející například z výfukových plynů 

automobilů. Jakmile se rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou a tvoří kyseliny síry a 

dusíku, které padají na zem ve formě deště. Ty se potom dostávají do půdy a vodních toků. 

Zvýšená kyselost v půdě a vodních tocích se nepříznivě projevuje na rozmanitých přírodních 

ekosystémech. 

V České republice jsou největší koncentrace škodlivých oxidů síry v blízkosti 

tepláren a elektráren spalujících hnědé uhlí. Jedním z nejvíce zasažených regionů je oblast 

severních Čech, konkrétně území Mostecka a Sokolovska, a to právě v důsledku intenzivní 

těžby hnědého uhlí se zvýšeným obsahem síry. Místní průmysl způsobil, že se v letech 1970- 

1985 dostalo do ovzduší kolem 860 tisíc tun oxidů síry (Moldan a Schnoor, 1992). Následné 

atmosférické znečištění, jehož součástí byly vysoké obsahy škodlivých polutantů, přispělo ke 

zvýšenému výskytu respiračních onemocnění. Byla to například rozedma plic, bronchitida, 

astma a pneumonie. Nejvíce těmito nemocemi trpěli děti a mladiství (Moldan, 1990).  

Toto území je tvořeno dvěma významnými geologickými celky, Mosteckou a 

Sokolovskou pánví. Mostecká pánev je příkopová propadlina z období třetihor. Byla plná 

jezer a močálů a postupně se zaplňovala sedimenty. V dobách před 22 až 17 miliony let se zde 

nahromadila 500 metrů silná vrstva jílů, písků a také organické hmoty. Na většině plochy 

pánve je vyvinuta hnědouhelná sloj, vzniklá z vrstev rašeliny ukládané v třetihorním močále. 

Mostecká pánev se ještě dělí na několik dalších podcelků. Rozdělení závisí na tom, jak 

v místech řek ústících do močálu sedimentovaly písky a jíly. Když řeka přinesla písky a jíly, 

potlačilo to usazování rašeliny. V těchto místech je tedy sloj zcela nahrazena říčními nebo 

deltovými usazeninami nebo rozštěpena na několik lávek. Následkem těchto procesů je 

Mostecká pánev dělena na několik částí. Tou první je Žatecká delta, obsahující zejména 
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vrstvy písku a jílu. V dalších oblastech Chomutovské delty, Bílinské delty a Teplické delty, je 

vyvinuta víceméně souvislá hnědouhelná sloj o mocnosti 25 - 45 metrů. Sokolovská pánev je 

také příkopovou propadlinou. Je však omezena příkrými svahy Krušných hor a Slavkovského 

lesa. Pánev je také vyplněna třetihorními sedimenty. Od poloviny 19. století v Mostecké a 

Sokolovské pánvi probíhá soustavná důlní činnost, která značně změnila místní krajinu. 

V současné době se tady těží uhlí na několika povrchových lomech. Mostecká pánev je tak 

silně poznamenaná lidskou činností, například těženými jámami a důlními propadlinami 

zaplněnými vodou. Po rozsáhlé devastaci probíhá rekultivace. Úspěšnými příklady jsou pak 

Kopistská nebo Velebudická výsypka. Na Mostecku jsou v současné době aktivní čtyři 

povrchové lomy, nejvíce prosperujícími lomy jsou lomy Bílina a Libouš (Severočeské doly 

a.s.) 

