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1. ÚVOD 

Rtuť je kontaminantem, kterému se v poslední době dostává poměrně značné pozornosti, především 

kvůli škodlivosti jak pro životní prostředí, tak pro lidské zdraví. Rtuť a její sloučeniny se v životním 

prostředí vyskytují běžně, ale vlivem antropogenních aktivit byla ve větší míře rozpohybována. 

Člověk pozměnil přirozený cyklus rtuti především získáváním kovů a energetických surovin (Streets 

a kol., 2011). Tím byl zvětšen její objem v krátkodobých rezervoárech (Driscoll a kol., 2013, Navrátil 

a kol., 2014) a přestože jsou antropogenní emise rtuti technologicky omezovány, rtuť je stále 

v životním prostředí významně zastoupena (Wang a kol., 2004). Důvodem, proč je rtuť celosvětově 

v životním prostředí rozsáhle sledována, měřena a jsou evidovány její emise, hodnocen přenos 

atmosférou, depozice a kontaminace prostředí, je fakt, že přeměnou na methylrtuť se stává dostupnou 

pro organismy a dochází k biomagnifikaci neboli zkoncentrování v potravním řetězci. Protože 

k methylaci dochází ve vodním prostředí, více než 90% rtuti v rybách se vyskytuje ve formě 

methylrtuti (Rimondi a kol., 2012). Většina rtuti v lidském organismu pochází z ryb konzumovaných 

ve stravě. Kovová rtuť je relativně inertní a organismy není snadno přijímána, v plynném stavu je ale 

také toxická. Nejnebezpečnější formou je právě rtuť methylovaná, která může způsobovat poškození 

nervového systému, mozku, DNA, chromosomů a má negativní vliv na rozmnožování (Salminen 

a kol., 2005). Návrat rtuti do prostředí, ve kterém by pro biotu nebyla nebezpečná, trvá až tisíce let 

(Streets a kol., 2011). 

Těžba je aktivitou, která výrazně mění životní prostředí – přetváří krajinu, proniká do litosféry, vynáší 

na povrch horniny, rozmělňuje je, usnadňuje erozi a mění tak přirozený geochemický cyklus 

některých prvků. Od druhé poloviny devatenáctého století a celkového rozvoje průmyslu západní 

civilizace, a v posledních desetiletích i v oblastech rozvojových zemí, došlo i k vývoji v oblasti těžby. 

Objemy těženého materiálu dosahují vysokých hodnot, především u komodit, u nichž dochází 

ke snížení kovnatosti. Mechanizace a automatizace, které dovolují dosahovat těchto výsledků, jsou 

dnes doplněny rozsáhlými a často velmi efektivními technologiemi čištění, remediace, revitalizace a 

celkové ochrany prostředí. Během doby masivního rozvoje těžby a průmyslu většinou bývá spíše než 

na efektivitu ochrany životního prostředí dáván zřetel na efektivitu výrobní. Dochází tedy k rozsáhlým 

nekontrolovaným únikům kontaminantů do atmosféry, pevninských ekosystémů – půdy, tekoucích, 

stojatých i podzemních vod a následně i do oceánů. Množství důlních, úpravárenských a 

metalurgických odpadů se dle druhu těženého materiálu a typu ložiska velmi liší. V návaznosti na to, 

se liší i problémy s těžbou spojené. V případě rtuti jsou to důlní odpady a kontaminované půdy, které 

jsou potencionálním zdrojem kontaminace rtutí. 

Nejvýznamnějším antropogenním zdrojem rtuti do životního prostředí jsou emise do atmosféry. 

Až polovina emisí rtuti je zapříčiněna spalováním fosilních paliv (Nriagu a Pacyna, 1988; Pacyna a 

kol., 2009 i UNEP, 2008). Tyto emise podléhají dalekému atmosférickému transportu a mohou proto 
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ovlivnit i oblasti výrazně vzdálené od jejich zdroje. Nejvýznamnějším lokálním zdrojem rtuti jsou 

plochy kontaminované rtutí (Kocman a kol., 2013). Jejich vznik může mít různé příčiny, nejčastěji je 

to ale těžba rtuti a drahých a barevných kovů. Můžeme to sledovat na stavu půd, povrchové vody, 

říčních sedimentů i živých organismů v okolí dolů. Nejčastějšími transportními procesy z těchto 

oblastí jsou reemise rtuti do atmosféry a také transport rtuti ve vodních tocích. 

Hornická a hutnická činnost v oblasti Březových Hor (Příbram, Česká republika) vedla ke kontaminaci 

okolního prostředí a vegetace. V posledních dvaceti letech zde byly zjištěny vysoké obsahy 

anorganických kontaminantů (olova, zinku, kadmia, arsenu nebo antimonu) v půdách (Rieuwerts a 

Farago, 1996, Ettler a kol., 2005), v sedimentech vodotečí (Ettler a kol., 2006), nivních sedimentech 

(Žák a kol., 2009) nebo v dřevních letokruzích (Hojdová a kol., 2010). V dnešní době ve studované 

oblasti již prostředí těžbou znečišťováno není – hornická činnost i hutnictví rud byly zastaveny. 

Probíhá zde pouze metalurgické zpracování olověných odpadů a to prostřednictvím moderních 

technologií s minimálním dopadem na okolní životní prostředí. 

Tato práce se zabývá studiem znečištění historické a hutnické oblasti a má za cíl prohloubit poznatky, 

získané z této oblasti v předchozích studiích a doplnit je měřením a interpretací obsahů rtuti v dnových 

sedimentech říčky Litavky, protékající celou touto oblastí. Pro účel této práce proto byly porovnávány 

vzorky dnových sedimentů odebraných v letech 2003, 2012 a 2013 z říčky Litavky, protékající 

územím Březohorského rudního revíru. 
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2. TĚŽBA A JEJÍ VLIV NA BIOGEOCHEMICKÝ CYKLUS RTUTI 

Dopady těžby na životní prostředí jsou všeobecně známé – denudace, zvětrávání, eroze, pokles 

biodiverzity, kontaminace půdy a podzemní i povrchové vody. V závislosti na charakteru těženého 

materiálu a způsobu těžby vždy můžeme najít složku životního prostředí, které se těžba zásadně 

dotýká, ať už jsou to povrchové projevy či kontaminace kovy nebo chemikáliemi. Další 

environmentální rizika navíc vznikají při zpracování těženého materiálu a procesy jako drcení, loužení 

nebo zahřívání způsobují další emise do atmosféry i vodního prostředí. Extenzivní těžba může být 

zdrojem významných akumulací stopových prvků, mezi nimi i rtuti. 

Rtuť se v největší míře do prostředí dostává prostřednictvím využívání uhlí jako zdroje energie; 

spalováním v tepelných elektrárnách může docházet k únikům rtuti spolu s popílkem. Významně se 

antropogenní emise začaly na koncentracích rtuti v prostředí podílet od 19. století od dob průmyslové 

revoluce a to především emisemi ze spalování fosilních paliv, ale také zvýšenou těžbou rtuti během 

zlaté horečky. Dříve těžená ložiska rtuti, která byla těžena pro potřebu rtuti při procesu získávání zlata, 

jsou dodnes zásadním zdrojem emisí. Dále je rtuť stopovou součástí rud drahých (Ag, Au) a 

barevných (Pb, Zn, Cu) kovů (Rytuba, 2003). 

2.1 Biogeochemický cyklus rtuti 

Rtuť (Hg) se vyskytuje v několika oxidačních stavech (0, I, II) a mezi její nejdůležitější chemické 

formy patří elementární rtuť (Hg
0
), rtuťné (Hg2

2+
)

 
a rtuťnaté (Hg

2+
) anorganické formy rtuti a 

organokovové sloučeniny rtuti (RHg
+
 a R2Hg). Biogeochemický cyklus rtuti zjednodušeně uvedený 

na Obr. 1. popisuje pohyb, chování a osud rtuti v životním prostředí. V cyklu rtuti se objevují všechny 

její formy. 

V litosféře se Hg nejčastěji vyskytuje ve formě sulfidů, je přirozenou součástí zemské kůry a její 

koloběh primárně ovlivňují přirozené geologické procesy, zejména zvětrávání a sopečná činnost, 

v menší míře také lesní požáry, vypařování z oceánů a mokřadů a remobilizace z půdy a povrchových 

vod (Selin, 2009; Streets a kol, 2011). V nadbytku oproti průměru v zemské kůře se vyskytuje 

v oblastech podél rozhraní litosférických desek (Selin, 2009). Ve většině ložisek je obsažena ve formě 

sulfidu rtuťnatého, neboli rumělky (HgS), s menšími obsahy Hg
0
 ve formě inkluzí v jiných 

minerálech. Nejvýznamnějším minerálem rtuti je právě rumělka, rtuť se ale vyskytuje i 

ve struktuře řady dalších méně častých minerálů, z nichž svým využitím je známý například kalomel 

(Hg2Cl2). Dále se vyskytuje jako stopový prvek v některých dalších sulfidech. Rumělka je v běžných 

povrchových podmínkách velmi nerozpustná, ale při transportu dochází k uvolňování rtuti 

do atmosféry. Zvětrávání ložisek Hg je zdrojem pevných částic s obsahem Hg
2+

 a vypařování je 

zdrojem Hg
0
. Tohoto procesu lze využít k vyhledávání ložisek rud a ropy i jako indikátoru tektonické 

aktivity v daném geologickém prostředí. 
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Obr. 1. Cyklus rtuti (podle VanLoon a Duffy, 2011). 

V atmosféře se Hg nejčastěji (z 95%) vyskytuje jako plynná elementární rtuť (Hg
0
), může zde setrvat 

až jeden rok a zpravidla se pohybuje v rámci jedné hemisféry (Houserová a kol., 2006; Streets a kol., 

2011). Zbývající část rtuti, pocházející z antropogenních zdrojů, je v atmosféře zastoupena ionty Hg
2+

 

jako reaktivní plynná rtuť (RGM – reactive gaseous mercury) nebo spolu s částicemi, na které je 

navázána (Hg(p)) (Selin, 2009). Tyto formy v atmosféře přetrvávají pouze krátkou dobu, protože 

podléhají velmi snadno suché a mokré atmosférické depozici. Hg(p) je deponována především 

v blízkosti zdrojů emise. 

Z půdy, sedimentů nebo povrchových vod může být rtuť revolatilizována a reemitována zpět 

do atmosféry. Deponovaná rtuť, která není revolatilizována, se přednostně váže na organickou 

hmotu – Hg z atmosférické depozice na nadzemní části rostlin, Hg z půdy do kořenů rostlin. Opadem 

listů se Hg koncentruje v půdě. Adsorbovaná rtuť je v půdě relativně stabilní. Pro nevratné navázání 

rtuti v biosféře jsou významné thiolové skupiny (-SH), přítomné v molekulách tvořících rozpuštěný 

organický uhlík (DOC). Chemické vlastnosti půdy jsou určující pro tvorbu organických a 
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anorganických sloučenin, které tvoří komplexy s anorganickými ionty, což do značné míry řídí i 

mobilitu Hg v půdě (Selin, 2009). 

Ve vodním prostředí může být rtuť navázána na různé ligandy, vysrážena ve formě minerálů, 

oxidována či redukována, methylována či demethylována a také transportována volatilizací 

do atmosféry, adsorbována a desorbována na sedimenty, může vstupovat do živých organismů nebo 

být transportována do podzemních vod. Transport a rozdělení rtuti v povrchových vodách a 

sedimentech jsou ovlivněny aktuální formou sloučeniny rtuti a obsahem anorganických ligandů 

(Houserová a kol., 2006). Přítomnost sulfidů například zapříčiňuje tvorbu komplexů se sírou, při jejich 

nedostatku je speciace anorganické rtuti ovlivněna jinými ligandy (chloridy, hydroxidy). Jak 

anorganické, tak organické formy rtuti mohou být také vázány na organickou hmotu. Rtuť se velmi 

dobře adsorbuje na huminové materiály a rašelinu. 

V sedimentech se rtuť vyskytuje nejčastěji v oxidačním stavu Hg
II
 (Houserová a kol., 2006). Protože je 

rtuť špatně rozpustná ve vodě a snadno se váže na částice sedimentu, kde se akumuluje, v říčním 

prostředí je převládajícím procesem, který ovlivňuje distribuci sloučenin rtuti, sorpce na částečky 

sedimentu. Rozdělení rtuti mezi rozpuštěné a pevné fáze ovlivňuje mobilitu, reaktivitu a biodostupnost 

rtuti a určuje osud rtuti v prostředí. V případě adsorbce na částice a následné sedimentace je převážná 

část rtuti uložena v sedimentu a její mobilita bude velmi omezená. Ve značně znečištěných prostředích 

je rtuť vázána především na minerální frakci sedimentu, protože organická hmota v sedimentu je velmi 

rychle rtutí nasycena. Sedimenty hrají nejdůležitější roli při pohybu a transportu rtuti ve vodním 

prostředí a jsou velmi citlivými indikátory kontaminace vodního prostředí rtutí (Pelcová a kol., 2010). 

