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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zaměřila na rešerši informací a poznatků z odborné literatury o zvýšených 

hodnotách koncentrace arzenu v půdách zlatonosných lokalit středočeské metalogenetické zóny. Arzen 

na těchto lokalitách pochází ze sulfidických minerálů, které jsou spjaty se zlatonosným zrudněním. 

Nejvýznamnějšími z těchto minerálů jsou arzenopyrit a arzenonosný pyrit. V důsledku přirozeného 

zvětrávání hornin obsahujících tyto sulfidické minerály dochází k uvolnění arzenu a dalších potenciálně 

toxických prvků do půd v horninovém nadloží. To představuje nebezpečí nejen pro půdní faunu a floru, 

ale také pro obyvatelstvo v dané oblasti, jelikož kontaminace často postihuje také vodní zdroje. Práce 

se v úvodu zabývá obecnými aspekty výskytu arzenu v životním prostředí a na zlatonosných ložiscích, 

následují kapitoly o středočeské metalogenetické zóně a jejích lokalitách s anomálními koncentracemi 

arzenu v půdě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

This bachelor thesis reviews scientific publications regarding high concentrations of arsenic in soils of 

natural geochemical anomalies and former gold mines in the Central Bohemian Metallogenic Zone. 

High concentrations of arsenic in these areas originates primarily from sulfide minerals which are 

associated with gold mineralization. Arsenopyrite and pyrite are the most important primary As carriers 

in the bedrock. Due to natural weathering of sulfide minerals hosting rocks, release of arsenic and other 

potentially toxic elements into the surrounding environment takes place. This presents danger not only 

to soil fauna and flora but also to local inhabitants as contamination may also affect water sources in the 

area. At the beginning of this thesis some general aspects of the presence of arsenic in the environment 

are described, followed by chapters about the Central Bohemian Metallogenic Zone and its sites with 

anomalous concentration of arsenic in soil. 
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1 ÚVOD 

 

Předmětem této bakalářské práce je shrnout poznatky a informace z odborných publikací popisujících 

výskyt arzenu na ložiscích zlata v oblasti středočeské metalogenetické zóny, která zahrnuje několik 

zlatonosných revírů. Cílem bylo rešerší odborné literatury zpracované na toto téma zjistit, do jaké míry 

je výskyt arzenu v půdě spjat s výskytem zlatonosné mineralizace a jaké jsou konkrétní koncentrace 

arzenu na nalezištích zlata. Arzen je díky své chemické podobnosti se sírou, kterou často v krystalické 

mřížce minerálů nahrazuje, obsažen v mnoha sulfidických minerálech. Z důvodu afinity zlata 

k sulfidům se tak často při vyhledávání potenciálních nových ložisek zlata průzkumné práce zaměřují 

na obsah arzenu v horninovém nadloží. 

Pomocí metalometrické explorace arzenu bylo nalezeno množství ložisek zlata. Toto tvrzení lze doložit 

na příkladu ze středních Čech, konkrétně z okolí obce Mokrsko. Bylo odhadnuto, že v oblasti obce 

Mokrsko se ve složitém systému hydrotermálních žil a žilníků nachází až 100 tun zlata. Vlivem 

zvětrávání horninového podloží jsou tu zároveň velmi vysoké koncentrace arzenu v půdním pokryvu – 

v některých plošně rozsáhlých anomáliích přesahuje koncentrace arzenu v půdě hodnotu 1500 mg/kg 

(Janatka a Morávek 1990). Tato kontaminace samozřejmě může představovat zdravotní komplikace pro 

místní obyvatelstvo, jelikož vysoké koncentrace arzenu v půdě mohou vést ke zvýšené množství arzenu 

v zemědělských produktech pěstovaných v okolí obce. V Mokrsku navíc představuje velký problém 

kontaminace podzemní vody arzenem, byly zde naměřeny hodnoty až 1690 µg/l (limit pro obsah arzenu 

v pitné vodě v ČR je 10 µg/l).  

Klíčovými dokumenty pro zpracování této bakalářské práce byly závěrečné zprávy z ložiskově-

geologických průzkumů některých zlatonosných oblastí ve středočeské metalogenetické zóně a 

především provedená půdní metalometrie v oblasti jílovského pásma, díky které byla zjištěna půdní 

koncentrace několika zájmových prvků, včetně arzenu. 
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2 ARZEN V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

 

Arzen je polokovový prvek. Má tudíž vlastnosti jak kovů, tak i nekovových prvků. Je to prvek 15. 

skupiny a může nabývat oxidačních stavů -3, 0, +3 a +5. Podle Greenwooda a Earnshawa (1993) se 

ovšem nejčastěji vyskytuje v oxidačních stavech +3 a +5. Má pouze jeden stabilní izotop – 75As a je 47. 

nejhojnějším prvkem. Elementární arzen existuje ve čtyřech alotropických modifikacích, a to jako šedý 

α-arzen, černý β-arzen, hnědý β-arzen a žlutý γ-arzen. Nejrozšířenější modifikací je šedý α-arzen, což 

je lesklá, křehká látka krystalizující v trigonální soustavě (http://www.prvky.com/33.html, přístup 

získán 18. 2. 2016). Elementární arzen není rozpustný ve vodě. V přírodě se nejčastěji vyskytují 

sloučeniny arzenu, ve kterých arzen vytváří vazbu s kyslíkem nebo sírou, výjimkou ovšem není ani jeho 

výskyt ve sloučeninách s kovy. Tyto sloučeniny jsou jak organického, tak anorganického původu. 

V přírodě se běžně vyskytují v horninách, vodě, půdě, ve vzduchu i v biologických strukturách. 

Většina sloučenin arzenu je toxická a lidskému zdraví velmi škodlivá. Platí to zejména pro oblasti se 

zvýšeným obsahem arzenu v různých sférách prostředí. Koncentrace arzenu ve vzduchu jsou obvykle 

zvýšené v oblastech těžby nerostných surovin a metalurgického průmyslu. Zvýšené koncentrace 

v atmosféře jsou také přisuzovány spalování fosilních paliv a vulkanismu. Vysoké koncentrace arzenu, 

které jsou lidskému zdraví škodlivé, se často vyskytují v podzemní vodě. Hlavním zdrojem arzenu 

v těchto vodách je přirozené zvětrávání hornin obohacených o tento prvek. Takto arzenem 

kontaminované zdroje pitné vody představují hlavní problém pro obyvatelstvo řady oblastí světa, 

například Bangladéše (Gomez-Caminero a kol. 2001). 

V oxidačních podmínkách povrchových vod se arzen primárně vyskytuje v pětimocné podobě a není 

příliš mobilní. Naproti tomu v redukčních podmínkách je dominantní třímocná forma arzenu, která je 

nejen velmi toxická, ale také mnohem víc mobilní než forma pětimocná. 

 

Obr. 1: Krystalický ryzí arzen (převzato z: http://www.the-scientist.com/images/June2015/notebook4.jpg) 
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2.1 Arzen v litosféře a pedosféře 

 

2.1.1 Arzen v litosféře 

 

Arzen je prvkem běžně přítomným v zemské kůře a jeho průměrné koncentrace jsou 2 mg/kg (Tanaka 

1988). Celkový obsah v zemské kůře je odhadován na 4x1016 kg. Tento odhad vychází z průměrných 

obsahů As v různých minerálech a horninách s tím, že víme, z jakých hornin je zemská kůra tvořena. 

Množství arzenu v litosféře je asi o 5 řádů vyšší než jeho obsah ve všech oceánech (Matschullat 2011).  

Arzen vytváří velké množství minerálních fází. Podle aktuálních dat z roku 2014 bylo popsáno 568 

minerálů obsahujících arzen (IMA 2014). Jsou to z velké části sulfidy, dále oxidy, arzenidy, 

arzeničnany a arzenitany. Důvodem vysokého počtu sulfarzenidových minerálů nesoucích arzen je 

jeho podobnost se sírou (z chemického hlediska), která je v krystalové mřížce minerálů právě arzenem 

často nahrazena. Arzen se nejvíce objevuje v mineralizovaných zónách v úzkém styku s přechodnými 

kovy – Cd, Pb, Ag, Au, Sb, P, W a Mo. Typickým minerálem obsahujícím arzen je arzenopyrit – 

FeAsS. Vznik arzenopyritu je obvyklý při vysokých teplotách v zemské kůře; podobné je to i u dalších 

sulfidů s obsahem arzenu (např. realgar a auripigment). Ačkoliv arzenopyrit je nejznámějším 

minerálem obsahujícím arzen, nejvýznamnějším zdrojem arzenu v horninách je pravděpodobně pyrit 

(Fe(S,As)2) (Nordstrom 2000), který má schopnost začlenit až 10 hm.% arzenu do své krystalové 

mřížky (Simon a kol. 2013), na pozici síry, která je chemicky velmi podobná. Arzen může být do 

okolního prostředí uvolňován oxidací sulfidických minerálů. Může být také přeměněn v závislosti na 

biogeochemických procesech. Vytváří velké množství sekundárních minerálů – zejména arzeničnanů a 

arzenitanů (Drahota a Filippi 2009). 