 

Obr.1.  Mapka Mostecké pánve (Severočeské doly a.s) 

2.2. Cyklus síry 

Cyklus síry je značně složitý proces. Principem koloběhu je transport a transformace 

síry v atmosféře, hydrosféře a pedosféře. Síra se do vodních toků dostává přírodním 

zvětráváním a erozí, ze suché a mokré depozice z atmosféry, z vulkanické činnosti a 

z antropogenních zdrojů. Řeky a vodní toky potom transportují síru do moří a oceánů. Když 

se síra dostane do oceánu, váže se do těl mikroorganismů, konkrétně do jejich proteinů 
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(nejčastěji do proteinů mořských řas). Ty potom vylučují navázané sloučeniny síry v rámci 

odpadních látek. Následně se samy mikroorganismy rozkládají a vzniká sirovodík. Sirovodík 

se následně oxiduje dalšími mikroorganismy, konkrétně chemolitotrofními bakteriemi 

v průběhu fotosyntézy. Vzniká síra a sírany. Síra a sírany vzniklé činností mikroorganismů se 

pak z oceánu dostávají do atmosféry. Nad oceánem se vlivem vzdušných proudů a dalších 

přirozených toků atmosféry transportuje síra nad pevninu, na kterou se pak dostane jako suchá 

a mokrá depozice. Znovu se dostane do vodních toků a celý cyklus probíhá znova. 

V mořích a oceánech je z hlediska podrobnější mikrobiologie cyklus síry složitější. 

V buňkách je síra vázaná v thiolech (sirných alkoholech)  a -SH látkách, které mají skupinu  -

CH2SH, popřípadě v thioetherech, sulfidech (-CH2-S-CH2-) nebo v disulfidech ( -CH2-S-S-

CH2-), a hlavně pak v aminokyselinách cysteinu, metioninu a cystinu. Vylučováním a 

následným hnitím bílkovin se sirné skupiny pomocí enzymů desulfuras odštěpí jako sirovodík 

za anaerobních podmínek, za aerobních se sirovodík oxiduje na síru, resp. pomocí sirných 

chemolitotrofních bakterií na síran, a to v průběhu fotosyntézy. Velké množství sirovodíku 

také vzniká při metabolismu mikroorganismů, tzv.desulfurikantů, například rodu 

Desulfovibrio, Desulfotomaculum, atd. Za přímé nebo nepřímé činnosti mikroorganismů 

vznikly také například bahenní železné rudy, baryt, oxidické uranové rudy a snad také 

manganové nodule v organickém prostředí. Sirovodík také může vázat Fe
2+ 

 a vytváří pyrit. 

Tím se vysvětluje přítomnost pyritu v recentně uložených sedimentech v oceánech (Pačes et 

al ., 1980). 
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Obr. 2. Zjednodušený cyklus síry, roční toky jsou v tunách (Hamasaki et.al.,1995) 
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3. IZOTOPY SÍRY 

Síra vytváří celkem čtyři přírodní stabilní izotopy, dalších šest izotopů je 

radioaktivních. Izotop 
32

S tvoří téměř 95 % výskytu. Je to izotop s 16 neutrony. Dalším 

izotopem je izotop 
33

S, jehož výskyt je 0,75 %. Tento izotop obsahuje 17 neutronů. Třetím 

přírodním izotopem je síry je izotop 
34

S. Ten má 18 neutronů a jeho výskyt je kolem 4 %. 

Posledním, čtvrtým izotopem je izotop 
36

S, který má 20 neutronů, a vyskytuje se 

v minimálním procentuálním množství, asi jen kolem 0,02 %.  

Uměle vytvořený izotop, který má poločas rozpadu 87,32 dní, je izotop 
35

S. Rozpadá 

se rozpadem  beta -, a rozpadá se na 
35

Cl.  

3.1. Izotopy  
32

S a 
34

S 

Izotopy 
32

S a 
34

S jsou přírodními izotopy a často se využívají jako izotopové 

indikátory. Novák et al.,(1997) sledovali pomocí izotopů zdroje síry v rašelinách, konkrétně 

na Západních ostrovech patřících Velké Británii.  Jedná se o antropogenní síru z atmosféry a 

síru v rašeliništích. Izotopické složení síry je odlišné pro přírodní a antropogenní síru. Síra 

z antropogenních zdrojů má většinou lehčí izotopické složení. Výsledkem tohoto pokusu je 

tedy zjištění, že i v těchto relativně průmyslem neznečištěných lokalitách je dominantní síra 

pocházející z antropogenních polutantů.  