Množství rtuti v sedimentu odráží znečištění říčního toku, a pokud nedojde k odnosu sedimentu, je 

obrazem historického znečištění říčního systému. 

2.2 Změny v geochemickém cyklu rtuti vlivem antropogenních aktivit 

Činnosti člověka ovlivňují toky rtuti a tím mění její přirozený biogeochemický cyklus. Spalování 

fosilních paliv, těžba, produkce kovů, domorodá produkce zlata, chemický průmysl a spalování 

odpadu urychluje její geochemický cyklus. Lidstvo proto je a bude nuceno čelit zvýšeným obsahům 

rtuti v atmosféře, půdách a vodním prostředí (Selin a kol., 2009). Wang a kol. (2004) uvádějí jako 

antropogenní zdroje kontaminace vodních ekosystémů rtutí lidmi zapříčiněnou erozi, přirozenou erozi 

říčních břehů a tudíž remobilizaci rtuti nahromaděné z antropogenních zdrojů, vypouštění odpadních 

vod, zemědělství, hornickou činnost a průmysl. 

Emise rtuti do atmosféry ze spalování uhlí, chemického průmyslu, výroby cementu, spalování odpadu 

a těžby a výroby kovů jsou hlavním důvodem zvýšených obsahů rtuti v životním prostředí. 

Významným problémem rozvojových zemí je také domorodá těžba zlata (UNEP, 2013) – pro 

získávání zlata je využíváno tvorby amalgámu. Podle Nriagu a Pacyny (1988), Pacyny a kol. (2009) i 
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UNEP (2008, Obr. 2) je hlavním zdrojem rtuti v ovzduší spalování hnědého a černého uhlí i lignitu 

v uhelných elektrárnách a lokálních topeništích. Atmosférický přenos je podle Streetse a kol. (2011) 

procesem, který zapříčiňuje přítomnost rtuti v oblastech odlehlých od zdrojů emisí, jako je Arktida 

nebo Himaláje. Proto emise rtuti, jejichž objem vyvrcholil na konci 19. století množstvím až 2600 

Mg/rok, nacházíme rozptýlené po celé zemské hemisféře, kde byly emitovány. 

 

Obr. 2. Podíl jednotlivých odvětví a regionů na globálních atmosférických emisích rtuti (UNEP, 2008). 

Na nynějších celkových antropogenních emisích rtuti (přibližně 2000 t/rok, viz Obr. 3) se spalování 

uhlí podílí přibližně z poloviny. Množství atmosférických emisí rtuti mezi lety 1990 až 2005 zůstává 

celosvětově na stejné úrovni – pokles v Evropě, Rusku a Severní Americe je kompenzován přírůstkem 

v Asii, Jižní Americe a Africe (UNEP, 2008). 
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Obr. 3. Cyklus rtuti (podle UNEP 2013 a Mason a kol., 2012). V žlutých boxech jsou znázorněny rezervoáry 

rtuti (v tunách), v bílých boxech toky rtuti (v tunách za rok). 

Průmyslové zdroje se posuzují podle množství zpracovaného materiálu, obsahu rtuti v daném 

materiálu a postupů, jimiž jsou snižovány vypouštěné emise. Pomocí koncentrace v materiálu a 

použitých technologií záchytu v jednotlivých zařízeních byly určeny emisní faktory (emission factors). 

Například pro spalování uhlí v elektrárnách byl v práci Pirrone a kol. (2010) emisní faktor 

0,04-0,3 g Hg/t, pro olověné hutě 3,0 g Hg/t, pro primární produkci rtuti 0,2 kg Hg/t, pro velkovýrobu 

zlata dokonce 0,5 g Hg/g. Ve stejné práci odhadli Pirrone a kol. (2010) celosvětové antropogenní 

emise rtuti na 2320 t/rok, což odpovídá i odhadům uvedeným v dalších pracích (např. Streets a kol., 

2011). Podle Pacyny a kol. (2006) příspěvek Evropy tvořil za rok 2000 celkem 239 t rtuti. V dnešní 

době je ale přikládán velký důraz na snižování emisí a čištění spalin ve vysokoteplotních procesech je 

tudíž v rozvinutých zemích velmi běžné. 

Jak již bylo zdůrazněno, pro transport rtuti je nejvýznamnější přenos atmosférou. Proto nalezneme 

řadu prací, které se zabývají emisemi rtuti do atmosféry a jejich transportem, dálkovým přenosem a 

depozicí (Pirrone a kol., 2010; Pacyna a kol., 2006; UNEP, 2008; Streets a kol., 2011 a další). Cesta 

emisí rtuti od zdroje emisí až do jejího konečného (ve smyslu obecného chápání času, ne ve smyslu 

geologického času) zásobníku probíhá stovky let a v průběhu je transportována atmosférou, 

deponována na povrchu pevninském i oceánském a znovu reemitována (Streets a kol., 2011; Driscoll a 

kol., 2013). Množství emisí a dálkový přenos jsou sledovány pro posouzení množství rtuti 
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v antropogenně ovlivněném geochemickém cyklu. Naopak pevninské ekosystémy a oceány jsou 

sledovány jako možný zdroj toxické methylrtuti. 

Do celkového souhrnu antropogenních zdrojů nebyly zahrnovány příspěvky z historických akumulací 

rtuti – okolí dolů a úpraven, chemiček nebo hutí barevných kovů (Kocman a kol., 2013; Streets a kol., 

2011). Streets a kol. (2011) uvádějí, že přibližně polovina ze 720 Gg Hg byla mezi lety 1850-2008 

použita na získávání Ag a Au amalgamací Druhá polovina vyprodukované rtuti byla pravděpodobně 

využita na jiné účely, jejich osud v životním prostředí je ale velmi těžké určit a kvantifikovat (Streets 

et al, 2011). Zde bude kladen důraz právě na kontaminace v blízkosti antropogenních zdrojů, které 

jsou posuzovány až v nejnovější zprávě Organizace spojených národů z roku 2013 (UNEP, 2013). 

Jsou to oblasti, které jsou zdrojem pro reemisi rtuti do atmosféry a remobilizaci do vodotečí erozí 

kontaminovaných půd a sedimentů (Kocman a kol., 2013; UNEP, 2013). Zpráva UNEP (2013) 

posuzuje, mimo již dříve diskutovaných zdrojů emisí, nově také vliv domorodé těžby a zpracování 

zlata, pesticidů a fungicidů používaných v zemědělství a odlesňování. K nadměrným vstupům rtuti do 

prostředí dochází z různých důvodů také během těžby rtuti a barevných kovů, tyto zdroje jsou v UNEP 

(2013) pouze uvedeny, ale prozatím nejsou kvantifikovány. 

Vedle měření emisí, imisí a koncentrací v prostředí (vodě, půdě, sedimentech) jsou významným 

zdrojem informací i geochemické archivy – led (Schuster a kol., 2002), rašelina, jezerní sedimenty a 

dřevní letokruhy. Geochemické archivy jsou nám navíc oproti koncentraci v prostředí schopny předat 

informaci o historickém vývoji koncentrace (Hojdová a kol., 2011). Podle Kocmana a kol. (2011) jsou 

koncentrace rtuti v dnových sedimentech dobrým zdrojem informací o znečištění vody rtutí. 
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2.3 Rtuť v oblastech ovlivněných těžbou a dalšími bodovými zdroji znečištění 

Na globální úrovni je nejvíce pozornosti věnováno atmosférickým emisím rtuti a reemisi rtuti 

v oblastech těžby zlata a v okolí hutí barevných kovů. I kontaminace vodotečí a oceánů je ve většině 

prací studována z pohledu depozice rtuti z atmosféry (Driscoll a kol., 2013). Nezanedbatelným 

zdrojem je ale také stopová příměs Hg v rudách (Kerfoot a kol., 2004); v místech těžby a zpracování 

rud vznikají tzv. hot spoty – místa s nahromaděním rtuti oproti běžným hodnotám v daném typu 

prostředí (Kocman a kol., 2013). Nejvýznamnějším procesem transportu rtuti z hornických oblastí je 

transport vodotečí ve formě rtuti navázané na částice sedimentu (Rytuba, 2003; Brigham a kol., 2009; 

Whyte a Kirchner, 2000). Zpracováním rud rtuti a rud, ve kterých se rtuť vyskytuje pouze jako příměs 

(především rudy mědi, zinku, olova, niklu), vznikají odpady s příměsí Hg a během hutnické činnosti 

dochází k úniku rtuti do atmosféry.  

Přísun rtuti z těžby, průmyslu nebo odpadních vod může v určitých oblastech překonat přísun rtuti 

atmosférickou depozicí (Kocman a kol., 2013); v podmínkách mírného nebo humidního klimatu 

mohou být z lokalit s intenzivní těžbou vodními toky transportovány řádově stovky kilogramů rtuti za 

rok (Kocman a kol., 2013). Rtuť se v takovýchto oblastech vyskytuje převážně ve formě částic a 

nejrazantnější transport je při povodňových epizodách (Kocman a kol., 2013). Až 75-90% rtuti je 

transportováno právě při zvýšeném průtoku – až tisíce kilogramů rtuti jsou transportovány během 

několikadenních povodní. Naopak v podmínkách aridního klimatu převyšuje evaze rtuti. 

Mezi nejvýznamnější ložiska rtuti patří Almadén ve Španělsku, Idrija ve Slovinsku, Amiata v Itálii, 

New Almaden v Kalifornii (Rytuba 2003) a další ložiska například v Kalifornii (USA), Peru, na 

Aljašce nebo v Číně (Gray a kol., 2000; Rytuba 2003; Kocman a kol. 2011; Rimondi a kol, 2012). 

V dnových sedimentech toků drénujících oblasti těžby Hg se běžně vyskytují koncentrace až 1000 

mg Hg/kg (Gray a kol., 2000), ve španělském Almadénu dokonce až 2300 mg Hg/kg (Gray a kol., 

2004). V samotném toku se koncentrace rtuti pohybují kolem 2000 ng/l, velmi nízké koncentrace po 

přefiltrování (0,45µm) ale indikují převážné zastoupení rtuti navázané na rozpuštěné částice 

sedimentu. 

Těžba zlata může být sama o sobě zdrojem rtuti. Stejně jako stříbro mohou rudy Ag obsahovat určité 

množství příměsi rtuti. Tento zdroj můžeme za významný považovat ve státech, kde dochází ke 

konvenčnímu zpracování drahých kovů, jako je JAR, Austrálie, USA (Kocman a kol., 2013). Mimo to 

se při zpracování v některých částech světa hojně využívá amalgamace, kdy přidáním rtuti k rudám 

zlata a stříbra vzniká amalgám drahého kovu. V rozvojových zemích (státech Jižní Ameriky v oblasti 

Amazonie, Číně, Jihovýchodní Asii nebo v některých státech Afriky) v popisu Veiga a kol. (2014), je 

se rtutí pracováno bez dostatečných opatření, chránících jak pracovníky, tak okolní prostředí. Podle 

Veiga a kol. (2014) se tímto způsobem získávání zlata zabývá mezi 10 až 15 miliony lidí prakticky ve 

všech rozvojových zemích a ročně vyrobí 300 až 400 tun zlata. Domorodá těžba zlata (AGM, artisanal 
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gold mining) je zodpovědná za vstup 37% veškeré rtuti z antropogenních zdrojů, a to jak do 

hydrosféry (kapičky rtuti nebo rtuť adsorbovaná na povrch sedimentu), tak do atmosféry (při zahřívání 

amalgámu). 

Při těžbě barevných kovů je rtuť prvkem pouze přidruženým. V minerálech tvoří příměs, často pouze 

stopovou. V celosvětovém měřítku je těžba a zpracování barevných kovů nezanedbatelná (Obr. 2), 

pokud vezmeme v úvahu také hutnictví barevných kovů, které je jedním ze zásadních zdrojů emisí 

rtuti pro několik prvních kilometrů v okolí huti (Li a kol., 2008). Emise hutí jsou nejčastěji 

deponovány v blízkosti svého zdroje. Ve velké míře vstupují také do globálního cyklu rtuti a mohou 

být deponovány v oblastech vzdálených zdrojů emisí (www.emep.int; Wu a kol., 2014). Na některých 

lokalitách nemusí být hutnická činnost převládajícím zdrojem rtuti; např. Kerfoot a kol. (2004) uvádí 

jako významný zdroj rtuti v sedimentech Hořejšího jezera (USA) také stopový obsah rtuti přirozeně se 

vyskytující v minerálech, které se do jezera dostaly vlivem těžby v nedalekých měděných dolech. 