Ve vulkanických horninách je průměrný obsah arzenu 1,5 mg/kg (Ure a Berrow 1982). Obsahy arzenu 

ve vulkanitech jsou podobné jako u metamorfovaných hornin, které z nich vznikají. U většiny z nich je 

obsah arzenu do 5 mg/kg, vyšší hodnoty byly nalezeny pouze v pelitických jemnozrnných horninách – 

fylity, břidlice – kde je průměrná koncentrace 18 mg/kg (Dissanayake a Chandrajith 2009). Koncentrace 

v sedimentárních horninách je obvykle v rozmezí 5-10 mg/kg (Webster 1999). Obecně platí, že obsahy 

v sedimentech souvisí s koncentrací arzenu v materiálu, ze kterého vznikly. V pískovcích jsou hodnoty 

poměrně nízké, stejně jako v jejich hlavním mateřském materiálu – křemeni. Jilovité sedimenty mají 

hodnoty o něco vyšší, což je dáno větší variabilitou jejich složení a obsahem sulfidů, oxidů, organické 

hmoty a jílových minerálů. Jejich obsah arzenu je průměrně 13 mg/kg (Ure a Berrow 1982). Vyšší 

hodnoty byly zjištěny u mořských sedimentů, což by mohlo být spjato s velmi malou velikostí zrn, ze 

kterých jsou sedimenty uložené v mořském prostředí většinou tvořeny. Velmi vysoká koncentrace byla 

zjištěna u jílovitých břidlic Středoatlantského hřbetu (průměrně 174 mg/kg), kde by to mohlo být 

zapříčiněno dotací As z plynů uvolňujících se pod oceánským dnem.  
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2.1.2 Arzen v pedosféře 

 

V pedosféře je výskyt arzenu velice variabilní. Nejdůležitější půdní vrstvou při akumulaci 

antropogenního arzenu je horizont humusu. Je to dáno jeho nízkou hloubkou v půdním profilu a 

především jeho schopností zachycovat prach a prosakující vodu, čímž dochází k vysoké akumulaci 

arzenu právě v humusové vrstvě (Goldschmidt 1937). 

Podle Koljonena (1992) je průměrná koncentrace As v půdě 5 mg/kg. Koncentrace ovšem závisí na 

různých aspektech a nedá se generalizovat. V rakouských Korutanech byl například medián hodnot 

koncentrace stanoven na 100-115 mg/kg (Göd 1994).  

Za oxidických podmínek, tedy za přítomnosti kyslíku, se arzen v půdách vyskytuje ve formě arzeničnanu 

– např. AsO4
3-, který se váže na jílové minerály, organickou hmotu a oxidy a hydroxidy Fe a Mn. Síla 

této vazby záleží na koncentracích arzenu a adsorbentů a na typu vazby. Vznik sloučenin arzenu v půdě 

záleží také na její kyselosti. V kyselých půdách se mohou vyskytovat arzeničnanové minerální fáze s Fe 

(FeAsO4.XH2O), v bazických a alkalických půdách spíše vznikají sloučeniny s vápníkem (Fergusson 

1990).  

Antropogenní arzen pochází zejména z průmyslové činnosti. Při metalurgických procesech vzniká jako 

vedlejší produkt oxid arsenitý – As2O3, v jehož podobě je arzen primárně uvolňován do atmosféry 

(Gomez-Caminero a kol. 2001). Sloučeniny arzenu, chromu a mědi se ve velké míře ještě donedávna 

využívaly při ošetření stavebního dřeva. Dále se používal masivně v pesticidech v zemědělství a stále 

se používá ve farmaceutickém průmyslu a jako součást neželeznatých slitin (Gomez-Caminero a kol. 

2001; Chilvers a Peterson 1987). 

Na zvýšených obsazích arzenu v půdách se kromě pesticidů dříve používáných v zemědělství a hnojení 

podílejí také další zdroje kontaminace. Atmosférická depozice, důlní těžba a metalurgické činnosti jsou 

dalšími významnými činiteli zodpovědnými za vstup arzenu do půdy. Zvýšené koncentrace arzenu 

mohou v půdách zůstat po desítky i stovky let a představují tak sekundární zdroj arzenu. Hodnoty obsahu 

arzenu v těchto anomáliích běžně přesahují 100 mg/kg (Matschullat 2000). Matschullat (1996) popisuje 

příklad kontaminace půdy arzenem v oblasti pohoří Harz v Německu. Kontaminace zde následkem 

historické těžby a tavení rud kovů dosahuje hodnot v rozmezí 7-970 mg/kg. V kalu zbylém po úpravě 

zlata v brazilském Minas Gerais byly naměřeny hodnoty koncentrace As v rozmezí 300-21 000 mg/kg 

(Matschullat a kol. 2000). Práce Fiedlera a Röslera (1987) se zaměřila na emise arzenu při spalování 

lignitu. Lignit, neboli hnědé uhlí, je nejmladším vývojovým stupněm uhlí, zárověň nejméně 

prouhelněný, tím pádem nejméně kvalitní. Arzen je v uhlí často vázán ve formě arzenopyritu, realgaru 

a auripigmentu (EPA 2000). Zmiňovaný výzkum Fiedlera a Röslera (1987) se zaměřil na obsah arzenu 

v jehlicích smrku v různých vzdálenostech od atmosférického zdroje kontaminace. Ve vzdálenosti 10-

15 km byl zjištěn obsah arzenu 8 mg/kg, ve vzdálenosti 20-22 km 2,5-4,1 mg/kg a ještě nižší obsahy 
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arzenu byly zjištěny ve vzdálenosti 30 km, kde byl obsah v jehlicích 0,6-0,9 mg/kg. V rámci tohoto 

výzkumu byl také změřen obsah arzenu v půdě v blízkosti zdroje s výsledkem 250-1200 mg/kg. 

Přítomnost arzenu má neblahý vliv na půdní faunu i floru, především na kořeny rostlin, jelikož je ve 

většině případů způsoben jejich omezený růst (Garg a Singla 2011). U rostlin obecně platí, že nejvyšší 

hladiny kontaminantů se dostávají do kořenů. To je dáno tím, že kořeny rostlin jsou v přímém styku s 

kontaminujícími látkami, které se do nich mohou snadno absorbovat. Menší koncentrace se pak 

dostávají do stonků, nejnižší jsou v listech a plodech. V půdách kontaminovaných arzenem dochází také 

ke smrti půdních organismů a v důsledku toho k degradaci půdy (Däßler 1986). 

 

  

Obr. 2: Roční emise arzenu v České republice v t/km2 za rok 2012 (zdroj: ČHMÚ, Grafická ročenka 2013, 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13e/png/f04_6_20.png) 

 

Dalšími možnostmi vstupu arzenu do půdy jsou nelegální skládky odpadů, neboť výluhy z těchto 

skládek mohou prosakovat do půdy. Roční vstup arzenu do pedosféry prostřednictvím výluhů byl 

odhadnut na 2,84x107 kg (Chilvers a Peterson 1987). Podle výpočtů Nriagu a Pacyna (1988) je roční 

vstup arzenu do půdy 9,4x107 kg As, přičemž jednotlivé zdroje jsou znázorněny pomocí grafu na 

následující stánce. Poměr přírodního a antropogenního arzenu byl stanoven na 60:40 (Chilvers a 

Peterson 1987), nicméně tento poměr by měl být aktualizován vzhledem k jeho zastaralosti (Matschullat 

2000). 
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Graf 1: Graf znázorňující podíl jednotlivých zdrojů arzenu na vstupu do půdy (upraveno podle Nriagu a Pacyna, 

1988) 

 

 

2.2 Arzen na ložiscích zlata 

 

Jednou z hlavních rudních minerálních komponent ložisek zlata jsou sulfidické minerály (Boyle 1980, 

1987). Mezi hlavní sulfidy ložisek zlata patří arzenopyrit a také pyrit, který velmi často obsahuje značné 

koncentrace arzenu. Geochemické anomálie Au v zemské kůře proto velmi často korespondují 

s anomáliemi As, který může být z těchto důvodů využit při vyhledávání ložisek Au. Arzen je v zemské 

kůře koncentrován v místech magmatických a hydrotermálních procesů, které tvoří mineralizace, jež 

mohou být díky jeho přítomnosti odhaleny. Slouží tak jako jakési „vodítko“ při vyhledávání rud zlata, 

cínu, mědi a wolframu (Boyle a Jonasson 1973; Cohen a Bowell 2014). 