Nejvýznamnějším procesem ovlivňujícím izotopické složení síry v rašeliništích je 

bakteriální redukce síranů, která způsobuje frakcionaci izotopů síry. Dochází při ní 

k transformaci síranů na sirovodík, při anaerobním asimilačním procesu. Vznikající sirovodík 

je izotopicky obohacen o 
32

S, ve zbytkových síranech se hromadí zejména izotop 
34

S (Novák 

et al., 1997). 

3.2. Izotop 
35

S 

Izotop 
35

S je na rozdíl od izotopů 
32

S a 
34

S uměle vytvořeným izotopem. Vzájemné 

interakce mezi jednotlivými formami síry můžou být studovány právě prostřednictvím 

radiogenního izotopu 
35

S. Tento izotop využili Novák et al.,(1995) k poznání rychlosti pohybu 
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síry v Krušných horách. Na lokalitě Červená Jáma byly do čtyř půdních profilů přidány sírany 

obsahující  
35

S a následně byla studována jejich distribuce a transformace v půdě. Zkoumané 

profily byly konkrétně čtyři, kam se na začátku procesu izotopový indikátor
35

S přidal. Poté se 

po dobu procesu (14 týdnů) určovala analytickými procedurami a metodami aktivita 

izotopového indikátoru 
35

S (v Bq/g) těchto půdních profilů.  Výsledkem celého experimentu 

bylo zjištění, že nejsvrchnějších 35 cm půdního profilu obsahuje mnohonásobně větší 

koncentrace síry, než jsou její průměrné koncentrace. 

 3.3. Využití izotopů síry při studiu půd 

Množství síry obsažené v půdě závisí na matečném materiálu, fázi pedogeneze, 

atmosférických vstupech síry, typu vegetace, klimatu a hydrologickém režimu. Mitchell et 

al.,(1992) sestavili data, která porovnávala obsahy síry a izotopické složení síry v půdě na 

devíti místech, převážně v severních Čechách a Německu. Cílem bylo určit pohyb a 

transformaci antropogenních sulfátů ve svrchních vrstvách půd na znečištěném severu České 

republiky. Jako lokalita s největšími depozičními toky síry byla popsána studijní plocha 

Červená Jáma nedaleko zaniklé osady v Krušných horách. Tato lokalita má nejvyšší obsahy 

půdní síry a současně zde byly naměřeny vysoké antropogenní vstupy do ekosystému. Síra 

pocházející z atmosféry byla určena na základě výluhu z půdy. Houle a Carignan, (1992), 

předpověděli, že obsah půdní síry je závislý na síře získané z atmosférické depozice.  

Půdy ve studované lokalitě v Krušných horách mají čtyři hlavní horizonty. Tím 

prvním je O horizont, který se skládá z rozložené organické hmoty vzniklé ze smrkového 

odpadu. Dalším je tmavě zbarvený organický horizont A, který má vysoký podíl celkové 

organické hmoty. Následuje eluviální AE horizont, který je světle šedý, se strukturou písčito-

jílovitých textur. Další horizont je BvS horizont, který má jasně červenou barvu a také písčito-

jílovitou texturu.  

V lokalitě Červená Jáma (Novák, 1995), kde se zkoumaly obsahy síry v půdách na 

severu Čech, se dají shrnout následující informace. Byly použity dva experimenty využívající 

půdních profilů s rozlišeným 
35

S-  SO4 . Tyto experimenty demonstrovaly pohyb síry 

v půdách. Tyto půdy obsahovaly vysoké procento síry z atmosférické depozice. Organické 

horizonty jsou ochuzené splavením síry a následnou iluviací v minerálních horizontech. Dva 

týdny po aplikaci izotopovým indikátorem, horizonty O+A obsahovaly 3,7 krát více 
35

S než 

horizont AE, a téměř 15krát více než horizonty BvS. Poté, třináct týdnů po aplikaci 
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izotopovým indikátorem, horizonty O+A obsahovaly 2krát méně  
35