Dalším zdrojem rtuti z hornických a hutnických oblastí může být i redepozice rtuti z okolí hutí 

(Kocman a kol., 2013). V případě těžby ložisek rtuti – rud s obsahem minerálu rumělky (HgS) – je to 

hlavně mobilizace HgS, ale také volatilizace rtuti do atmosféry přímo vlivem zvětrávání na ložisku, na 

odvalech a haldách a revolatilizací z vodotečí a půd. 

2.3.1 Hg v půdách 

Celosvětově je nejvýznamnějším zdrojem rtuti v půdě přímo depozice Hg
II
 z atmosféry nebo opad 

listů, které zachytily rtuť z atmosféry (Selin, 2009). Pro porovnání obsahů rtuti v půdě si uveďme 

průměrné koncentrace rtuti v půdě různých oblastí. Průměrná koncentrace rtuti v půdě celosvětově je 

0,06 mg/kg (Van Loon a Duffy, 2011, Obr. 1). Průměrná koncentrace (median) rtuti v půdě v Evropě 

je podle Salminen a kol. (2005) v povrchové vrstvě půdy 0,02 mg/kg, rozložení koncentrací je 

graficky znázorněno na Obr. 4. Koncentrace Hg v půdním humusu (v Evropě až 3,75 mg Hg/kg; 

Salminen a kol., 2005), jsou oproti ostatním vrstvám půdy obohaceny opadem částí rostlin, v nichž je 

koncentrace Hg zvýšena intercepcí z atmosféry (Navrátil a kol., 2014). 

Nejvyšší koncentrace rtuti v půdě byly v Evropě zjištěny v oblastech mineralizace Hg nebo Zn-Pb 

(Salminen a kol., 2005).  

Wu a kol. (2014) výsledky studie rtuti v půdách v okolí Zn/Pb huti dokazují, že hutní výroba olova a 

zinku jsou významným zdrojem emisí, které mají dopad jak lokálně, tak globálně; 14% emisí bylo 

deponováno v půdách v okolí huti a zbývající část se účastnila transportu atmosférou. Dle jejich 

odhadů bylo mezi roky 1969-2011 emitováno z čínské huti 105 t Hg do atmosféry, z toho 15 t Hg bylo 

deponováno do vzdálenosti 5 km od zdroje znečištění, zbytek, tedy 86% rtuti emitované z celkových 

emisí této huti vstoupilo do globálního cyklu rtuti. V okolí huti byla koncentrace Hg v půdě zvýšena 

z 0,12 mg/kg na 1,77 mg/kg.  

http://www.emep.int/
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Obr. 4. Rtuť v povrchových (nahoře) a podpovrchových vrstvách půd Evropy (Salminen a kol., 2005). 

2.3.2 Hg v dnových sedimentech 

Průměrný obsah rtuti ve dnových sedimentech v Evropě je 0,08 mg/kg (0,003-13,6 mg/kg; Salminen a 

kol., 2005). Nejvyšší koncentrace jsou zaznamenány v oblasti Almadén ve Španělsku, kde koncentrace 

Hg ve dnových sedimentech dosahují průměrně 2 mg/kg. Lokálně jsou však koncentrace rtuti 
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v oblastech její těžby mnohonásobně vyšší, až 1500 mg Hg/kg (Rytuba 2003). Vysoké obsahy rtuti 

byly zjištěny i v dalších oblastech spojených s mineralizací rtutí, nebo olovem a zinkem. Ve střední 

Evropě jsou vyšší koncentrace v dnových sedimentech pozorovány především v oblasti takzvaného 

černého trojúhelníku (obr. 5.), vlivem spalování uhlí. 

 

Obr. 5. Rtuť v dnových sedimentech Evropy (Salminen a kol., 2005). 

Nasr a kol. (2011) monitorovali rtuť kanadských toků, zčásti kontaminovaných pouze atmosférickou 

depozicí, zčásti se zdroji rtuti v rámci sledovaného povodí. Oproti jiným oblastem zde může hrát 

velkou roli rtuť deponovaná do sněhu a její zvýšený přísun do toků během tání sněhu. Ve dnových 

sedimentech bylo naměřeno v průměru 0,07 mg Hg/kg, maximální hodnoty ale dosahovaly až 9,40 mg 

Hg/kg, ty však byly připisovány vlivu hornické činnosti. V oblastech bez vlivu hornické činnosti 

dosahovaly hodnoty koncentrace rtuti ve dnových sedimentech maximálně 0,4 mg/kg. Brabo a kol. 

(2003) dokumentují koncentrace rtuti ve dnových sedimentech nekontaminovaných oblastí 

v Amazonii. Koncentrace rtuti v oblastech nezasažených domorodou těžbou zlata naměřili v průměru 

0,04 mg Hg/kg. 

Koncentrace Hg v jemnozrnné frakci (< 63 µm) dnových sedimentů toku drénujícího oblast těžby 

zlata v Brazílii byly naměřeny i přes použití amalgamace při těžbě zlata poměrně nízké - maximálně 

0,12 mg/kg (průměr 0,04 mg/kg; Pestana a kol., 1997, 2000). V odkališti bylo naměřeno 5,2 mg Hg/kg 

a vyšší koncentrace (max. 0,14 mg Hg/kg) byly také naměřeny v aluviu. 
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Při zkoumání oblasti zasažené těžbou rtuti zjistili Rimondi a kol. (2012) koncentrace ve dnových 

sedimentech 0,26 – 15 mg Hg/kg, zvýšené přísunem rtuti z odpadů po její těžbě. Naměřené 

koncentrace se snižují směrem od těžební oblasti v blízkosti prameniště řeky díky ředění po připojení 

nekontaminovaných přítoků. Dále po toku je sledován i výrazný nárůst – autoři ho připisují výskytu 

jiných dolů v prameništi jednoho z přítoků. Pozadí (0,023-0,27 mg Hg/kg) je již samo o sobě na 

některých místech zvýšené z důvodu Hg mineralizace. 

Znečištění z bývalé farmaceutické továrny, studované Birkettem a kol. (2002) ovlivnilo sedimenty 

blízkého toku; kontaminace byla ve dnových sedimentech výrazná 2-3 km po proudu řeky (až 6,6 

mg/kg). V aluviálních sedimentech byla zřetelná ještě 15 km po proudu řeky (Birkett a kol., 2002). 

Tyto hodnoty jsou ale výrazně nižší, než koncentrace naměřené v roce 1986 (až 32,9 mg/kg). Autoři 

předpokládají, že starší sedimenty byly pouze překryty mladšími. Prvním významným způsobem 

odbourávání rtuti z tekoucích vod je právě pohřbení v sedimentech, druhým fotochemická redukce na 

Hg
0
 a reemise do atmosféry. 

2.3.3 Měření rtuti v geochemii 

Pro zjištění Hg v životním prostředí se využívá měření celkové rtuti. Rtuť, jak bylo uvedeno v Kap. 

2.1.1, se v životním prostředí vyskytuje v několika formách, jejichž fyzikální, chemické i 

toxikologické vlastnosti se liší (Houserová a kol., 2006). Vzhledem právě k rozdílné toxicitě je 

důležité stanovovat nejen obsah celkové rtuti ve složkách životního prostředí ale i jejich speciaci 

(Houserová a kol., 2006). 

Pro posouzení zdrojů rtuti a jejich vlivu na životní prostředí se v posledních deseti letech začalo 

využívat i stabilních izotopů Hg (Sonke a kol., 2013; Yin a kol., 2013). Rtuť má sedm stabilních 

izotopů s průměrným zastoupením uvedeným v závorkách: 
196

Hg (0,155%), 
198

Hg (10,04%), 
199

Hg 

(16,94%), 
200

Hg (23,14%), 
201

Hg (13,17%), 
202

Hg (29,73%) a 
204

Hg (6,83%), jejichž zastoupení se 

mění podle zdroje (Yin a kol., 2013), který má vliv na frakcionaci rtuti. K frakcionaci může docházet 

mikrobiální redukcí, během methylace i demethylace, ale i při abiotických procesech, například 

volatilizaci, evaporaci nebo adsorbci. 

Pro posouzení antropogenních zdrojů kontaminace se izotopové složení rtuti zdá být vhodným 

stopovačem a bylo využito při hodnocení kontaminace rtutí v oblasti ovlivněné těžbou rtuti (Foucher a 

kol., 2013; Yin a kol., 2012), pro posouzení frakcionace během spalovacích procesů v uhelné 

elektrárně (Jackson a kol., 2012; Sun a kol., 2013) i v okolí hutí (Jackson a kol., 2013; Sonke a kol., 

2010). Izotopové složení ale může být ovlivněno následnými přirozenými procesy frakcionace 

v životním prostředí (Jackson a kol., 2013). 
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2.4 Kontaminace důlní a hutní oblasti Příbramska 

Město Příbram leží přibližně 60 km jihozápadně od Prahy, hlavního města České republiky (Obr. 6). 

Hornická a hutnická činnost probíhala v této oblasti již od středověku. Zpočátku se zde těžilo a 

zpracovávalo především stříbro, později také olovo. V současné době zde neprobíhá žádná hornická 

činnost ani hutnictví rud. Huť zpracovávající olověný odpad, která je v provozu přibližně 200 let, 

funguje dodnes. 

 

Obr. 6. Lokalizace zájmové oblasti - Příbram (upraveno podle is.muni.cz). 

Ložiska příbramského rudního revíru jsou vázána na variské intruze. V oblasti Bohutína a Březových 

Hor se jedná o polymetalické rudní žíly (Ag-Pb-Zn±Sb) Březohorského rudního revíru – ložiska 

Březové Hory a ložiska Bohutín (Bambas, 1990; Žák a kol., 2009). Jihovýchodně od Příbrami se 

nacházejí uranové rudní žíly příbramského uranového ložiska. 

Žilovina březohorského rudního revíru je tvořena především křemenem a karbonáty, nejdůležitějšími 

rudními minerály jsou galenit a sfalerit (Bambas, 1990). 

Zájmové území je odvodňováno vodotečí Litavka (č. hydrologického pořadí 1-11-04-003) a jejími 

přítoky - Pilským potokem, Mlýnským neboli Vokačovským potokem, Obecnickým potokem a 

Příbramským potokem. Tato vodoteč protéká celou historickou hornickou oblastí a v bezprostředním 

sousedství podniku Kovohutě Příbram. Litavka má prameniště v Brdech nad obcí Láz a po zhruba 55 
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km se vlévá do Berounky v Berouně. Dvě nádrže na jejím horním toku (vodní nádrže Pilská a Láz) 

slouží jako zásobárny pitné vody pro město Příbram. Takto využitá voda je do toku navrácena 

z čističky odpadních vod severně od Příbrami, ze které vtéká do Příbramského potoka těsně před jeho 

soutokem s Litavkou. 

Litavka má poměrně velký spád, mezi nejvýše položeným pramenem (760 m n. m.) a stanicí 

v Čenkově (382 m n. m.) je to téměř 400 výškových metrů. Levostranné přítoky (Pilský potok, 

Obecnický potok) z Brd mají spád podobný či ještě větší. Přísun vody je nestálý a často ovlivněný 

přívalovými dešti, proto jsou na říčce Litavce povodně poměrně častým jevem (Navrátil a kol., 2009) 

a jsou spojené především s vysokými srážkovými úhrny v oblasti Brdské vrchoviny, jejíž část patří do 

povodí Litavky. Koryto Litavky tvořily četné meandry, nyní jsou ale rozsáhlé části toku regulovány. 

Řečiště bylo podle zprávy Kovohutí značně ovlivňováno opakovanými haváriemi tzv. Vojtěšského 

prádla. Vodní režim byl dříve zcela přizpůsoben potřebám hornické, úpravárenské a hutnické činnosti. 

V okolí Litavky se nacházely úpravnické objekty, odvodňovací systémy, nádrže a haldy hutí, které 

ovlivňovaly a ovlivňují jakost povrchové vody, kontaminaci říčních i rybničních sedimentů. 

Průměrný průtok v posledních několika letech nepřesahoval v Příbrami, Čenkově a Berouně 0,2 m
3
/s, 

respektive 0,9 m
3
/s a 2,6 m

3
/s (hydro.chmi.cz). Nejvýznamnější vodní stavy a průtoky byly 

zaznamenány Českým hydrometeorologickým ústavem a Povodím Vltavy v letech 1997 (141 cm, 55 

m
3
/s na stanici v Čenkově) a 2002 (235 cm, 87 m

3
/s na stanici v Čenkově a až 375 cm, 216 m

3
/s v 

Berouně). 