Nejdůležitější zlatonosná ložiska jsou hydrotermálního původu a mezi nimi lze odlišit 3 typy – 

epitermální, typ Carlin a mezotermální (orogenic-gold). 75% celosvětově vytěženého zlata se získává 

právě z těchto tří typů (Saunders a kol. 2014). Vysoké koncentrace arzenu jsou známy ze všech 

zmíněných hydrotermálních ložisek. 

2.2.1 Epitermální ložiska  

 

Epitermální ložiska vznikají v malých hloubkách nízko pod zemským povrchem a jsou geneticky spjata 

s magmatickými horninami terciérního i mladšího stáří. Tento fakt byl zjištěn na základě geologické 

rekonstrukce, rudních mineralizací a dalších údajů (Lindgren 1933). Mineralizace na těchto ložiscích se 
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nachází v hloubkách do 1-2 km, rudní tělesa vznikají při relativně nízkých teplotách (asi do 300°C) a 

tlaku několik set barů (White a Hedenquist 1995). Epitermální ložiska jsou nejčastěji těžena za účelem 

získání zlata a stříbra, některé tyto rudy ovšem obsahují významné množství dalších kovů, jako jsou 

měď, olovo a zinek (Saunders a kol. 2014). Epitermální ložiska se často vyskytují v oblastech ostrovních 

oblouků nebo kontinentálních okrajů v subdukčních zónách (Shi-Jiong a kol. 2013). Tato ložiska se dále 

dělí na nízko a vysoko sulfidické systémy. Liší se mechanizmem vzniku a také kyselostí fluid, ze kterých 

vznikají. Převážná část nízkosulfidických systémů vzniká v místech dříve postižených subdukcí, díky 

čemuž je zemský plášť nad subdukční zónou obohacen kovy a těkavými prvky. Následným parciálním 

tavením tohoto materiálu vznikají magmata, ze kterých vznikají různé druhy mineralizací s výskytem 

porfyrů (Richards 2009). Vysokosulfidické systémy obvykle vytváří komplexy žil a brekcií. Žíly jsou 

často vyplněny křemenem. Zatímco u nízkosulfidických systémů mají fluida téměř neutrální pH (Barton 

a Skinner 1979), u vysokosulfidických jsou fluida bohatá na HCl a SO2 a tudíž velice kyselá (pH 0-2). 

V důsledku výstupu těchto fluid vzhůru horninovým prostředím a jejich nízkému pH dochází k loužení 

okolních hornin a vzniku rezidua bohatého křemíkem (obsahuje více než 95 hm.% SiO2), které je vhodné 

pro následný vznik zlatonosných sulfidů mědi a železa (Hedenquist a Lowenstern 1994). Rezidua fluid 

vysokosulfidických systémů se dostávají do prasklin, zlomů a dalších poruch v horninách, kde dochází 

k vysrážení sulfidických minerálů, jejichž hlavním představitelem je obvykle pyrit (Saunders a kol. 

2014). Nízko i vysokosulfidické systémy mají svou charakteristickou mineralizaci, respektive množství 

zastoupených rudních minerálů (White a Hedenquist 1995).   

 

2.2.2 Ložiska typu Carlin 

 

Ložiska typu Carlin jsou charakteristická mineralizací pyritu nesoucím chemicky vázané zlato. Běžně 

se vyskytují v sedimentárních karbonátových horninách obohacených o arzen, antimon, rtuť a thallium. 

Jsou pojemenovaná podle zlatonosného ložiska Carlin v Nevadě v USA, které je výše zmíněnou 

mineralizací typické. Ložiska představují zóny rozpouštění karbonátů s vtroušenými zrny pyritu o 

velikosti několika mikronů. V horninách na těchto ložiskách dochází někdy k silicifikaci, 

v nesilicifikovaných horninách jsou póry a zlomy často lemovány makroskopickými krystaly 

auripigmentu, realgaru a kalcitu (Cline a kol. 2005). Zlato je dobýváno jak prostřednictvím povrchových 

lomů, kde je získaná ruda obvykle nižší kovnatosti (méně než 1 g/t), tak i podzemním způsobem, kdy je 

kovnatost rudy obvykle výrazně vyšší (kolem 34 g/t). Kvůli chemické vazbě zlata v pyritu musí být 

získaný pyrit nejdříve uměle oxidován a teprve poté může být zlato extrahováno kyanidovým loužením. 

V případě, že pyrit už prošel procesem přirozené oxidace a zvětrávání v přírodě, může být na vytěženou 

rudninu rovnou použito kyanidové loužení pro získání zlata (Saunders a kol. 2014). Převážná většina 

zlata na ložiscích typu Carlin je, jak už jsem zmínil výše, vázána na zrna pyritu, který krystalizoval 

z hydrotermálních fluid. Pyrit v tomto případě nahrazuje v horninách minerály železa, někdy vytváří 
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také lemy kolem původního pyritu v hornině. V tomto typu ložisek je zlato někdy kromě pyritu vázáno 

i na markazit, arzenopyrit, křemen nebo organický uhlík (Saunders a kol. 2014). 

2.2.3 Mezotermální ložiska 

 

Další skupinou zahrnující mnohá naleziště zlata jsou mezotermální ložiska. Jsou typická větší plošnou 

rozlohou a značnou hloubkou. Z toho důvodu jsou mezotermální ložiska z ekonomického hlediska 

obvykle velmi zajímavá a nadějná. Horniny těchto ložisek vznikají deformačními procesy na 

konvergentních rozhraních litosférických desek a jsou tedy obvykle součástí orogenních pásem. Podle 

práce Kerricha a Cassidyho (1994) docházelo ke vzniku těchto ložisek v období archaika a následně i 

v proterozoiku. Důsledkem kolize a deformací na konvergentních rozhraních litosférických desek, které 

trvaly po období dlouhé až 100 milionů let, byla akumulace mořských sedimentů a vulkanických hornin 

v oblastech kontinentálních okrajů. Následkem subdukce docházelo k nárůstu geotermálního gradientu, 

což mělo za následek pohyb hydrotermálních fluid směrem vzhůru (Groves a kol. 1998). Samotná 

ložiska vznikají při teplotách kolem 300°C a tlaku 100-300 bar (Groves a Foster 1991) ve středních 

hloubkách právě z těchto fluid stoupajících skrze zemskou kůru k povrchu. Pohybují se místy 

nejmenšího odporu, tedy zpravidla skrz zlomy a pukliny v horninách. S tím, jak se s klesající hloubkou 

mění teplota a tlak, dochází postupně k vysrážení a uložení rudních minerálů (podmínky pro krystalizaci 

minerálů jsou různé pro každý minerál).  Zlato je ve fluidech transportováno společně s rozpuštěným 

sulfanem (sirovodíkem - H2S), který pochází z magmatických, sedimentárních nebo metamorfovaných 

hornin. Fluida jsou vodné roztoky a společně se sulfanem jsou v nich transportovány i kovové prvky 

s tendencí vytvářet se sulfanem komplexy. Jde především o arzen, dále pak rtuť, antimon, selen, telur, 

thalium a někdy stříbro (Saunders a kol. 2014). Zlato se na těchto ložiscích vyskytuje především 

v žilách. Shluk nebo soustava několika žil se nazývá žilník. Zlato zpravidla nebývá makroskopické, 

ovšem podle Barvíře (1927) se na Slojířských žilách jílovského pásma vyskytovaly v době těžby až 

kilové agregáty zlata. Zlato je v žilách obvykle vázáno na mineralizaci křemene, který tvoří žilnou výplň 

nejčastěji. Kromě křemene bývají žíly tvořeny v menší míře karbonátovými minerály (5-15%) a 

sulfidickými minerály (3-5%). Z těch je v metamorfovaných horninách sedimentárního původu obvykle 

nejběžnější arzenopyrit, zatímco v metamorfovaných horninách magmatického původu se nejčastěji 

vyskytuje pyrit nebo pyrhotin. Kovnatost těchto ložisek bývá mezi 5 a 30 g/t Au, nicméně 

s modernějšími způsoby těžby se nároky na minimální kovnatost snižují (Groves a kol. 1998). Tyto 

moderní metody se uplatňují při těžbě zlata například na severu Sonorské pouště v Mexiku nebo 

v oblasti Morro do Ouro v Brazílii, kde se prostřednictvím otevřené štoly těží ložiska s kovnatostí kolem 

0,45 – 1 g/t Au (Saunders a kol. 2014). Zlatonosné žíly mohou být mocné několik centimetrů až metrů 

a velice dlouhé, někdy i přes 1 kilometr. Kvůli své velikosti jsou tato ložiska velice perspektivní, velká 

část světové těžby zlata pochází právě z nich. Pro dobývání těchto ložisek se používá buď metoda těžby 

prostřednictvím povrchového dolu nebo podzemní těžba, která je v případě dobývání žilných ložisek 
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uložených ve větší hloubce samozřejmě lepší a zajišťuje lepší přístup ke zlatonosné mineralizaci 

(http://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-

investing/mesothermal-vein-gold-deposits/, přístup získán 10. 3. 2016).  