S než horizonty AE a 1,5 

krát více než horizonty BvS. Podíl adsorbovaných sulfátů stoupal s hloubkou. Stanovení 

množství adsorpce půdních sulfátů je důležité pro studium kyselé depozice v suchozemských 

ekosystémech, protože tento proces má za následek uvolňování alkalinity nebo zabraňování 

škodlivého louhování kationtů a H+. Celkovým výsledkem ukázkové studie je, že 

nejsvrchnějších 35 cm půdy v lokalitě Červená jáma zadržuje asi přibližně 18 krát více síry 

než jsou normální průměrné koncentrace. Nicméně retenční schopnost na tomto místě je nižší 

než na některých místech s nižší atmosférickou sírou (Novák et al., 1995). 

3.4. Využití izotopů síry při studiu rašelin 

Rašeliniště jsou bažinné ekosystémy, které jsou trvale zamokřené dešťovou nebo 

podzemní vodou se značnou produkcí rostlinné biomasy. Ta se v důsledku zamokření 

nedostatečně rozkládá a dochází zde k hromadění rostlinné organické hmoty.  

Rozkladné procesy, kterým podléhá rostlinný organismus po odumření, probíhá za 

přímé účasti mikroorganismů. Rozklad probíhá formou tlení, trouchnivění, hnití a rašelinění. 

Tlení je charakterizováno dokonalým okysličováním. Zplodinami jsou CO2 a voda. Jediné 

látky, které nezetlívají, jsou pryskyřičné a voskové látky. Trouchnivění probíhá za menšího 

přístupu kyslíku a to tam, kde je rostlinný materiál prostoupen vodou a stlačen. Výslednými 

zplodinami jsou zase CO2 a voda. Hnití je převážně anaerobní proces a probíhá v prostředí, 

které má zpravidla pH 7-9. Produkty rozkladu jsou především  CH4, H2S, NH3 a CO2. Zbytek 

tvoří látky poměrně bohaté vodíkem. Rašelinění je uhlotvorný proces, který probíhá za 

částečného přístupu vzduchu. Produkty rozpadu jsou hlavně CO2, voda, CH4, méně pak NH3. 

Z hlediska stálosti tvoří látky vyšších rostlin přibližně tuto řadu: cukr a pektinové látky, škrob, 

hemicelulosa, celulosa, lignin, pryskyřice, vyšší mastné kyseliny, vosky a sporopoleniny. 

K rašelinění dochází pod vodní hladinou v oblasti vodních a podvodních porostů. Jako pevný, 

výsledný produkt zůstává rašelina, nerostné části původních rostlinných těl a liptobiolity. 

Z chemického hlediska zde probíhá hydrolýza, pak oxidace a pak redukce. Důležité při 

rašelinění je také působení mikroorganismů. Pouze v menší míře se zde uplatňuje teplota a 

tlak. Objevuje se nová složka, a to huminové kyseliny. Vznikají z ligninu a celulosy. Při 

rašelinění se zvyšuje obsah uhlíku. Mezi další produkty rašelinění patří látky jako 

aminokyseliny, druhotné bílkoviny, sacharidy, fenoly, ketony, organické kyseliny, 

uhlovodíky, atd. Výměna iontů a absorpční procesy během života rostlin a později při vzniku 
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rašeliny způsobují koncentrace některých prvků. Jsou jimi například germanium, arsen, 

bizmut, berylium, kobalt, nikl, kadmium, olovo, stříbro, galium, molybden a uran. Sloučeniny 

těchto prvků se následně dostávají do uhlí, které z rašelinné hmoty vzniká. 