Březohorský rudní revír se nachází nad měřící stanicí v Příbrami, kontaminované říční sedimenty u 

obce Trhové Dušníky se nacházejí mezi měřícími stanicemi Příbram a Čenkov. 

Během povodní na začátku června 2013, které proběhly mezi prvními a druhými odběry vzorků, byl 

v Berouně naměřen průtok až 140 m
3
/s a vodní stav se pohyboval o dva metry výše než je stav 

obvyklý. Tyto hodnoty odpovídají třetímu povodňovému stupni – stavu ohrožení. V červnu 2013 se 

průtok v Příbrami zvedl až na 6,8 m
3
/s a hladina řeky vystoupila z obvyklých 10 cm na 90 cm. 

V Čenkově, který se nachází o několik kilometrů dále po toku za Trhovými Dušníky, se průtok zvedl 

až na hodnoty přes 30m
3
/s (hodnota průtoku vyšší než 30,1 m

3
/s značí pro tuto stanici stupeň 

povodňové aktivity -stav pohotovosti) (hydro.chmi.cz). 

Podél Litavky probíhala po staletí hornická a úpravárenská činnost, navíc bylo v jejím okolí v provozu 

postupně i několik hutí. Voda z Litavky byla používána pro pohon vodních kol k odvodňování štol a 

zásobovala doly a úpravny průmyslovou vodou (Bambas, 1990). Úniky z kalojemů trápily majitele 

pozemků v okolí Litavky, ve dvacátém století došlo navíc k několika haváriím úpraven (Diviš, 1926). 
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2.4.1 Historie hornictví a hutnictví na Příbramsku 

Rýžování stříbra se na Příbramsku pravděpodobně věnovali již Keltové, nejsou pro to ale k dispozici 

žádné přímé důkazy. Podle středověkých kronik o stříbronosných rudách s jistotou věděli prospektoři 

již od 13. století. O tom, že v okolí Příbrami již od té doby existovala málo rozsáhlá hornická a 

hutnická činnost, nás mohou utvrdit vzorky strusek a slitků kovu, u kterých bylo prokázáno tavení rud 

velmi starou hutnickou technologií (Ettler a kol., 2009). Pravděpodobně stříbrná huť na úpatí Brd 

v oblasti u Bohutína na Pilském potoce byla v provozu od 13. do počátku 16. století (Kunický a Vurm, 

2011). Příbramská huť ale oproti Jáchymovsku a Kutnohorsku v té době nenabyla takového významu 

(Kunický a Vurm, 2011). 

Od poloviny 16. století se již stříbro na Příbramsku těžilo intenzivněji, stále v oblasti říčky Litavky, 

v této době ale níže po jejím toku v Březových Horách. Jedna stříbrná huť se nacházela u obce Staré 

Podlesí a byla v provozu v průběhu 16. století, druhá se od poloviny 16. století nacházela u obce Lhota 

u Příbramě v oblasti dnešních Kovohutí a fungovala téměř po dobu sta let (Kunický a Vurm, 2011). 

V tomto období bylo pravděpodobně vytěženo kolem 10 000 kg stříbra. Po útlumu těžby v 17. století 

došlo počátkem 18. století k nevýznamné obnově a byly budovány i nové budovy určené pro 

zpracování rudy, technicky ale nebyly nijak pokročilé. Nebylo vyřešeno odvodňování šachet, a proto 

těžba nemohla pokročit do hlubších částí ložiska. V letech 1725-1793 fungovala huť u Podlesí, ale až 

ke konci 18. století začalo docházet k dalšímu výraznějšímu rozvoji těžby a hutnictví – ražení nových 

šachet a také vybudování hutě na soutoku Litavky a Obecnického potoka v místě dnešních Kovohutí. 

Od začátku těžby do konce 18. století byl vytěžen pouze zlomek toho, co v nadcházejícím období (Žák 

a kol., 2009). Ani úprava rud nebyla efektivní. Drcení neboli puchování vykazovalo značné ztráty 

jemně rozmělněných kovů (Bambas, 1990). Během půl století bylo otevřeno dalších 14 šachet a 

březohorská a bohutínská hornická oblast se nadále rozvíjela. Nejvyšších zisků závod dosahoval 

v letech 1886 až 1891. Od druhého desetiletí 19. století bylo dolování stříbrných a olověných rud stále 

intenzivnější a v roce 1875 byl na dole Vojtěch překonán hloubkový limit 1 000 m (Bambas, 1990). 

Příbramská stříbrná huť patřila v té době k předním hutím svého druhu v Evropě. V této době byl revír 

Příbram hlavním producentem stříbra ve střední Evropě – huť zajišťovala přes 80% výroby stříbra celé 

rakouské monarchie. Nadrcené sirníkové rudy byly praženy pomalým a málo účinným postupem v 

pražících polích v pražírně a poté procházely v úpravně redukčním tavením (Kunický a Vurm, 2011). 

Později byly praženy v plamenných pecích a koncem 19. stol. bylo k dispozici asi čtrnáct 

přehrnovacích pražících pecí. V 19. století byly zásadně modernizovány i šachtové pece – místo 

původních polovysokých bylo vybudováno osm vysokých pecí (Kunický a Vurm, 2011). Ilustrace 

zobrazující Březové Hory v roce 1897 je uvedena v Příloze 1. 

Výrazný útlum hornické a hutnické činnosti v této oblasti přinesl rozsáhlý požár na jednom z dolů 

v roce 1892, při němž došlo k úmrtí 319 horníků (Vurm, 2001; Bambas 1990). Neblahý vliv měl také 
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mimořádný pokles světové ceny stříbra (Vurm, 2001). Na začátku 20. století došlo díky zvýšení 

poptávky, zavádění moderních postupů a zlepšení organizace práce k intenzifikaci těžby. V této době 

se začala dostávat do popředí důležitost výroby olova a od konce 2. světové války mělo stále větší 

význam zpracování olověných odpadů. Počátkem 70. let požadovaly hygienické orgány a inspekce 

ochrany ovzduší provedení zásadní modernizace pražení olověných koncentrátů a výroby aglomerátu 

včetně dokonalého zachycování prachu a oxidu siřičitého. To ale nebylo možné a proto v roce 1972 

bylo úplně zastaveno zpracování olověných koncentrátů a rud a jejich těžba byla na Příbramsku 

zastavena roku 1980 (Kunický a Vurm, 2011). Definitivně skončila těžba stříbrných, olověných a 

zinkových rud na území České republiky v roce 1989. Olovo a stříbro se vyráběly již jen z odpadů, 

jejichž přísun byl poměrně značný a nedošlo tedy k významnému útlumu činnosti huti (Kunický a 

Vurm, 2011).  

V roce 1980 byl vybudován nový 162 metrů vysoký komín a odlučovací linka na čištění spalin byla 

zavedena do provozu koncem roku 1982 (Kunický a Vurm, 2011). Od roku 1983 začaly emise 

výrazně poklesávat, na řadě míst huti byl ale až do devadesátých let uskladněn prach z odlučovačů, 

který způsoboval sekundární prašnost. 

Dnes se huť zabývá zejména recyklací olověných odpadů (především vyřazených olověných 

autobaterií), dále také zpracováním elektroodpadu, recyklací odpadů s obsahem drahých kovů a 

výrobou produktů na bázi olova a cínu (http://www.kovopb.cz/). Podnik Kovohutě Příbram 

nástupnická a.s. se nachází 4 km severozápadně od centra města Příbram na pozemku původní hutě. 

Rtuť je v Březohorské oblasti pouze minoritním kontaminantem, Bambas (1990) uvádí jako rudní 

minerály, které rtuť ve stopovém množství obsahují hlavně galenit, sfalerit, dále také v menší míře 

boulangerit, tetraedrit a bournit. Nevyskytují se zde ale minerály samostatné rtuti a ani minerály 

se rtutí ve své struktuře nejsou časté. 

Za celé období se v Příbrami z rud vyrobilo 3 247 t Ag (v celé České republice 6 909 t), z toho 3 220 t 

pocházelo z dolů v Příbrami a 27 t z ostatních lokalit po celé ČR. Olova bylo z celkových 416 845 t 

vyrobených z rud v celé České republice v Příbrami vyrobeno 371 790 t. 359 000 t pocházelo přímo 

z lokalit v Příbrami, 12 790 z ostatních lokalit z celé ČR (Vurm, 2001). Mimo výroby olova z rud bylo 

v Příbrami také od 2. poloviny 20. století vyrobeno 1 141 000 t olova z odpadů (Kunický a Vurm, 

2011). 

V blízkosti jednotlivých dolů se nacházely úpravny rud, kde se rudy rozmělňovaly a vodou se 

odlučovala těžší ruda (Diviš, 1926). Jako odpad vznikaly jemnozrnné kaly, které byly skladovány 

v kalojemech (odkalištích) mezi doly a Litavkou. Některé byly na rudu bohaté a byly dále 

přepracovávány. Diviš (1926) dále píše, že dle historických zdrojů si lidé vlastnící pozemky v okolí 

Litavky stěžovali na jejich znehodnocení kaly z odkališť. V roce 1897 byly dokonce majitelům těchto 

http://www.kovopb.cz/
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pozemků za znečištění vypláceny náhrady. V letech 1932 a 1952 navíc havarovala odkaliště 

v úpravnách březohorských rud a odpadové kaly a štěrk zaplavily řečiště Litavky i blízké okolí 

(www.hornictvi.info), Bambas (1990) v publikaci o Březohorském rudním revíru prezentuje fotografii 

dokumentující havárii v roce 1932 přiloženou v Příloze 2. 

2.4.2 Kontaminace životního prostředí na Příbramsku 

Oblast Příbramska je známa kontaminací celé řady složek životního prostředí a je oblastí s nejvyššími 

koncentracemi olova a kadmia v půdě v České republice (Suchara a Sucharová, 2004). Zvýšené 

koncentrace stopových prvků v prostředí mohou být způsobeny vyšší mírou zvětrávání 

mineralizovaných hornin odkrytých, rozemletých a zpracovávaných při těžbě a zpracování rud. Těžba 

rud v této oblasti již ustala, podnik Kovohutě Příbram v dnešní době téměř žádné znečištění 

neprodukuje a čištění spalin vysokoteplotních procesů dosahuje až 99% účinnosti (Ettler a kol., 2007). 

V minulosti byly emise huti mnohonásobně vyšší (Mihaljevič a kol., 2006) a kontaminace v okolí huti 

je historického charakteru - jen v 60. letech 20. století byly emise řádově 500 krát vyšší než dnes 

(Vurm, 2001).  

Z následujících uvedených studií kontaminace půd, rostlin, hub, dnových sedimentů, dřevních jader, 

mechů a humusu, je zřejmé, že dlouhodobá těžba a zpracování rud ovlivnily koncentraci olova, zinku, 

kadmia a rtuti v okolí Příbrami. Jejich výsledky jsou tedy shrnuty v této kapitole a doplněny 

tabulkou 1 shrnující obsahy Hg v geomateriálech Příbramska. 

Podle studie Rieuwertse a Farago (1996) provedené v Příbrami a blízkém okolí byla naměřena 

koncentrace rtuti v půdě 0,07-2,32 mg/kg. Maximální koncentrace byla naměřena v okolí Příbramské 

huti (max. 2,32 mg/kg) a další zvýšené koncentrace v oblastech historické těžby (max. 1,57 mg/kg) 

v Březových Horách, v západní části města Příbram. Půda v okolí Kovohutí Příbram je kontaminována 

i dalšími rizikovými prvky (Pb, Cd, As, Zn) a koncentrace významně překračují maximální přípustně 

hodnoty stanovené Vyhláškou č. 13/1994 Sb. Nejvyšší obsahy Pb až 58 500 mg/kg byly zjištěny ve 

svrchní vrstvě půdy, u ostatních prvků byla zřejmá větší mobilita do hloubky s maximálními 

koncentracemi Zn až 21 900 mg/kg a Cd až 96 mg/kg (Rieuwerts a kol, 1999). Výrazný vliv lze 

sledovat do vzdálenosti 0,5-1,5 km od huti, převážně právě po směru větru k jihovýchodu, což 

souhlasí s převládajícím směrem větru a domněnkou, že převážná část kontaminace pochází 

z polétavého prachu  komína příbramské huti (Rieuwerts a kol., 1999). 