Bylo zjištěno, že zlato je často prostorově spjato s oblastmi s vysokou koncentrací arzenu vyskytujícím 

se v arzenonosném pyritu. Pyrit může obsahovat až několik hmotnostních procent arzenu, malé 

množství zlata a dalších chemických prvků. Na lokalitě Roudný v Českém masívu byl objeven pyrit a 

obsahem As až 4,5 hm.% (Zachariáš a kol. 2004). Byla zdokumentována úzká vazba mezi přítomností 

velkého množství arzenu a zlata (Fleet a Mumin 1997). Některá analytická a spektroskopická měření 

také ukázala, že zlato je v minerálech přítomno ve dvou formách – přímo ve struktuře minerálů (např. 

jako Au1+) nebo v podobě nanočástic elementárního zlata (Au0) (Reich a kol. 2005).  

Arzenopyrit obvykle obsahuje víc zlata než pyrit. U arzenem bohatých pyritů ovšem platí, že obsah zlata 

se zvyšuje s rostoucím obsahem arzenu (Fleet a kol. 1993). Arzen se často vyskytuje na zlatonosných 

ložiscích v arzenopyritu vzniklém z hydrotermálních roztoků při teplotách nad 100°C. Představuje první 

fázi vývoje, nejmladší minerál. Následuje vznik elementárního arzenu a třetí fází je vznik arzenem 

bohatého pyritu. U sulfidických minerálů je někdy možno pozorovat zonaci, kdy střed tvoří arzenopyrit 

a směrem od středu přechází do pyritu, na okrajích až do realgaru nebo auripigmentu (Arehart a kol. 

1993). 
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3 LOŽISKA ZLATA STŘEDOČESKÉ METALOGENETICKÉ ZÓNY 

 

3.1 Středočeská metalogenetická zóna 

 

V jižní části Českého masívu se nachází tzv. středočeský plutonický komplex. Je situován podél hranice 

2 významných tektonických jednotek – Barrandien a Moldanubikum. Tato hranice je někdy také 

nazývána jako středočeská střižná zóna a vyznačuje se prudkým gravimetrickým gradientem a 

horizontálním posunem těchto dvou jednotek (Rajlich a Synek 1987). Jednotka Barrandien se sestává 

ze sedimentárních a vulkanických hornin svrchního proterozoika a spodního paleozoika. Tyto horniny 

jsou na straně přikloněné ke středočeskému plutonickému komplexu mírně postiženy metamorfózou, 

v jižních a západních částech svrchního proterozoika jsou pak metamorfovány silněji. Moldanubikum 

je složitý komplex geomorfologických struktur v minulosti postižený tektonickými a metamorfními 

procesy. Je tvořeno různými horninami pozdního proterozoika a ranného paleozoika, které byly během 

variské orogeneze postiženy silnou metamorfózou (Holub a kol. 1997). Samotný středočeský plutonický 

komplex obsahuje jak mafické, tak kyselé horniny. Bylo zde odlišeno šest až sedm skupin granitoidních 

hornin s odlišnými geochemickými znaky (Holub a kol. 1995). Oblast podél severozápadního okraje 

středočeského plutonického komplexu je podle Morávka (1995) nazývána jako středočeská 

metalogenetická zóna. Je to oblast jižně od Prahy o délce asi 120 kilometrů a šířce zhruba 40 kilometrů. 

 

Obr. 3: Známá ložiska zlata v ČR. Oválem je schématicky vyznačena středočeská metalogenetická zóna. (převzato 

z: http://img.ahaonline.cz/static/old_aha/big/08_02_12/mapa_zlato1.jpg, upraveno) 
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Právě v oblasti středočeské metalogenetické zóny se nachází velká většina zlatonosných ložisek 

v Českém masívu. Celkový obsah zlata v této oblasti je odhadován na 200 tun. Nejbohatšími ložisky 

jsou Mokrsko (100-120 t), okolí Jílového u Prahy (15 t) a Petráčkova hora (30 t). Všechna tato ložiska 

jsou mezotermálního typu (Zachariáš a kol. 1997).  

Následující část této kapitoly se zaměřuje na vybraná ložiska středočeské metalogenetické zóny. 

3.2 Jílovské pásmo 

 

Jílovské pásmo představuje slabě kontaktně a regionálně metamorfovaný komplex 

vulkanomagmatických hornin svrchnoproterozoické stáří (Morávek a kol. 1992). Všechny typy hornin 

jílovského pásma jsou postiženy kadomskou regionální metamorfózou a zbřidličnatěním. Dnešní 

celková podoba této oblasti je tedy výsledkem především kadomského vrásnění (Morávek a Röhlich 

1971). 

 Z petrografického hlediska je v jílovském pásmu zastoupena široká škála hornin od kyselých – 

komatitické bazalty, andezity, dacity, ryolity, přes bazické až po ultrabazické (např. Röhlich 1972; 

Waldhausrová 1985; Fatková 1987). Dále se v jílovském pásmu vyskytují vulkanické a subvulkanické 

horniny – lávy, tufy a tufity. Charakteristickými horninami jsou plagiogranity – albitické žuly (Röhlich 

1972) a trondjemity (Waldhausrová 1985), které pravděpodobně představují subvulkanickou facii 

kyselých láv. Obecně se dá říct, že chemismus hornin jílovského pásma je charakteristický vysokým 

poměrem Na2O:K2O (Morávek a kol. 1992).  

Procesy granitizace měly podle metalogenetického modelu zásadní vliv na vznik zlatonosné 

mineralizace. Ložiska zlata jsou vyvinuta jak ve vulkanitech a jejich subvulkanických ekvivalentech a 

pyroklastikách, tak v žilných horninách svrchnoproterozoického až variského stáří. V některých úsecích 

je zlatonosná mineralizace vyvinuta také v břidlicích nejsvrchnějšího proterozoika a v granitoidech 

středočeského plutonu. Ložiska jsou žilného nebo žilníkového typu a jsou typickým křemenným 

zrudněním s obsahem zlata vysoké ryzosti. Koncentrace zlata v rudě se směrem od severu k jihu snižuje 

– na severu 10-20 ppb, na jihu méně než 10 ppb. Vzhledem k tomuto faktu jsou slibná ložiska zlata 

situována především na severu v okolí obcí Jílové u Prahy, Štěchovice a Čelina-Mokrsko (Morávek a 

kol. 1992). 

 

3.2.1 Jílové u Prahy 

 

Jílové u Prahy a jeho okolí se řadí mezi jedno z nejznámějších zlatonosných ložisek v České republice 

a společně tvoří tzv. Jílovský revír. Nachází se v nejsevernější části jílovského pásma, jižně od uzávěru 

tvořeného brachyantiklinálou. Oblast Jílového a jeho okolí má téměř symetrickou antiklinální stavbu. 
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Z petrologického hlediska je celá oblast tvořena bazickými až kyselými vulkanity. Nejčastěji se 

vyskytujícími horninami jsou bazalt, andezit, dacit a ryolit. Jádro antiklinály je tvořeno tělesem 

plagiogranitu, na jehož okrajích se nalézají vulkanosedimentární souvrství s tufy, tufity a černými 

břidlicemi (Morávek a Röhlich 1971). Jílovský revír je “protkaný” žilnými bazickými vulkanity 

svrchnoproterozoického až spodněpaleozoického stáří, především spessartity, minetami, 

granodioritovými až gabrovými porfyry a porfyrity. Na východním okraji se jílovský revír stýká se 

středočeským plutonickým komplexem, v severní části této hranice se vyskytuje biotitický křemenný 

diorit požárského typu, v jižní části převládá amfibolicko-biotitický granodiorit sázavského typu.  