Rašeliniště se z hlediska výskytu dělí do tří skupin. Tou první je rašeliniště 

vrchovištní, které vzniká v prostředí, které je chudé na živiny, s kyselou reakcí, nízkou 

aktivitou mikroorganismů a s vodou obsahující málo minerálních látek. Obvykle je 

charakterizováno nepropustným podložím, jehož vlivem pochází prakticky všechna voda 

v rašeliništi z atmosférických srážek. Tím druhým je rašeliniště slatinné, které vzniká 

v prostředí, kde je větší množství živin, s neutrální reakcí, za vyšších teplot, obsahuje 

početnější mikroflórou a je tvořeno značně mineralizovanými podzemními vodami. Zadržuje 

menší množství vody, jeho rašelina obsahuje větší množství huminových kyselin, bílkovin, 

méně hemicelulosy a bitumenů. Tím posledním typem jsou rašeliniště přechodného typu, 

které má smíšený původ. Pro ně je typické společenstvo rašeliníků, mechů vlastních vyšších 

rostlin snášející vlhké stanoviště, které je chudé na živiny. 

Z hlediska zkoumání síry v rašeliništích se dají shrnout následující informace. 

Obecně, studie prováděné na mnoha územích se vzájemně shodovaly v tom, že celkové 

koncentrace síry v žijícím rašeliníku byly vyšší v regionech s vysokou atmosférickou depozicí 

než v regionech s nízkou atmosférickou depozicí. Čím nižší jsou atmosférické vstupy a 

atmosférická depozice, tím jsou nižší celkové koncentrace síry v rašeliništích a naopak.  

Studium celkových koncentrací síry se v řadě případů kombinuje se studiem jejího 

izotopového složení (Novák et al., 1997). Pomocí izotopů síry se může určit původ síranů 

z antropogenních zdrojů. Novák, (1997) to zjišťoval ve dvou zachovalých rašeliništích 

v severních Čechách. Síra je v rašeliníku obsažena kolem 0,5%. V optimálních podmínkách 

jsou rostliny v rašeliništi schopny absorbovat až 10% celkového množství síry do rašeliniště. 

Povrch vody je více ochuzen o sulfáty a více obohacen 
34

S. Silné ochuzení sulfátů doprovází 

silné obohacení 
34

S, vyskytující se ve větších hloubkách za přispění bakteriální redukce síranů 

(Novák et al., 1997). 

Organická síra je vázána v některých aminokyselinách (cystein, cystin a metionin). V 

geologickém prostředí prodělává změny například při vzniku uhlí a huminových látek. Tyto 

změny můžou být doprovázeny mikrobiální činností, redoxními procesy a organická síra se 

při těchto procesech změní na síru anorganickou. Sírany se redukují na organickou síru, 

případně FeS. V rašeliništích obecně klesají koncentrace organické síry se vzrůstající 

hloubkou. Procesy, kdy dochází k transformaci organické síry, probíhají ve třech hlavních 
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hloubkách. V nejhlubších partiích rašelinných profilů probíhá bakteriální redukce síranů 

v závislosti na množství organických látek, které mohou být asimilovány chemoautotrofními 

organismy. V prostřední části profilu dochází běžně k bakteriální redukci síranů, a ve 

svrchních částech profilu je bakteriální redukce omezena pronikáním oxidačních činidel při 

nedostatku vody (Novák et al., 1995). 

4. ZÁVĚR 

Studium cyklu síry a pozorování jeho změn pomocí izotopových indikátorů je velmi 

užitečné při zjišťování koncentrací síry v půdách a rašeliništích. Díky izotopovým 

indikátorům se dají určit koncentrace síry z jiných zdrojů, hlavně antropogenních. Výsledkem 

pokusů prováděných pomocí izotopických indikátorů byla následující zjištění. V oblastech se 

zvýšenou atmosférickou depozicí síry, hlavně v průmyslových oblastech, kde se těží uhlí se 

zvýšeným obsahem síry, jsou koncentrace síry v půdách a rašeliništích vysoké. Je zřejmé, že 

vliv lidské činnosti na cyklus síry a na jeho projevy v přírodních ekosystémech je značně 

velký a poukazuje na to, že lidé by se měli více zamyslet nad ochranou svého životního 

prostředí. 
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