Oproti koncentraci Hg v podložních horninách 0,03-0,22 mg/kg naměřené Ettlerem a kol. (2007) 

obsahují lesní půdy ve směru větru od příbramské huti až 6,49 mg Hg/kg, což může být způsobeno 

zejména zvýšenou intercepcí kontaminovaného prachu korunami stromů. Průměrná koncentrace Hg 

v lesní půdě odpovídala 1,490 mg/kg, v zemědělské půdě potom 0,3 mg/kg. V zemědělské půdě ani 

v jednom případě nepřesáhla hodnotu 0,8 mg Hg/kg zemědělské půdy stanovenou Vyhláškou 

http://www.hornictvi.info/
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č. 13/1994 Sb. a nejvyšší koncentrace byly zjištěny 0,6 mg Hg/kg (Ettler a kol., 2007). V nadložním 

organickém horizontu byly zjištěny nižší koncentrace rtuti, což může být způsobeno poklesem 

depozice Hg; důvodem však může být i vertikální migrace Hg půdními profily. 

Suchara a Sucharová (Sucharová a Suchara, 2004; Suchara a Sucharová, 2004) měřili koncentrace 

kovů v mechu a v půdním humusu na Příbramsku. Vlivem provozu příbramské huti můžeme 

v okolním prostředí nalézt kovy a polokovy (Ag, Bi, Cd, Cu, Hg, In, Pb, S, Sb a Zn) ve zvýšeném 

množství v okolí až 80 km
2
. Tito autoři zjistili, že koncentrace prvků v půdním humusu závisí 

především na vzdálenosti od zdroje. Další faktory jako topografie povrchu, směr větru, geologie 

podloží neměly na plošnou distribuci kontaminantů významný vliv. Obsah sedmnácti prvků 

v humusovém horizontu - mezi nimi Pb, Ag, As, Cd, Hg, Zn a dalších - znatelně klesal se zvyšující se 

vzdáleností od huti. Neplatilo to ale pro koncentrace Hg v mechu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v souhrnné tabulce (Tab. 1). 

Monitoringem historické depozice Hg v okolí Příbrami se zabývala také Hojdová a kol. (2011). V její 

práci byla měřena koncentrace Hg v letokruzích smrku a buku, přičemž nejvyšší koncentrace byla na 

místě kontaminovaném během provozu huti. V okolí olověné huti rostly koncentrace naměřené 

v letokruzích od 50. let 20. století a svého maxima dosáhly po roce 1970 (až 8,4 µg Hg/kg). Od 80. let 

20. století je dále pozorován pokles koncentrací Hg. 

Žák a kol. (2009) se zabývali znečištěním říčky Litavky kovy z hornické činnosti především ve formě 

povodňových sedimentů. Největší podíl kovů je tokem Litavky přenášen během povodňových událostí 

ve formě částic (tzv. SPM, suspended particulate matter). Toto potvrzují i Brigham a kol. (2009), kteří 

vypočítali závislost celkové rtuti v říční vodě jak na SPM, tak na DOC a Whyte a Kirchner (2000). 

Koncentrace rozpuštěných kovů ve vodě měřená během povodňových událostí byla nevýznamná a 

z tohoto měření by se mohlo zdát, že k pohybu kontaminantů nedochází. Podle Whyte a Kirchnera 

(2000) ale dochází k velmi významnému transportu rtuti právě v rámci SPM – v rámci dvouměsíčního 

měření bylo během pěti dnů se zvýšenými průtoky transportováno až 75% rtuti. 

Během významnějších průtoků v průběhu povodňových událostí je podle Žáka a kol. (2009) 

mobilizována SPM uložená v aluviu mezi Trhovými Dušníky a Bratkovicemi zobrazeném v Příloze 3. 

V období průměrných a nižších průtoků jsou obsahy SPM rozptýlené ve vodě a unášené tokem, 

relativně nevýznamné. Jedná se o vysoce kontaminovaný materiál uložený 1-1,7 m hluboko, 

nahromaděný od 13. století nejdříve pravděpodobně v důsledku vykácení lesů ve vyšších polohách 

hornické oblasti, později byly zdrojovým materiálem odpady ze zpracování rud a také sedimenty 

uniklé z havarovaných odkališť. Podle datování pomocí 
14

C provedeného Žákem a kol. (2009) 

odpovídá stáří nejspodnějších sedimentů počátkům těžby na Příbramsku. Největší množství materiálu 

ale bylo uloženo od druhé poloviny 17. století do první poloviny 20. století. 
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Sedimenty záplavového území pod Trhovými Dušníky tvoří, jak je popsali Navrátil a kol. (2008), 

jemnozrnné sedimenty, převážně prachovité, v menší míře jílovité a výjimečně písčité a jsou říčním 

systémem dále transportovány. Sedimenty deponované během povodní v roce 2002 na dolním toku 

Berounky a Vltavy nebyly vysoce kontaminovány kovy, vliv Litavky byl ale zřetelný. 

Také podle Vaňka a kol. (2008) je nejvýznamnějším zdrojem znečištění aluviálních půd podél toku 

Litavky jemnozrnný materiál z odkališť v Březových Horách, který unikl při poškození kalojemů 

během povodní v letech 1932 (Příloha 1) a 1952 a dále byl přenášen vlivem dalších četných zvýšených 

průtoků v Litavce. 

Naopak v obdobích nízkých průtoků byly částice sedimentů obsahující kontaminanty deponovány a 

uloženy v dnových sedimentech Litavky. Vaněk a kol. (2008) vzorkovali aluviální sedimenty podél 

Litavky u Bohutína, v Březových Horách, u Lhoty, a severně od Trhových Dušníků. V těchto 

profilech vysledovali zvyšující se koncentrace kovů a arsenu po proudu toku Litavky a přikládají tento 

fenomén migraci kontaminace přenášené především během vysokých průtoků. Nejvyšší koncentrace 

olova byla zjištěna u Březových Hor, a to 7590 mg/kg ve spodní části sedimentu. Maximální 

koncentrace v povrchové vrstvě sedimentu byly zaznamenány ve Lhotě nedaleko huti, a to 

4705 mg Pb/kg. Pouze u struskové haldy východně od Lhoty a severně od Litavky uvažují Vaněk a 

kol. (2008) vliv hutnictví na koncentrace kontaminantů v aluviálních a dnových sedimentech a 

předpokládají dominantní vliv důlní činnosti na kontaminaci říčního systému. 

Analýza izotopů olova ve dnových sedimentech provedená Ettlerem a kol. (2006) poukazuje také na 

vliv dřívější těžby, nedá se ale odlišit vliv primárního hutnictví olova. Při analýze izotopů olova 

v půdách v blízkosti huti byl v povrchových vrstvách půdy zjištěn vliv recyklace autobaterií 

v příbramské huti (Ettler a kol., 2004). 

V žádném z historických zdrojů není zmiňováno, že by Hg byla dovážena a používána pro zpracování 

barevných kovů (Bambas, 1990; Diviš, 1926; Kunický a Vurm 2011). Jediným jejím zdrojem tedy 

může být příměs Hg v rudních minerálech Březových Hor. Koncentraci Hg v jejich rudách byly ale 

pravděpodobně velmi nízké a nebyly nikdy systematicky sledovány. Zdrojem rtuti do okolního 

prostředí je zpracování rud se stopovou příměsí rtuti – jejich drcení, mletí a zahřívání. Zvýšené 

koncentrace můžeme najít jak v sedimentech dnových a aluviálních vlivem transportu říčním 

systémem (Vaněk a kol., 2008; Žák a kol., 2009), tak v půdách v okolí Příbrami (Rieuwerts a Farago, 

1996; Suchara a Sucharová, 2004; Hojdová a kol., 2011). 
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Tab. 1. Obsahy rtuti v geomateriálech Příbramska. 

materiál průměr Hg (µg/g) rozsah (µg/g) zdroj 

Horninové prostředí 
 

0,03-0,22 Ettler et al. (2007) 

Popílek z huti 1,31 
 

Ettler et al. (2007) 

Lesní půda 1,49 0,10-6,49 Ettler et al. (2007) 

Zemědělská půda 0,29 0,07-0,61 Ettler et al. (2007) 

Půda 
 

0,7-2,32 Rieuwerts et al. (1996) 

Humus 
 

0,4-12,8 Suchara a Sucharová (2004a) 

Mech 
 

0,04-0,26 Sucharová a Suchara (2004b) 

materiál průměr Hg (ng/g) rozsah (ng/g) zdroj 

Dřevní letokruhy   3,0-8,4 Hojdová et al. (2011) 

Rašelina   66,0-701,0 Ettler et al. (2008) 
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3. METODIKA PRÁCE 

3.1 Vzorkování a příprava vzorků 

Pro účely této diplomové práce byl proveden odběr dnových sedimentů říčky Litavky a jejích přítoků, 

protékající důlní a hutní oblastí v okolí Příbrami (Obr. 7). Tyto vzorky byly odebrány za účelem 

stanovení Hg a pro posouzení zdrojů a rozšíření kontaminace Hg sedimentech těchto vodotečí. 

 

Obr. 7. Mapa zájmového území (upraveno podle Ettler a kol., 2006). 

První vzorkování proběhlo v rámci diplomové práce Molka (2004) v květnu roku 2003, tři čtvrtě roku 

po povodni v roce 2002. V roce 2003 bylo odebráno celkem 37 vzorků dnových sedimentů pro 

vypracování studie zabývající se kontaminací dnových sedimentů kovy z této oblasti zasažené těžbou 
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a zpracováním rud (Ettler a kol., 2006), z nichž pro účely této práce bylo využito celkem 20. Ve 

vzorcích z roku 2003 nebylo měření Hg původně provedeno. Další vzorkování proběhlo v září 2012 - 

před povodněmi v červnu 2013, a poté po těchto povodních – v říjnu roku 2013. V letech 2012 a 2013 

bylo odebráno vždy celkem 22 vzorků, 20 ze shodných míst s odběrnými místy vzorků z kampaně 

v roce 2003 a navíc další dva z oblasti aluvia v blízkosti obce Trhové Dušníky. 

Vzorky byly odebrány z vrchní vrstvy sedimentu z části komunikující s říčním tokem do plastových 

sáčků a po převozu uchovány v chladu. Dále byly prosety přes síto s velikostí ok 63 µm (v roce 2003) 

nebo 47 µm (v letech 2012 a 2013). Vzorky z roku 2003 byly sušeny při 40°C a rozemlety 

v achátovém hmoždíři pro zajištění homogenity. Vzorky z roku 2012 byly rozděleny na dvě 

rovnocenné části, jedna část byla sušena také při 40°C, druhá část byla sušena vakuovým vymražením 

v lyofilizátoru. Následně byly homogenizovány v achátovém hmoždíři. Během analýzy nebyly 

zjištěny změny v koncentraci rtuti v odlišně sušených vzorcích z roku 2012 (viz kap. 4.1.1). Vzorky 

z roku 2013 byly proto pouze vakuově vymrazeny v lyofilizátoru a homogenizovány v achátovém 

hmoždíři. 

Zpracování a sušení vzorků byla prováděna v laboratořích Ústavu geochemie, mineralogie a 

nerostných zdrojů PřF UK, lyofilizace byla provedena v Geologickém ústavu Akademie věd České 

republiky. 
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3.2 Analytický postup 

Měření rtuti (Hg), síry (Stot), uhlíku (TC, TIC) a série dalších prvků v odebraných vzorcích byla 

provedena v Laboratořích geologických ústavů a v laboratořích Ústavu geochemie, mineralogie a 

nerostných zdrojů PřF UK. Přehled referenčních materiálů je uveden v Přílohách 5-8. 

3.2.1 Celková rtuť 

Pro zjištění obsahu celkové Hg ve vzorcích byla využita metoda atomové absorpční spektrometrie 

pomocí jednoúčelového přístroje Advanced Mercury Analyser (AMA) 254 firmy LECO (Obr. 8) pro 

přímé stanovení Hg v pevných nebo kapalných vzorcích bez potřeby chemického rozkladu vzorku. 

 

Obr. 8. Schéma analyzátoru rtuti AMA 254 (zdroj: LECO) 

Vzorek se po namletí na analytickou jemnost vkládá v niklové lodičce do přístroje a ve spalovací 

trubici je vysušen a poté spálen při přibližně 750°C v proudu kyslíku. V případě nehořlavého vzorku je 

rtuť ohřevem uvolněna. Rtuť je následně selektivně zachycena na zlatý amalgamátor. V atomovém 

absorbčním spektrometru se specifickou vlnovou délkou 253,65nm (odtud název AMA 254) potom 

dochází po krátkodobém ohřevu amalgámu a uvolnění rtuti k její detekci. Analyzátor pro větší 

přesnost pracuje ve dvou rozsazích, aby mohl být spolehlivě změřen co nejširší rozptyl koncentrací 

(přibližně 0,05-40 ng Hg a 40-600 ng Hg v prvním, respektive ve druhém rozsahu analyzátoru). Tímto 

způsobem lze měřit koncentrace rtuti v libovolných pevných materiálech (např. uhlí, půdě, zbytcích ze 

spalovacích procesů, vlasech) i libovolných kapalných materiálech (např. přírodních vodách, tělních 

tekutinách). 