Těžba v okolí Jílového probíhala již od středověku a s několika přestávkami trvala až do 2. poloviny 20. 

století. V roce 1363 zde bylo údajně vytěženo přes 500 kg zlata. Ačkoliv je tato zpráva v novodobé 

literatuře zpochybňována, Barvíř (1927) ve své práci píše o velice mocné a dlouhé Slojířské žíle, ve 

které se měly vyskytovat makroskopické agregáty zlata o váze až 1 kg.  

Zlatonosná mineralizace se nachází hlavně ve variských směrných poruchových zónách, které podléhaly 

přesmykovému pohybu, v menší míře jsou také na poruchách příčného směru. Zlatonosné zrudnění 

představují následující 3 morfologické typy: 

1) rudní žíly vázané na přesmykové poruchové zóny směru cca 30° uklánějící se k VJV. Právě tyto 

žíly představují 2 lokální pásma, tzv. Slojířské pásmo, které je 7 km dlouhé a Kocourské pásmo, 

dlouhé 4 km (to bylo ovšem zkoumáno pouze orientačně) 

2) žilníky v západní části Jílovského revíru – prostorově jsou vázány na žilné horniny SSV i 

příčného směru, byly prozkoumány a následně těženy v dolu Bohuliby do hloubky 150-200 m 

3) neostře ohraničené žilníky až impregnace vyvinuté v tělese plagiogranitu ve východní části dolu 

Pepř – žilníky tvoří strmá čočkovitá tělesa mocná až 20 m s kovnatostí 1-2 g/t Au 

Zrudnění těchto žil a žilníků je poměrně nepravidelné a je zde vysoká variabilita obsahu zlata. 

V poslední etapě těžby tohoto revíru v letech 1958-1968 bylo vytěženo 420 tisíc tun rudniny, v níž se 

průměrná kovnatost pohybovala kolem 3,2 g/t a roční produkce Au byla 63-145 kg. Během těchto 

posledních deseti let dobývání bylo celkem vytěženo 1133 kg zlata (Morávek 1971). Zlatonosné 

zrudnění je vázáno především na kouřový až bezbarvý křemen mladší generace. Obsah sulfidů v žilách 

tvoří 1-5% hmoty, přičemž na dolech Pepř a Bohuliby převládá pyrit, na dolech Radlík a Petrov 

arzenopyrit. U žilníků je 78-100% zlata vázáno právě na pyrit (Morávek a kol. 1992). 

 

3.2.2 Štěchovice – Slapy 

 

Zlatonosná mineralizace v pásu Štěchovice – Slapy se nachází ve vulkanoklastickém souvrství na 

západním okraji jílovského pásma. Těžba na tomto místě probíhala již od středověku a ukončena byla 
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v polovině 16. století. Od té doby nebylo ložisko detailně prozkoumáno, nicméně byl proveden revizní 

průzkum použitím půdní metalometrie a ten prokázal anomálie Au i v nově objevených oblastech 

v granodioritech slapského výběžku (Morávek 1981). Původní těžba byla soustředěna do následujících 

lokalit: 

1) severně od Slap – nejrozsáhlejší těžba konkrétně v okolí vrchu Vyhlídka (tzv. Červený vrch) 

2) na pravém břehu Vltavy, severovýchodně od Štěchovic v okolí kóty Dusno – krátkodobé 

práce také v polovině 18. století 

3) oblast kolem Šedivého vrchu severozápadně od Slap 

Žilná výplň oblasti Štěchovice – Slapy je tvořena křemenem, karbonáty a vtroušeným pyritem (Dostál 

a Jurák 1965). Charakteristickým geochemickým rysem těchto rudních ložisek je akcesorická 

přítomnost antimonu. Důkaz toho byl nález Sb zrudnění tvořeného křemeno-karbonátovou žilovinou 

s obsahem antimonitu, který v mikroskopickém měřítku obsahuje i antimon v ryzí formě (Morávek a 

Litochleb 1981). 

3.2.3 Psí Hory 

 

Zlatonosný revír Psí Hory je poměrně nově definovaným. Důvodem jeho vymezení byly slibné výsledky 

zjištěné půdní metalometrií, pomocí které byla mezi obcemi Čelina, Mokrsko a Prostřední Lhota 

naměřena v půdním pokryvu hodnota Au kolem 1 ppm. Tato metalometrická indicie byla průzkumně 

ověřena v 80. letech 20. století a celkové zásoby zlata zde byly stanoveny na 131 tun (Morávek a kol. 

1991). Zlatonosná mineralizace byla prověřena dvěma způsoby – průzkumem ze štolového horizontu 

v úrovni 290 m n. m. a průzkumnými jádrovými vrty hlubokými i přes 500 m (Morávek a kol. 1992). 

Díky těmto podrobným průzkumům bylo lokalizováno několik rudních těles, která se nachází v okrajové 

části granodioritu na západě Mokrska a v Prostřední Lhotě, v tufech a dalších vulkanitech na východě 

Mokrska, v Čelině a údolí Vltavy a také v plagiogranitu v Zadní Hluboké. 

 Ložiska tohoto revíru jsou tvořena žilami a žilníky, které tvoří výplň vulkanických hornin jílovského 

pásma a granitoidů středočeského plutonu. Nejvýznamnější ložiska jsou Mokrsko-západ, Mokrsko-

východ a Čelina. Z hornin jsou tu zastoupeny z velké části tufy – kyselé a intermediární, dále bazalty, 

andezity, dacity a ryolity (bazického až kyselého složení). Vyskytují se zde také polštářové lávy a 

vulkanické brekcie.  

Dominantním prvkem variských zlomových deformací je tektonická zóna východozápadního směru o 

délce minimálně 20 km, která je charakteristická vysokou koncentrací horninových žil a mimo jiné také 

zlatonosných křemenných žil. Žilná zlatonosná mineralizace je charakteristická nízkým obsahem 
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sulfidů. Jediným ojediněle se vyskytujícím sulfidem je molybdenit. Zlato na těchto ložiscích je vysoké 

ryzosti (>945), je většinou jemnozrnné a jen ojediněle se vyskytuje v makroskopických agregátech. 

Ve východní části revíru byly půdní metalometríí také zjištěny anomálie výskytu Sb, v některých 

místech dosáhly hodnoty až 2500 ppm. Tato anomálie pravděpodobně nemá vztah k Au-zrudnění revíru 

Psí Hory, spíše je vázána na blízkou lokalitu Příčov, kde byly nalezeny výběžky Sb-zrudnění (Morávek 

a kol. 1992). 

3.2.4 Psí hory – ložisko Čelina 

 

Toto ložisko bylo báňsky prozkoumáno štolou v hloubce 60-90 m a geologickými vrty o hloubce až 500 

m. Jižní část ložiska se nachází v kontaktně metamorfovaném tufitickém souvrství s polohami kyselých 

až bazických láv (Bernard, Pouba a kol. 1986). Ve větší hloubce se nachází těleso plagiogranitu.  

Zlatonosné zrudnění je v těsném podloží poruchové zóny východozápadního směru. Zóna je ukloněna 

k severu a je tvořena systémy paralelních křemenných žil (místy více než 0,5 m mocných). Tyto žíly 

pronikají horninovým prostředím tvořeným jalovými nealterovanými horninami. Celá rudní zóna je 

mocná 100-130 m a 400 m dlouhá. Ekonomicky zajímavé zrudnění je pouze v několika paralelních 

pásmech o mocnosti několika metrů až 30 metrů. Obsah Au je zde průměrně 1,5-2,8 g/t (ojediněle až 

100 g/t). Tato zlatonosná mineralizace se koncentruje zejména na kontaktu křemene a okolních hornin. 

Arzen se zde vyskytuje jako doprovodný prvek k Au-mineralizaci společně s antimonem a výskyt obou 

prvků je spjat s mladší tektonikou. Koeficient koncentrace arzenu se s přibývající hloubkou výrazně 

snižuje (Morávek a kol. 1992). 

3.2.5 Psí Hory – ložisko Mokrsko 

 

Ložisko Mokrsko je tvořeno téměř 2 km dlouhou strukturou a představuje hlavní ložiskovou strukturu 

jílovského revíru. Dělí se na 2 dílčí ložiska – Mokrsko-západ a Mokrsko-východ. V západní části 

probíhá granodioritem slapského výběžku středočeského plutonu, na východě pak tufitickými a 

vulkanickými horninami jílovského pásma. Právě v těchto okrajových částech ložiska dosahují 

koncentrace Au ekonomicky významných hodnot.  