Kalibrace přístroje byla prováděna pomocí kalibračních roztoků a referenčních materiálů. Při kalibraci 

byly využity kalibrační roztoky s koncentrací rtuti 0,01; 0,05 a 0,5 µg/kg a standardní referenční 

Dávkovací niklové lodičky

Software na ovládání a zobrazení výsledků

Spalovací trubice a katalyzátor

Detekční systém atomového absorpčního spektrometru

Amalgamátor
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materiál NIST 1633b (popílek z uhelných elektráren) s certifikovaným obsahem 

0,1431 ± 0,0018 mg Hg/kg. Měřený průměr pro referenční materiál NIST 1366b vykazoval hodnotu 

0,1520 ± 0,0035 mg Hg/kg (viz Příloha 5). 

3.2.2 Další kovy a polokovy 

Pro vzorky z roku 2003 byly výsledné hodnoty koncentrací Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb a U 

převzaty z diplomové práce Molka (2004). Pro zjištění celkových obsahů kovů a polokovů ze vzorků 

z let 2012 a 2013 bylo nutné provést rozklad v kyselinách a měření jejich koncentrací. Pro vzorky z let 

2012 a 2013 bylo postupováno následovně. Množství 1 g suchého vzorku namletého na analytickou 

jemnost bylo rozpuštěno v platinových miskách v 10 ml HF a 0,5 ml HClO4 a odpařeno do sucha. 

Postup byl opakován s 5 ml HF a 0,5 ml HClO4 a znovu odpařen. Zbylá usazenina byla rozředěna 

pomocí 1 ml HNO3 do deionizované vody v celkovém objemu 50 ml. Koncentrace Al, Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Sb a Pb byly změřeny pomocí hmotnostního spektrometru s indukčně 

vázaným plazmatem (Thermoscientific X series
II 

ICP-MC). Pro měření Pb byly vzorky 200krát 

zředěny. 

Pro kontrolu měření byla provedena dvě měření certifikovaného referenčního materiálu BCR 701 

(lake sediment) a jejich porovnání s certifikovanými hodnotami je uvedeno v Příloze 6. Dále byla 

provedena dvě měření standardního referenčního materiálu NIST 1643d (trace elements in water) a 

jejich porovnání s certifikovanými hodnotami je uvedeno v Příloze 7. 

3.2.3 Síra, celkový a organický uhlík 

Pro zjištění obsahů síry a uhlíku ve vzorcích byl použit analyzátor celkového obsahu síry a celkového 

obsahu uhlíku (Eltra CS-530) a analyzátor celkového obsahu anorganického uhlíku (Eltra CS-500 

TIC). 

Měření koncentrací uhlíku (Corg) a síry (Stot) je založené na spálení vzorku v proudu kyslíku a analýze 

generovaných plynů (SO2 a CO2) pomocí infračervené absorbce. Navážka vzorku o průměrné 

hmotnosti 200 mg byla spálena v keramické lodičce. Měřena byla koncentrace oxidovaných forem síry 

a uhlíku (SO2 a CO2) v plynné směsi a dále přepočítána na procenta. Detekční limity byly 50 mg/kg. 

Pro zjištění organického uhlíku byly měřeny koncentrace TIC (total inorganic carbon, celkového 

anorganického uhlíku). V navážkách přibližně 500 mg byly v Erlenmeyerově baňce za zvýšené teploty 

a stálého míchání ve vzorcích rozloženy karbonáty kyselinou fosforečnou (H3PO4). Stejně jako u 

předchozí metody byl detegován vzniklý CO2. Organický uhlík byl získán odečtením množství 

karbonátového uhlíku od celkového množství uhlíku. 

Kontrola měření probíhala za využití certifikovaného referenčního materiálu NIST 2702 (inorganics in 

marine sediment) a jeho porovnání s informačními hodnotami je uvedeno v Příloze 8. 
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3.2.4 Zpracování dat 

Základní statistika byla provedena v MS Excel, grafy byly vytvořeny v MS Excel (Microsoft, 2013). 
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4. VÝSLEDKY 

4.1 Koncentrace Hg 

Koncentrace celkové rtuti (Hg) se v odebraných vzorcích dnových sedimentů pohybovaly v rozmezí 

0,14-3,21 mg/kg Hg. V částech toku nezasažených těžbou a zpracováním rud se koncentrace rtuti 

pohybovala okolo 0,2 mg/kg Hg (vzorky č. 1 a 8), což odpovídá hodnotám 0,03-0,22 mg/kg 

naměřeným Ettlerem a kol. (2007) pro matečné horniny odebíraných půdních horizontů. Naopak 

v oblasti Březových Hor a Příbrami byly naměřeny hodnoty nad 0,5 mg/kg Hg s nejvyššími hodnotami 

v jednotlivých letech až 2,5 - 3,2 mg Hg/kg. 

V datasetu Hg po rok 2003 nejsou dostupná měření pro odběrná místa 3, 38 a 39. Vzorek číslo 3 z 

roku 2003 se již nedochoval v dostatečném množství pro analýzu rtuti, vzorky z odběrných míst číslo 

38 a 39 byly odebírány pouze v letech 2012 a 2013. Vzorky z roku 2003 byly pro vypracování této 

práce získány již připravené k měření. U vzorků z roku 2012 bylo proto provedeno dvojí zpracování 

(sušení a lyofilizace, postup popsán v kapitole 3.1), pro ověření, že při sušení při zvýšených teplotách 

nedochází k úniku rtuti volatilizací. Tato hypotéza se nepotvrdila – lyofilizované i sušené vzorky 

obsahovaly statisticky stejné koncentrace Hg (R
2
=0,99; p<0,01) (Obr. 9). Pro vzorky z roku 2013 byla 

proto zvolena pouze lyofilizace a uvedené výsledky (Obr. 11) tedy obsahují vzorky, které byly 

upravovány pro rok 2003 sušením při 40°C, pro roky 2012 a 2013 lyofilizací. 

 

Obr. 9. Grafické znázornění - sušené vs. lyofilizované vzorky Hg z roku 2012. 
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Rozptyl hodnot koncentrací rtuti je zřejmý z krabicového grafu na Obr. č. 10. Koncentrace Hg 

dosahovaly ve dnových sedimentech Litavky a jejích přítoků v průměru 1 mg Hg/kg, což znamená 

zvýšení oproti lokálnímu pozadí pětkrát. Průměrné maximální koncentrace 2,9 mg Hg/kg jsou oproti 

pozadí zvýšeny patnáctkrát. 

 

Obr. 10. Krabicové grafy porovnávající koncentraci Hg v letech 2003, 2012. 

Vývoj koncentrací po desetileté období vzorkování znázorňuje Obr. 11.; porovnávány jsou 

koncentrace Hg ve vzorcích odebraných v letech 2003, 2012 a 2013. Koncentrace rtuti se v dnových 

sedimentech po celé desetileté období vzorkování Litavky zvyšují z hodnot v oblastech 

nekontaminovaných, ale ovlivněných přirozeným podložím, a dosahují několika maxim směrem po 

toku. 

První zvýšení koncentrací Hg bylo zjištěno v obci Bohutín, kde probíhala těžba na několika šachtách. 

První maximum můžeme pozorovat u odběrného bodu č. 7 v části obce Bohutín Vysoká Pec ve 

vzorcích ze všech odběrových let mimo vzorků z roku 2012, kdy bylo maximum v této oblasti zjištěno 

již v bodě č. 6.  

Vzorky č. 8, odebrané v Mlýnském potoce dále od soutoku s Litavkou než vzorky č. 10, vykazují 

hodnoty koncentrací srovnatelné s oblastmi neovlivněnými zdejší těžbou (průměrně 0,2 mg Hg/kg). 

Také vzorky z přítoku Obecnického potoka (č. 15) obsahují hodnoty relativně nižší (0,4 mg Hg/kg) 

oproti koncentracím ve vzorcích v Litavce poblíž soutoku s Obecnickým potokem. Vzorky č. 10 

odebrané z Mlýnského potoka několik set metrů před ústím do Litavky však vykazují jedny 

z nejvyšších koncentrací rtuti v celém sledovaném území (prům. 2,21 mg Hg/kg). Tyto zvýšené 



 

   29   

 

koncentrace ovlivňují množství Hg v dnových sedimentech na odběrném místě č. 9 za soutokem 

Litavky a Mlýnského potoka. 

Dále, v místech, kde Litavka protéká Březovými Horami, byly naměřeny zvyšující se koncentrace po 

směru toku. V průběhu deseti let, kdy byly oděry prováděny, můžeme ale sledovat celkový pokles 

koncentrací Hg v této oblasti. 

Další lokální maximum můžeme pozorovat u podniku Kovohutě Příbram a dále po toku Litavky. 

Jedná se o vzorky číslo 14 a 16 s  koncentrací dosahující až 1,98 mg Hg/kg. 

Koncentrace ve vzorku číslo 17 byly pravděpodobně ovlivněny místem odběru. Významný rozdíl 

mezi koncentracemi Hg i dalších kovů a polokovů zjevně poukazuje pravděpodobně na chybnou 

lokalizaci původního odběrného místa z roku 2003 při odběrech v letech 2012 a 2013. 

Poslední a nejvyšší maximum koncentrace Hg bylo zjištěno u obce Trhové Dušníky. Vzorky 20, 38 a 

39 vykazovaly v letech 2003-2013 hodnoty v rozmezí 1,3-3,21 mg Hg/kg. Odběrné místo č. 20 se 

nachází na Příbramském potoce pouze několik set metrů před soutokem s Litavkou. Odběrná místa 38 

a 39 se nacházejí severně od obce Trhové Dušníky, kde se spád Litavky narovnává, tok tvoří meandry, 

a při vyšších průtocích se zde vylévá ze svých koryt a je zde vytvořena aluviální plošina s nivními 

sedimenty, deponovanými již od 13. století, které obsahují zvýšené obsahy kontaminantů (Vaněk a 

kol., 2008; Žák et al, 2009). 
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Obr. 11. Porovnání koncentrací Hg ve dnových sedimentech Litavky a jejích přítoků v okolí Příbrami pro vzorkování v letech 2003, 2012 a 2013.
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4.2 Další kovy a polokovy 

Dále byly v dnových sedimentech Litavky měřeny koncentrace dalších kovů a polokovů (Al, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Sb a Pb), jejichž koncentrace z let 2012 a 2013 jsou doplněny o 

koncentrace vybraných kovů zjišťovaných ve dnových sedimentech odebíraných v roce 2003 a jsou 

uvedeny v přílohách 10-12 spolu se statickými údaji o těchto datových řadách. 

Ve spojitosti s historickou těžbou můžeme ve dnových sedimentech Litavky nalézt zvýšené obsahy 

Pb, Zn, Ag, Sb a Cd jako důsledek Pb-Ag-Zn-Sb mineralizace v této oblasti. 

Koncentrace Pb, Zn a Cd se ve dnových sedimentech Litavky zvyšují v oblastech těžby v Bohutíně a 

Březových Horách a maxima dosahují v blízkosti Kovohutí Příbram. Koncentrační maxima (konce 

horních fousů v obrázku č. 12) jsou pro Pb 43 121 mg/kg v roce 2012 (č. vzorku 16), pro Zn 26 039 

mg/kg v roce 2003 (č. vzorku 14) a pro Cd 618 mg/kg v roce 2012 (č vzorku 16). 
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Obr. 12. Krabicové grafy znázorňující srovnání koncentrací hlavních kovů v dnových sedimentech v letech 

2003, 2012 a 2013. 
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4.3 Koncentrace síry a organického uhlíku 

Průměrný obsah síry ve vzorcích dnových sedimentů Litavky a jejích přítoků z let 2012 a 2013 

vykazoval hodnotu 0,3%. Průměrný obsah organického uhlíku ve dnových sedimentech Litavky a 

jejích přítoků vykazoval hodnotu 6,7% (postup viz kap. 3.2.3). Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v Příloze 13. 
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4.4 Korelace změřených parametrů 

Pro všechny dostupné parametry ze všech tří vzorkovacích kampaní byly vytvořeny korelační matice, 

které jsou uvedeny jako Přílohy 14-16. 

Pro vzorky z roku 2003 vykazovaly na sobě velmi významnou závislost Hg, Pb, Cd, Zn a Cu 

(r=0,581-0,968; p<0,01). 

Pro vzorky z roku 2012 vykazovaly na sobě velmi významnou závislost Hg a Ag (r=0,745; p<0,01). 