Ložisko Mokrsko-západ je nejdůležitější částí ložiska díky své mocnosti, která v granodioritu přesahuje 

200 m a v kontaktně metamorfovaných horninách pak klesá pod 100 m. Zlatonosnou mineralizaci tvoří 

převážně paralelní křemenné žíly v nealterovaném granodioritu, jejichž mocnost je kolísavá. Obsahy 

Au se pohybují od 0,X do 30 g/t, průměrný obsah je 2 g/t.  

Obsah sulfidů je s vyjímkou lokálních anomálií obecně nízký, nejčastěji se vyskytuje arzenopyrit, pyrit, 

pyrhotin, molybdenit a z dalších minerálů scheelit. Ačkoliv výskyt sulfidů není příliš hojný, na severu 
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ložiska je vyvinuta aureola As s obsahem více než 1000 ppm, jehož hodnota se s přibývající hloubkou 

snižuje (Morávek a kol. 1989). 

3.2.6 Smolotely – Horní Líšnice 

 

Smolotely – Horní Líšnice představuje nejjižnější zlatonosný revír jílovského pásma. Je situován mezi 

obcemi Smolotely, Horní Líšnice a Nepřejov na Příbramsku. Dolování zlata zde bylo oživeno v 1. 

polovině 19. století po tom, co došlo k nálezu polymetalických rud s vysokým obsahem stříbra. V tomto 

revíru byl proveden rozsáhlý průzkum orientovaný na perspektivní ložiska zlata s stříbra v letech 1924 

– 1928 a 1934 – 1938. 

Zlatonosné zrudnění zde, narozdíl od ostatních lokalit jílovského pásma, není vyvinuto přímo v jeho 

horninách, nýbrž na endokontaktu granitoidu středočeského plutonu, který zde má pestré horninové 

složení a tvoří zónu o délce asi 4 km. Žíly zde mají nepravidelnou mocnost, od několika jednotek cm až 

po 0,8 m a jsou dlouhé až několik set metrů. Obsahy zlata kolísají v rozmezí od stopového množství až 

po 80 g/t, průměrná kovnatost je asi 2 g/t. Zlato je jemnozrnné s ryzostí 800-970 a je vázáno jak na 

křemen-arzenopyritovou žilovinu, tak na okolní granodiorit, který je impregnován sulfidy. Ze sulfidů je 

nejvíce zastoupen arzenopyrit, který tvoří až 30% žiloviny. To je hlavní důvod, proč byl průzkum v této 

oblasti orientován na arzen. Mezi Horní Líšnicí a Nepřejovem se nalézá polymetalické zrudnění s 

obsahy stříbra, přítomen je i arzenopyrit a některé žíly jsou zlatonosné s obsahem až 13 g/t. Zajímavostí 

rudní mineralizace je výskyt ryzího arzenu a antimonitu, které byly nalezeny v hematitizované kalcitové 

žílovině pod kótou Maková (Morávek a kol. 1992). 

 

3.3 Geochemické a prospekční práce ve studované oblasti s ohledem na As 

 

Jílovské pásmo, ve kterém se nachází všechny mnou studované lokality, bylo v 70. a 80. letech minulého 

století podrobeno detailní geochemické prospekci. Ta si kladla za cíl pomocí metod půdní metalometrie 

a litogeochemie zmapovat území jílovského pásma a jeho blízkého okolí a odhalit výskyt zrudnění Au, 

Cu a dalších kovů. V rámci tohoto průzkumu byl sledován obsah celé řady kovů v půdách i horninách 

včetně potenciálně toxických prvků As, Sb aj., které často doprovází hydrotermální zrudnění kovů a 

mohou být tedy signifikantní pro nalezení ložisek Au a dalších kovů. 

Půdní metalometrie 

Primární metodou použitou v oblasti jílovského pásma byla půdní metalometrie. Je to metoda založená 

na zjišťování přítomnosti a obsahu kovových prvků v půdním horizontu, nejčastěji horizontu B. Jak 

říkají sami autoři závěrečné zprávy průzkumu (Morávek a kol. 1991), půdní metalometrie byla hlavní 

nosnou metodou pro vymezení prognózních oblastí jílovského pásma. Byla vytvořena síť profilů ve 

vzdálenosti 1 km od sebe, přičemž profily byly vedeny v příčném směru na strukturu jílovského pásma. 
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Ve stanovených profilech byly odebírány vzorky ve vzdálenosti 50 m. Vzorkování proběhlo, jak už jsem 

zmínil výše, převážně v B horizontu, nicméně v některých místech odběrů vzorků byla maximální 

hloubka až 8 m. Vzorky byly odebrány celkem na 313 km2 jílovského pásma a přilehlých oblastí. 

Celkový počet vzorků byl 8795. Z toho je možné usoudit, že vzorkování bylo opravdu poměrně rozsáhlé 

a důkladné, na 1 km2 bylo odebráno 28 vzorků. Po odběru byly vzorky analyzovány metodou SPA – 

semikvantitativní poměrnou mikroanalýzou a byl u nich určen obsah následujících chemických prvků: 

Ag, As, B, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, W, Zn a Au. Data z analýz byla počítačově zpracována a 

zakreslena do map. Mapy v měřítku 1: 10 000 byly zpracovány pro všechny analyzované prvky. 

Následně byla provedena korelace s geologickou stavbou a vymezení prognózních oblastí. V další fázi 

proběhla ještě detailnější půdní metalometrie v oblastech s potenciálem nalezení ložisek (Morávek a 

kol. 1991). 

 

Regionální půdní metalometrie 

Po dokončení půdní metalometrie byla v oblastech, které se ukázaly být perspektivní, provedena ještě 

detailní regionální půdní metalometrie. V rámci této metody byly vzorky odebírány v nepravidelné síti 

napříč jílovským pásmem. Rozestup jednotlivých profilů byl 1 kilometr s krokem vzorkování na profilu 

50 metrů. Vzorkován byl horizont B, převážně podél polních a lesních cest. K odběrům byla použita 

mechanická souprava EP-10. Odebrané vzorky byly podrobně geologicky dokumentovány, tato 

dokumentace byla následně použita při sestavování geologické mapy v měřítku 1: 25 000. Na rozdíl od 

obecné půdní metalometrie byla při této regionální fázi pro analýzu vzorků použita jiná metoda, 

konkrétně semikvantitativní optická emisní spektrometrie (OES), a to pro následující prvky: Ag, As, B, 

Bi, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, W a Zn. Zlato navíc bylo analyzováno stejnou metodou po 

nabohacení na aktivním uhlí. Výsledky této regionální metalometrie byly zakresleny do prvkových map 

v měřítku 1: 25 000. Na základě výsledků byly vytipovány prognózní oblasti, ve kterých následně byly 

následně provedeny další průzkumné práce (Morávek a kol. 1991). 

 

Litogeochemie 

Další geochemickou prospekční metodou použitou v jílovském pásmu byla litogeochemie. Byl 

proveden odběr vzorků hornin, převážně v údolích řek Sázava, Vltava a jejich přítoků. Bylo vzorkováno 

v souvislých profilech po 50 metrech, hustší vzorkování bylo provedeno na poruchových zónách 

s projevy rudních mineralizací. Práce byly provedeny na 22 profilech s a celkem bylo odebráno 1326 

vzorků. Pro analýzu bylo použito několik analytických metod (XRF – rentgenová fluorescenční analýza, 

SPA – semikvantitativní poměrná mikroanalýza a další) a byly stanoveny obsahy následujících prvků: 

Ag, As, Au, B, Ba, Bi, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, W a Zn. Výsledky byly kromě vytipování 

prognózních oblastí použity také pro zjištění metalogeneze zkoumané oblasti (Morávek a kol. 1991). 
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Tab. 1: Průměrné koncentrace Au, As a Sb v různých horninových typech jílovského pásma na 

litogeochemických profilech (převzato z Morávek a kol. 1991) 

typ horniny Au (ppb) As (ppm) Sb (ppm) 

vulkanity 37,5 8,7 15 

albitické žuly 24,1 2,3 14,7 

sedimenty 12,6 14,2 15,3 

granitoidy 46,2 32,7 15,8 

 

 

3.4 Lokality se zvýšeným obsahem As 

 

Jak už jsem v této práci několikrát zmínil, na hydrotermálních ložiskách zlata se často vyskytují 

sulfidické minerály, jako jsou pyrit, arzenopyrit a další, které obsahují arzen a další kontaminanty (např. 