Obsahy Stot vykazovaly pro vzorky z kampaně v roce 2012 slabou korelaci s Hg (r=0,27; p<0,01), ale 

silnou korelaci s Cu, Zn, Cd a Sb. 

Pro vzorky z roku 2013 vykazovaly na sobě velmi významnou závislost Hg, Ag, Cd, Sb, Pb, Zn, As, 

Cu a Stot (r=0,377-0,967; p<0,01). 
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5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Výsledky předcházející studie Ettlera a kol. (2006) dokládají extrémně zvýšené koncentrace Pb, Zn a 

Cd ve dnových sedimentech říčky Litavky, drénující hornickou oblast Březových Hor, odebraných 

v roce 2003. Koncentrace těchto kovů ve vzorcích odebraných v letech 2012 a 2013 jsou na mnoha 

odběrných místech, především v okolí příbramské huti, dokonce vyšší. K těmto výsledkům bylo v této 

práci připojeno měření koncentrací Hg ve dnových sedimentech. V evropském měřítku není vliv 

příbramského hornictví Salminenem a kol. (2005; Obr. 5) ve dnových sedimentech pozorován. Je ale 

nutné brát v úvahu, že při sestavování mapy koncentrace rtuti ve dnových sedimentech Evropy byla 

použita měřící síť se zastoupením pouze deseti odběrných bodů na celou Českou republiku (Salminen 

a kol., 2005). Kontaminace dnových sedimentů Litavky drénující březohorský rudní revír, je tzv. hot 

spotem s koncentracemi zvýšenými lokálními zdroji, a proto se v mapě sestavované Salminenem a 

kol. (2005) nemusela projevit. Hodnoty 0,14-3,21 mg Hg/kg jsou také nižší než koncentrace Hg v 

oblastech těžby rtuti (0,26-15 mg Hg/kg v práci Rimondi a kol., 2012; až 9,4 mg Hg/kg v práci Nasr a 

kol., 2011). V případě březohorského rudního revíru se ale nejedná o oblast získávání rtuti, ale o 

oblast, kde je rtuť pouze minoritní příměsí těžených rud Ag a Pb. Dlouhodobá těžba a zpracování rud 

ale ovlivnily i koncentraci minoritních kontaminantů, jako je právě Hg, v okolí Příbrami a Březových 

Hor. 

Celkové koncentrace rtuti byly měřeny ve snaze popsat kvantitativní i kvalitativní rozsah 

kontaminace. Další měřené kovy a polokovy byly měřeny pro porovnání a doplnění poznatků 

publikovaných Ettlerem a kol. (2006).  
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5.1 Znečištění dnových sedimentů Litavky a jeho zdroje 

Dle prostorového rozložení koncentrací Hg v Litavce (Obr. 11) můžeme usuzovat, že hlavním zdrojem 

kontaminace sedimentů Litavky rtutí je fluviální transport z hald a odkališť. Rtuť, navázaná na 

jemnozrnné částice ze zpracování rud, je spolu s těmito sedimenty transportována v suspenzi (Hudson-

Edwards 2003) a v průběhu desetiletého vzorkovacího období dochází k posunu kontaminačního 

mraku směrem po proudu toku Litavky. Pro potvrzení této hypotézy by ovšem bylo nutné na 

naměřených datech provést statistiku zkoumající rozptyl hodnot naměřených v jednotlivých letech 

odběru dnových sedimentů. 

Dalším zdrojem znečištění, spjatým s hornickou činností v oblasti Příbrami, je hutnická činnost. Na 

hodnotách koncentrací rtuti v dnových sedimentech oblasti ale není zřejmý zásadní vliv huti ve Lhotě 

u Příbrami. V blízkosti huti (nynější společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.) může docházet k 

dotaci kontaminantů několika způsoby: (1) loužením z hald strusky a kamínku a popílků z čištění 

spalin, které byly ukládány v prostorách huti a na nedalekých haldách č. 1 a č. 2 a (2) vyluhováním 

kontaminantů z půdy. Teploty v pecích se pohybovaly nad 1000°C a proto se dá předpokládat 

volatilizace rtuti a její únik do atmosféry. Rtuť ale až z 86% podléhá dálkovému přenosu v atmosféře 

(Wu a kol., 2014), což je ve shodě s relativně nižšími koncentracemi rtuti ve vzorcích z odběrných 

míst v okolí huti, oproti prvkům jako je olovo, zinek a kadmium. Tyto prvky byly naměřeny ve 

vysokém množství i v půdě východně a jihovýchodně od huti, což je dáno převládajícím směrem 

větru. 

V říčce Litavce můžeme během jejího průtoku studovanou oblastí sledovat zvýšení koncentrace rtuti 

z hodnot přibližně 0,2 mg/kg v oblasti obce Bohutín, Březové Hory i Trhové Dušníky na hodnoty až 

2,5 mg/kg. Celkově nejvyšší koncentrace rtuti byly však naměřeny v roce 2003 a 2013 v dnových 

sedimentech na odběrném místě č. 20, v roce 2012 na odběrném místě č. 10. V obou případech se 

jedná o sedimenty přítoků Litavky, zdroj zvýšených koncentrací lze však u obou odběrných míst 

předpokládat odlišný. Mlýnský potok, na kterém se nachází odběrné místo č. 10, nyní drénuje 

Vokačovský rybník, který se nachází mezi odběrnými místy č. 8 a 10. Ten byl dříve součástí vodního 

systému tzv. Dolních Struh a voda sem pravděpodobně přicházela již zaniklým kanálem 

z Vysokopeckého rybníka přímo na Litavce (www.mistopis.eu). Rybník byl z obav před protržením 

hráze kvůli nánosům bahna na dně v roce 1999 vypuštěn (www.brdskelisty.cz). Dnes už je již 

zrekonstruován a znovu napuštěn a odtok sveden do koryta, které za běžného provozu sbíralo 

přebytečnou vodu z přepadu rybníka a vedlo ji propustí pod hlavní silnicí do Litavky. Dříve byl však 

tento hlavní odtok zaústěn právě do Struh a vedl pravým úbočím údolí Litavky do dolů na Březových 

Horách. Strouha již není z povrchu viditelná, ze satelitních snímků ji lze ale poměrně dobře určit. 

Vypuštění a úpravy rybníka mohly mít za následek zvýšené koncentrace v odběrovém bodě č. 10. 

Dalším možným důvodem zvýšených koncentrací vzorků z odběrného místa č. 10, je fakt, že se 

http://www.mistopis.eu/
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nachází pod haldou dolu Drkolnov v Březových Horách (http://www.geology.cz/). Koncentrace rtuti 

v sedimentech Mlýnského potoka může být také zvýšena vlivem složení podloží a případnou dotací 

z výchozu rudného pásma. Zvýšené koncentrace v bodě č. 10, zjištěné ve všech kampaních, 

pravděpodobně ovlivňují koncentrace v odběrném bodě č. 9, nacházejícím se za soutokem Litavky 

s Mlýnským potokem. V tomto případě by bylo pro zjištění pravého zdroje/zdrojů nutné detailnější 

vzorkování v okolí tohoto odběrného bodu, zjištění koncentrace rtuti v rybničním bahně 

Vokačovského rybníka a haldového materiálu. 

Vzorek č. 20 obsahuje pravděpodobně materiál, transportovaný v Litavce během zvýšených průtoků a 

deponovaný v prvních stech metrech od soutoku Litavky a Příbramského potoka (Ettler a kol., 2006). 

Litavka odvodňuje na srážky bohatou Brdskou vrchovinu (Navrátil a kol., 2009) a tvar soutoku (viz 

Obr. 7) pravděpodobně umožňuje dotaci sedimentu a jeho depozici v Příbramském potoce nedaleko 

proti proudu za soutokem obou toků. 

Vaněk a kol. (2008) zjistili zvyšující se koncentrace kovů a arsenu v aluviálních sedimentech po 

proudu toku Litavky a tento vývoj přikládají migraci kontaminace přenášené především během 

vysokých průtoků. Maximální koncentrace olova v povrchové vrstvě sedimentu byly Vaňkem a kol. 

(2008) zaznamenány ve Lhotě nedaleko huti, a to 4705 mg Pb/kg, maximální koncentrace zinku byly 

zjištěny u obce Trhové Dušníky (6 387 mg/kg). Tyto hodnoty ale neodpovídají koncentraci zjištěné ve 

dnových sedimentech nedaleko huti, která dosahuje až 43 100 mg Pb/kg. Takto vysoké hodnoty 

odpovídají spíše obsahům v půdách z blízkosti huti, měřených Ettlerem a kol. (2004) až 35 300 mg 

Pb/kg během studia stabilních izotopů olova v půdách poblíž Kovohutí Příbram. Ovlivnění 

izotopického poměru 
206

Pb/
207

Pb těchto půd způsobilo pravděpodobně zpracováním autobaterií 

v podniku Kovohutí (Ettler a kol., 2004). 

5.1.1 Faktory nabohacení 

Pro porovnání s přirozeným zastoupením prvků v podloží byly pro vybrané kontaminanty vypočítány 

tzv. faktory nabohacení (EF), indikující nabohacení prvků ve dnových sedimentech oproti podloží, 

s použitím následujícího vzorce 

   

  
   
  
   

 , 

kde xi a xo koncentrace daného prvku ve vzorku, respektive v pozadí a Ali a Al0 jsou koncentrace 

hliníku v jednotlivých vzorcích, respektive v hornině. Hodnoty faktoru nabohacení  indikují míru 

znečištění a jsou uvedeny v Tab. 2 (Sutherland, 2000). 

  

http://www.geology.cz/
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Tab. 2. Pět stupňů znečištění podle faktoru nabohacení (Sutherland, 2000). 

 

Značná část vzorků vykazuje extrémní znečištění, především Pb, dále také Cd a Zn (Obr. 13). 

Znečištění dnových sedimentů Litavky bylo ve všech letech, kdy byl odběr prováděn, zjištěno 

v Bohutíně a dále po toku Litavky. Pro Pb bylo zjištěno extrémní znečištění od vzorku č. 5 (Bohutín – 

Havírna), pro Zn a Cd závažné znečištění od vzorku č. 6 (Bohutín – Havírna) a velmi silné až extrémní 

znečištění od vzorku č. 11 (Příbram - Březové Hory). Mírné až závažné znečištění bylo zjištěno pro 

Cu, Mn, Co a Ni (Obr. 13). 

Hodnoty faktoru nabohacení indikují značné nabohacení Pb, Zn a Cd oproti přirozenému zastoupení 

těchto kovů v prostředí. Poukazují tak na posun kontaminace vlivem povodňových epizod a akumulaci 

v době běžných průměrných průtoků a značný odnos během průtoků zvýšených. Po proudu Litavky od 

Kovohutí Příbram, blízko lokality, kde se nacházejí haldy huti, nalezneme na odběrném místě č. 16 

extrémní kontaminace a faktory obohacení. Důvodem těchto zvýšených hodnot může být loužení 

z půdy v okolí huti kontaminované atmosférickou depozicí a loužení z hald. Strusková halda ale podle 

Ettler a kol. (2001) je pouze nevýznamným zdrojem Zn a Pb. 

Vytvoření faktorů obohacení pro Hg nebylo možné, protože ve vzorcích nebyla provedena analýza Hg 

v podložních horninách. 

 

stupeň znečištění rozsah faktoru nabohacení

bez znečištění < 2

mírné znečištění 2-5

závažné znečištění 5-20

velmi silné znečištění 20-40

extrémní znečištění >40
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Obr. 13. Faktory nabohacení pro kovy a polokovy (vzorkovací kampaně 2003, 2012, 2013). 

č. vz. 

2003 Ni Co Mn Cu Cd Zn Pb

č. vz. 

2012 Ni Co Mn Cu Cd Zn Pb

č. vz. 