Fleet a Mumin 1997). Problémem výskytu velkého množství arzenu na zlatonosných ložiscích je, že 

v závislosti na podloží a geomorfologii oblasti může docházet ke značnému chemickému zvětrávání 

hornin obsahujících sulfidy s arzenem a transportu arzenu do půd. Pokud se navíc jedná o lokalitu 

zemědělsky využívanou, může se kontaminace během obdělávání půdy rozšířit a následně také dojít ke 

zvýšenému vstupu arzenu do potravního řetězce člověka.  

Kromě přirozeného chemického zvětrávání hornin bohatých kontaminanty jako jsou arzen, antimon a 

další bývá obvykle mobilizace kontaminantů v daných oblastech výrazně zvýšena těžební činností. 

Následkem takto zvýšené mobility může docházet ke značné kontaminaci půdy i vodních ploch v široké 

oblasti (Garcia-Sanchez a Alvarez-Ayuso 2003). 

Studie na téma zvětrávání arzenem bohatých hornin byla v nedávné době vypracována Drahotou a 

Pertoldem (2005). Zaměřili se na oblast zlatonosného ložiska Čelina-Mokrsko, která je známá vysokými 

koncentracemi arzenu, který se uvolňuje přirozeným zvětráváním z arzenopyritu a dalších sulfidických 

minerálů. Arzen se ve velké míře uvolňuje do širokého okolí a koncentrace v půdách na polích a loukách 

přímo v okolí obce Mokrsko dosahují hodnoty 1000 mg/kg na ploše 13 ha (Filippi a kol. 2004). Tok 

arzenu ze zvětrávání podložních hornin byl v této studii sledován na dvou místech, konkrétně v místech 

zlatonosné mineralizace na lokalitě Čelina a poblíž obce Mokrsko. V Mokrsku dosahuje uvolnění arzenu 

z oxidace arzenopyritu vysoké hodnoty 1210 g/ha/rok. 

Následující část této kapitoly je věnována ložiskám středočeské metalogenetické zóny se zvýšeným 

obsahem arzenu a dalších kontaminantů. 
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3.4.1 Jílové u Prahy 

 

Informací o výskytu arzenu v horninách v oblasti dobývaných dolů v okolí Jílového u Prahy není 

v odborné literatuře mnoho, musíme proto vycházet z omezeného množství dostupných prací a 

provedené půdní metalometrie této oblasti. Půdní metalometrie byla na této lokalitě o rozloze asi 27 km2 

provedena v síti 250 x 25 m v kolmém směru na směr průběhu hlavních rudních struktur.  

Při půdní metalometrii byla pro detekci arzenu v půdě byla použita metoda AES (atomová emisní 

spektroskopie). Výsledky ukázaly, že arzen se vyskytuje především v okrajových částech ložiska a je 

distribuován zonálně. Zvýšené koncentrace obsahu arzenu byly zjištěny ve střední a severní části 

slojířského žilného pásma poblíž dolů Rotlev a Radlík, dále na Kocourském žilném pásmu a kolem 

Petrovských žilníků. Výraznější koncentrace arzenu na větších plochách byly zjištěny v severních, 

jižních a západních částech ložiska a to i v místech bez známé mineralizace (Morávek a kol. 1991). 

Koncentrace arzenu v půdách zlatonosného ložiska Jílové u Prahy se na většině plochy pohybuje 

v hodnotách 80-100 mg/kg. Výraznější anomálie koncentrace arzenu se vyskytují zejména v jižní části 

ložiska, kde jsou hodnoty kolem 140 mg/kg, lokálně i více než 160 mg/kg. Další rozsáhlá anomálie se 

pak nachází severozápadně od Jílového u Prahy. Výsledky provedené půdní metalometrie jsou graficky 

znázorněny na Obr. 4 níže. 
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Obr. 4: Schématická metalometrická mapa koncentrace As na ložisku Jílové u Prahy (upraveno podle Morávek a 

kol. 1991) 
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3.4.2 Psí Hory – ložisko Mokrsko 

 

Mokrsko je rudní zóna tvořena intruzí granodioritu středočeského plutonického komplexu. Jeho západní 

část je tvořena systémem žil uložených v biotiticko-amfibolickém granodioritu variského stáří. 

Mineralizaci žil zde tvoří především křemen a kalcit, méně se zde vyskytují minerály chlorit, biotit, 

amfibol a mikroklín. Celkový obsah sulfidů v hornině je méně než 5% (Morávek a kol. 1989). Ze sulfidů 

se v rudní zóně Mokrsko vyskytují nejvíce arzenopyrit, pyrhotin, pyrit, molybdenit, chalkopyrit a 

markazit. Kromě sulfidů jsou zde ve formě inkluzí zastoupeny také minerály bismutu, teluru a antimonu 

(Zachariáš a kol. 2014).  

V práci Cliffa a Morávka (1995) autoři odhadli průměrný obsah arzenu v rudě na 300-500 mg/kg. Další 

článek Morávka (1996) publikovaný o rok později mluví o obsahu arzenu v mineralizované zóně kolem 

500 mg/kg s lokálními anomáliemi přesahujícími hodnotu 1500 mg/kg.  

Práce Filippiho a kol. (2004) se zaměřila na studium půd kontaminovaných arzenem na třech lokalitách 

– Roudný, Kašperské Hory a Mokrsko. Bylo zde provedeno vzorkování půd v oblastech zvolených 

podle dříve provedené půdní geochemické prospekce (Janatka a Morávek 1990). Odebírání vzorků bylo 

provedeno v různých hloubkách z důvodu pokrytí všech litologických vrstev. Konkrétně v Mokrsku 

bylo provedeno 6 průzkumných vrtů v přirozené oxidační zóně ložiska (Mo1 – Mo6). Vzorky vrtů Mo1 

a Mo2 byly odebrány na rovinaté části zemědělsky využívané polní plochy, Mo3 a Mo4 ve svahovité 

zalesněné oblasti, vše v nadloží granodioritu. Vzorky Mo5 a Mo6 byly odebrány také v zalesněné oblasti 

ve svahu, ovšem v nadloží vulkanických a sedimentárních hornin.  

V zalesněných, mírně svahovitých lokalitách byly nejvyšší zjištěné koncentrace arzenu v rozmezí 1500-

2400 mg/kg. Tyto hodnoty byly naměřeny poblíž nebo na bázi jednotlivých vrtů Mo3-Mo6. Na stejných 

vrtech byly nejnižší koncentrace As naměřeny v horních částech profilů, a to v rozmezí 330-700 mg/kg. 

U vrtů Mo1 a Mo2 byly nejvyšší koncentrace zjištěny těsně pod svrchní vrstvou půdy v hloubce 0,2-0,7 

m, hodnoty zde byly v rozmezí asi 1750-2850 mg/kg (tyto vysoké koncentrace okolo 2800 mg/kg 

překračují více než 70x povolené limity pro zemědělské půdy v ČR). Ve zvětralém granodioritu 

v podloží zkoumaných půd byla koncentrace arzenu dokonce více než 26000 mg/kg. Autoři práce 

přičítají tyto anomální koncentrace v první řadě výskytu arzenonosných minerálů, především 

arzenopyritu a loellingitu (FeAs2), dále pak také hojným výskytem sekundárních arzeničnanů, přičemž 

nejčastěji se vyskytujícím je zde farmakosiderit, minerál hnědé barvy vytvářející malá zrna o velikosti 

do 3 mm. Dalším zjištěným sekundárním minerálem As je arseniosiderit, který byl ze tří zkoumaných 

lokalit nalezen pouze v Mokrsku. Jde o minerál hnědé barvy, jehož zrna dosahují velikosti jen několika 

desítek mikronů a často vyplňují praskliny v křemeni. Z dalších sekundárních minerálů nalezených 

v Mokrsku autoři zmiňují ještě skorodit, který je typickou fází vznikající v kyselém prostředí při oxidaci 

arzenopyritu a také nejčastějším sekundárním minerálem arzenu v oxidačních zónách a důlních 

odpadech (Dove a Rimstidt 1985; Foster a kol. 1998). Posledním velmi hojně zjištěným minerálem na 
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této lokalitě je goethit obsahující arzen koprecipitovaný či adsorbovaný na svém povrchu. Filippi a kol. 

(2004) se ve své práci zmiňují o tom, že složení půdy a její pH jsou hlavními faktory ovlivňující vznik 

těchto specifických sekundárních As minerálů. 

Na lokalitě Mokrsko byla provedená celá řada měření, kromě zmiňované práce Filippiho (2004) proběhl 

další výzkum této lokality také např. Drahotou a kol. (2009). Jejich práce se zaměřila na mineralogické 

a geochemické aspekty výskytu arzenu v půdě, sedimentech a vodě za různých redoxních podmínek. 