2013 Ni Co Mn Cu Cd Zn Pb

1 0 1 1 0 1 2 3 1 1 4 5 1 8 3 7 1 1 2 1 1 4 2 6

2 3 2 2 1 3 5 13 2 7 7 7 3 12 17 28 2 5 4 3 3 7 11 25

3 1 3 1 0 1 3 22 3 1 6 1 2 5 7 18 3 1 10 4 2 6 8 20

4 0 1 0 0 1 3 29 4 1 7 2 2 11 12 144 4 1 7 1 2 13 10 150

5 1 3 2 1 3 5 57 5 1 5 3 1 11 12 230 5 1 6 3 2 13 11 198

6 1 3 1 1 7 10 112 6 1 3 1 2 7 10 272 6 1 5 1 1 11 12 189

7 1 3 2 1 6 9 112 7 1 7 7 2 16 18 230 7 1 8 1 1 18 17 204

8 1 2 2 1 2 3 16 8 1 3 5 1 5 6 19 8 1 2 2 1 3 3 14

9 1 3 2 1 9 12 136 9 1 5 4 2 32 32 251 9 1 6 2 2 16 15 149

10 1 2 2 1 24 21 141 10 1 2 2 2 51 43 377 10 1 5 4 2 44 28 183

11 1 2 4 4 51 111 193 11 2 4 3 2 28 33 156 11 1 6 3 2 25 24 135

12 1 1 2 2 91 73 165 12 1 2 20 3 168 116 276 12 1 1 16 1 25 24 52

13 1 1 3 1 55 47 198 13 1 1 3 2 194 152 168 13 1 1 16 1 61 61 71

14 4 2 7 13 157 333 544 14 5 6 42 14 182 468 502 14 4 3 12 7 74 203 189

15 2 3 7 2 5 13 42 15 4 6 13 5 17 29 125 15 4 6 6 3 13 20 57

16 1 1 1 3 91 164 198 16 3 4 2 15 860 223 4615 16 2 3 3 8 300 167 1973

17 0 1 1 1 14 18 34 17 5 3 2 12 496 162 2193 17 2 3 2 5 174 114 797

18 1 1 3 2 86 65 265 18 1 1 2 3 234 72 588 18 1 1 3 3 149 60 543

19 1 1 3 1 30 31 110 19 3 3 9 4 378 119 412 19 1 1 3 2 158 72 204

20 0 0 2 2 45 39 265 20 1 1 2 2 38 34 130 20 1 1 2 3 72 62 303

EF>40 , extrémní EF 20–40 , velmi EF 5–20 , závažné EF 2–5 , mírné EF<2 , bez

znečištění silné znečištění znečištění znečištění znečištění
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Izotopické poměry 
206

Pb/
207

Pb (1,159 – 1,167) ve dnových sedimentech Litavky, odebraných v roce 

2003 podle Ettlera a kol. (2006) odpovídají izotopickým poměrům z rud těžených v Březových 

Horách (~1,160). Za zdroj kontaminace je tedy považována především dřívější těžba oblasti Bohutína 

a Březových Hor, částečně ale také vyluhování půd v okolí huti. V dnových sedimentech Litavky 

dochází v následujících letech k výraznému zvýšení koncentrací Pb poblíž huti, jak bylo zjištěno ve 

vzorcích z let 2012 a 2013 (Obr. 14). Studium izotopických poměrů těchto nově odebraných vzorků 

by potvrdilo či vyvrátilo vliv zpracování použitých autobaterií na kontaminaci dnových sedimentů 

Litavky. Při porovnání s hodnotami v roce 2003 je vliv těžby v oblasti Březových Hor na vysoké 

obsahy kovů ve vzorcích č. 16 a 17 nepravděpodobný. Pro prokázání těchto hypotéz by bylo nutné 

provést důkladnější statistické vyhodnocení získaných dat. 

 

Obr. 14. Porovnání faktorů nabohacení pro olovo v letech 2003, 2012 a 2013 

.  

Obr. 15. Porovnání faktorů nabohacení pro zinek (vlevo) a kadmium (vpravo) v letech 2003, 2012 a 2013. 
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5.1.2 Pohyb kontaminantů a vývoj jejich koncentrací 

Nejvyšší koncentrace Pb a Cd i příslušné faktory nabohacení byly zjištěny v roce 2003 na odb. místě 

14, v roce 2012 a odb. místě 14 a 16 a v roce 2013 na odb. místě 16. Tyto výsledky by poukazovaly na 

zdroj kontaminace z přilehlé huti. Toto ale nevykazují naměřené hodnoty Hg. Ty nejsou v okolí huti 

stejně významně zvýšeny (1,03 – 1,98 mg/kg, přičemž maximální koncentrace Hg je 3,21 mg Hg/kg). 

Takto významné rozdíly mezi koncentrací Hg v oblasti těžby a v okolí huti, oproti Pb, Zn a Cd 

nedokumentuje ani Rieuwerts a Farago (1996). Vliv emisí huti na koncentrace Hg není pravděpodobně 

tak významný, jako u Pb nebo Cd. 

Od poloviny roku 2012 do října 2013 probíhala v prostorách tzv. Vojtěšského prádla (úpravny rud při 

dolu Vojtěch v Březových Horách znázorněné na obrázku 16) a okolí rekultivace odvalového tělesa a 

území areálu úpravny rud na celkové ploše více než 10 ha (info.sekm.cz). Kontaminace zemin olovem 

a zinkem byla vázána na antropogenní navážky hornického původu – zeminy odvalu a kaly z flotace. 

Technická opatření měla zajistit snížení rizika ohrožení ekosystému Litavky v důsledku přísunu kovů 

(zejména Zn) podzemní vodou. Údaje o množství nebo koncentracích Hg v těchto materiálech nejsou 

bohužel dostupné. Je tedy možné, že vývoj koncentrací rtuti v Litavce může být průběhem 

rekultivačních prací ovlivňován. 

 

Obr. 16. Vojtěšský úpravárenský odval – tzv. Vojtěšské prádlo (www.geofond.cz). 
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Studium stabilních izotopů rtuti by dopomohlo rozlišení zdrojů Hg ve dnových sedimentech lépe 

identifikovat a umožnilo by odhadnout příspěvek těžby a/nebo hutnické činnosti na celkovou míru 

kontaminace. 

Ve vzorcích dnových sedimentů můžeme sledovat značnou variabilitu v koncentracích Hg. Dnové 

sedimenty odebírané necelý rok po povodních (2003 a 2013) vykazují posun nejvyšších koncentrací 

v oblasti lokálního maxima poblíž podniku Kovohutí z odběrného místa č. 14 těsně u Kovohutí, na 

odběrné místo č. 16 asi o kilometr dále po proudu toku. Koncentrace ve vzorcích z roku 2012 ale 

vykazují nižší rozptyl koncentrací v sedimentech Litavky v oblasti od Bohutína až před obec Trhové 

Dušníky (rozptyl koncentrací u vzorků 5-7, 9, 11-14 a 16-18 byl pro rok 2013 zjištěn 0,06; pro rok 

2003 a 2013 byla zjištěna hodnota rozptylu 0,23, respektive 0,20). Během zvýšených průtoků je 

přenášeno větší množství částic obsahujících rtuť na delší vzdálenosti (Lin a kol., 2011). Vzhledem ke 

kvazi-neutrálnímu pH Litavky (Žák a kol, 2009) můžeme uvažovat pohyb kontaminantů především 

v suspenzi. Koncentrace částic v suspenzi roste se zvyšujícím se průtokem, což zapříčiňuje půdní erozi 

(případně erozi břehů a nivních sedimentů) a resuspenzi sedimentu (Lin a kol., 2011). Koncentrace Hg 

jsou závislé na celkovém množství suspenze (hodnoty korelace 0,92 a 0,67 při vyšších, respektive 

nižších průtocích) a transport Hg proto závisí na chování suspenze, a tím pádem i na hydrologických 

poměrech toku (Lin a kol., 2011), sedimentace se tedy jeví jako důvod snížení obsahu Hg ve vodě. 

V období nižších až průměrných průtoků se na částice navázané kontaminanty ukládají na dno toku, 

kdežto během povodní jsou transportovány s proudem a částečně deponovány v aluviu jako břehové 

sedimenty (Hudson-Edwards, 2003) a částečně odnášeny proudem dále po směru toku. Rozložení 

koncentrací Hg v Litavce je tedy jednak dáno vzdáleností od zdroje; je ale i významně kontrolováno 

fluviálními procesy. Vliv na koncentraci Hg může mít i speciace jejích forem v dnových sedimentech 

Litavky a jejích přítoků. Koncentrace rtuti nevykazovaly statistickou závislost na množství 

organického uhlíku (TOC, viz kapitola 4.3), což je u silně antropogenně kontaminovaných toků běžné 

(Amos a kol., 2014; Ettler a kol., 2006). Hodnoty korelací Hg se S (r=0,88; r. 2013) poukazují spíše na 

navázání na síru v minerální formě (např. ve formě sulfidů) a nikoliv na organickou hmotu. Variabilitu 

v koncentracích rtuti by mohlo pomoci vysvětlit studium speciace rtuti a plánované měření methylrtuti 

ve vzorcích z kampaní v letech 2012 a 2013, které bude prováděno v Geologickém ústavu Akademie 

věd České republiky. 

Celková kontaminace podél Litavky a v jejích dnových sedimentech je transportována extenzivními 

povodněmi, které se v této oblasti hojně vyskytují (Vaňek a kol., 2008; Žák a kol., 2009; 

hydro.chmi.cz). V 20. století na Litavce proběhly povodně v letech 1932, 1954, 1977, 1979, 1980, 

1983, 1986, 1995, 1997, 2002, 2006 (Vaněk a kol., 2008; Žák a kol., 2009) a v době nedávné to byly 

povodně v roce 2013. Mezi těmito povodněmi proběhly na Litavce další epizodicky zvýšené průtoky 

způsobené jak přívalovými dešti a značným přísunem srážkové vody z Brd, tak při zimním tání. Při 
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průměrných průtocích 2,6 m
3
/s v Litavce v Berouně je obsah kovů unášených tokem v suspenzi do 30 

mg/l, při povodňových epizodách to můžou být až stovky mg/l (Žák a kol., 2009). Z Litavky je 

kontaminace dále transportována do Berounky, Vltavy a Labe (Navrátil a kol., 2008). 

Během povodní v červnu 2013, kdy se průtok Litavky zvýšil z běžných 0,2 m
3
/s až na 6,8 m

3
/s a 

hladina Litavky stoupla o téměř 80 cm, došlo pravděpodobně k významnému transportu kontaminantů. 

Koncentrace olova ve dnových sedimentech poblíž huti (odběrné místo č. 16) mezi lety 2012 a 2013 

klesly o téměř polovinu, tedy o 18 600 mg Pb/kg a koncentrace kadmia o více než jednu třetinu, tedy o 

351 mg Cd/kg. Tento vývoj koncentrace v dnových sedimentech potvrzuje výrazný odnos 

kontaminovaných dnových sedimentů během zvýšených průtoků. 
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6. ZÁVĚR 

V dnových sedimentech Litavky a jejích přítoků, toku protékajícího březohorským rudním revírem 

s množstvím opuštěných dolů po těžbě Ag-Pb-Zn±Sb ložisek, úpraven, odkališť, hald a zaniklých 

hutních provozů, byly naměřeny koncentrace rtuti až 3,21 mg Hg/kg. Nejvyšší koncentrace byly 

naměřeny v přítocích Litavky. V případě vzorku č. 10 na Mlýnském potoce v Březových Horách se 

jedná o koncentraci zvýšenou některým z následujících faktorů nebo jejich kombinací: (1) 

kontaminace haldovým materiálem nebo výluhem, (2) změna v akumulaci a odnosu sedimentů 

způsobená technickými pracemi na blízkém rybníku, který patřil k systému vodních děl, (3) vliv 

složení podložních hornin a zvětrávání na výchozech. V případě vzorku č. 20 při soutoku 

Příbramského potoka a Litavky u Trhových Dušníků se pravděpodobně jedná o materiál 

transportovaný z těžební oblasti při zvýšených průtocích a deponovaný poblíž soutoku. 

Rtuť v dnových sedimentech samotné Litavky měla ve všech třech odběrných kampaních různý 

charakter rozložení koncentrací. 

V přítomnosti je hlavním antropogenním zdrojem kontaminace této oblasti huť zpracovávající olověný 

odpad, především použité akumulátory do automobilů. Její vliv na koncentrace rtuti v dnových 

sedimentech je nevýznamný, možný je ale její vliv na obsah dalších kontaminantů. Koncentrace olova 

(až 43 100 mg/kg), kadmia (až 618 mg/kg) a zinku (až 15 800 mg/kg) v dnových sedimentech 

dosahují extrémní nabohacení oproti geologickému podloží ve všech třech vzorkovacích kampaních, 

uvedené maximální koncentrace byly odebrány během kampaně v roce 2012. Pokles koncentrací Pb o 

téměř polovinu a Cd o více než třetinu, pozorovaný ve vzorcích odebraných po povodni v roce 2013, 

značí výrazný odnos sedimentů během zvýšených průtoků. 

Dalším významným zdrojem kontaminace mohou být historické navážky (haldy a odvaly) deponované 

v blízkosti Litavky. Vzhledem k sanačním zásahům rekultivačním pracím mezi lety 2012-2013 mohlo 

dojít k redepozici materiálu s vysokým obsahem zinku a pravděpodobně i nezanedbatelným obsahem 

rtuti. 
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