Jejich výzkum do jisté míry potvrdil, že arzen je v půdách vázán na sekundární minerál arseniosiderit, 

farmakosiderit a výjimečně na siderit. Kromě toho bylo zjištěno, že arzen se vyskytuje i na 

oxyhydroxidech železa, na které se váže v sedimentech. Autoři dospěli k závěru, že přirozená 

kontaminace půd a vod je značně ovlivněna biogeochemickými procesy, které ovlivňují následnou 

mobilitu a speciaci arzenu při různých redoxních podmínkách. 

Schématická mapa půdní metalometrie Psích Hor na Obr. 4 znázorňuje koncentraci arzenu v půdách 

kolem lokalit Mokrsko a Čelina. 

 

3.4.3 Psí hory – ložisko Čelina 

 

Ložisko Čelina se nachází v těsné blízkosti rudní zóny Mokrsko, pouze několik set metrů jižně. Obsah 

sulfidů na tomto ložisku je poměrně nízký, ovšem některé anomální hodnoty koncentrace arzenu 

v půdách se vyskytují i zde. Ze sulfidů se zde převážně vyskytují minerály arzenopyrit, pyrit, pyrhotin 

a molybdenit. Z doprovodných minerálů zlatonosné mineralizace bych zmínil ještě Bi a Te minerály 

(Janatka a Morávek 1990). Podle provedené půdní metalometrie se zvýšené koncentrace arzenu 

vyskytují v bezprostředním okolí obce Čelina. Anomálie nejsou plošně příliš rozsáhlé, tvoří spíše 

jednotlivá úzká podlouhlá tělesa. V práci Janatky a Morávka (1990) autoři také zmiňují, že na ložisku 

Čelina jsou typickými doprovodnými prvky zlatonosné mineralizace bismut a arzen. Zatímco bismut je 

prostorově spjat s hlubšími podpovrchovými zónami s nejvyšším obsahem zlata, arzen se převážně 

koncentruje ve svrchní části rudní zóny mělce pod povrchem. Toto tvrzení autorů dokazuje i samotné 

měření, které zjistilo, že koncentrace arzenu v hloubce okolo 200 metrů v albitickém granitu jsou 

v průměru pouze 11 mg/kg, zatímco ve vulkanických horninách poblíž povrchu byly zjištěné průměrné 

koncentrace 128 mg/kg (Janatka a Morávek 1990).  
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Obr. 5: Schématická metalometrická mapa koncentrace As v oblasti důlního revíru Psí Hory zahrnující lokality 

Čelina a Mokrsko (upraveno podle Morávek a kol. 1991) 
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3.4.4 Smolotely 

 

Vzhledem k vysokému obsahu arzenopyritu v žílovině – až 30%, byl ve 20. letech minulého století 

průzkum tohoto ložiska orientován kromě zlata také na arzen (Ježek 1929). Provedená půdní 

metalometrie později odhalila poměrně rozsáhlé anomálie zvýšeného obsahu arzenu v půdách, 

především mezi obcemi Smolotely a Horní Líšnice, jak je možno pozorovat níže na schématické mapce 

na Obr. 5. Arzenopyrit se na ložisku Smolotely vyskytuje převážně v křemenných žilách v západnější 

části ložiska, kde je koncentrace arzenu poměrně vysoká. V dalších částech ložiska byly nalezeny spíše 

jiné sulfidické minerály, především pyrit a pyrhotin (Blűml 1957). Nejvýraznější geochemické anomálie 

arzenu se nacházejí východně a severovýchodně od Smolotel. Dá se říci, že v oblasti mezi Smolotely a 

Horními Líšnicemi koncentrace arzenu v půdě neklesá pod 200 mg/kg. V několika lokálních anomáliích 

hodnoty koncentrace arzenu dosahují více než 800 mg/kg. Některé anomálie s koncentrací vyšší než 800 

mg/kg se nachází v blízosti Líšnického potoka, bylo by proto zajímavé sledovat, zda zde nedochází i ke 

kontaminaci tohoto vodního toku. 
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Obr. 6: Schématická metalometrická mapa koncentrace As na ložisku Smolotely - Horní Líšnice (upraveno podle 

Morávek a kol. 1991) 
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4 DISKUZE 

 

Provedené geochemické práce na lokalitách středočeské metalogenetické zóny, tedy půdní metalometrie 

a litogeochemie, prokázaly korelaci výskytu zlata a arzenu na zlatonosných lokalitách. Z lokalit 

středočeské metalogenetické zóny, ve kterých byly zjištěny zvýšené koncentrace arzenu (Jílové u Prahy, 

Psí Hory – Mokrsko, Psí Hory – Čelina, Smolotely), se toto nejvýrazněji projevu na lokalitě Psí Hory – 

Mokrsko, kde jsou vlivem výskytu celé řady primárních i sekundárních arzenonosných minerálů 

koncentrace arzenu velmi vysoké, a to jak v půdě, horninovém podloží, i ve vodě. Zároveň se na této 

lokalitě nachází odhadem cca 100 tun zlata. Podle provedené litogeochemie jílovského pásma bylo 

zjištěno, že vůbec nejvyšší koncentrace arzenu se objevují v granodioritu tohoto ložiska (viz. Tab. 1), 

přičemž v křemenné žíle na bázi půdního profilu byly zjištěny koncentrace až 26 tis. mg/kg (Filippi a 

kol. 2004). Skutečnost, že horninové podloží kolem Mokrska může vykazovat takto vysoké hodnoty, 

má vliv na celkovou kontaminaci okolního prostředí. Toto tvrzení lze doložit i na anomálně vysokých 

hodnotách koncentrace arzenu v podzemní vodě, které dosáhly až 1690 µg/l, což je téměř 17x vice, než 

je limit obsahu arzenu v pitné vodě v České republice. Podzemní voda přichází s horninovým i půdním 

prostředím do styku, což by vzhledem k silně kontaminovanému granodioritu mohlo vysvětlovat takto 

vysoké hodnoty. I hodnoty koncentrace arzenu v půdách ze všech sledovaných lokalit byly lokálně 

nejvyšší právě v Mokrsku, kde nejnižší hodnota z měření na 6 vrtech v oblasti byla 330 mg/kg, nejvyšší 

pak 2850 mg/kg (Filippi a kol. 2004).  

Jak je možné pozorovat na schématické mapce půdní metalometrie z oblasti Psích Hor (Obr. 4), také 

okolí obce Čelina je touto lokální geochemickou anomálií částečně postiženo. Sice se obec Čelina 

nachází na okraji této anomálie, i zde se ale lokálně objevují koncentrace arzenu v půdě nad 1000 mg/kg.  

Rudní revír Smolotely – Horní Líšnice leží na další geochemické anomálii arzenu, která je plošně 

podobně rozsáhlá, jako ta v okolí Mokrska. Velká část okolí obcí Smolotely, Horní Líšnice a Nepřejov 

leží v prostoru touto anomálií postiženém. I na této lokalitě je jediným primárním zdrojem arzenu v 

podstatě jen arzenopyrit. Koncentrace arzenu v půdě je nejčastěji mezi 200 a 600 mg/kg, ovšem 

východně a severovýchodně od obcí Smolotely i Horní Líšnice byly nalezeny plochy s koncentrací až 

800 mg/kg, největší o rozloze asi 600x300 metrů, což ukazuje na plošně poměrně rozsáhlou kontaminaci 

této oblasti. 

Lokalita okolí Jílového u Prahy nevykazuje tak vysokou míru kontaminace, jako ostatní zkoumané 

zlatonosné oblasti. Obsah sulfidů je zde do 5% a převládají arzenopyrit a pyrit. Kontaminace půdy 

arzenem je spíše zonálního charakteru s největšími koncentracemi arzemu především kolem jižního a 

severozápadního okraje této lokality, kde hodnoty přesahují 160 mg/kg. Z celkového pohledu ovšem 

kontaminace okolí Jílového u Prahy není tak intenzivní jako na ostatních sledovaných lokalitách, většina 

tohoto území vykazuje hodnoty koncentrace arzenu v půdě nižší než 100 mg/kg. 
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Vzhledem k tomu, že výsledky provedených měření se vztahují na relativně malou oblast ve středních 

Čechách, je možné provést srovnání charakteristiky přítomnosti arzenu na zlatonosných ložiscích 

s některými zahraničními lokalitami. 

Jednou z takových lokalit je například zlatonosná oblast Castromil na severozápadě Portugalska. Jde o 

jednu z mnoha důlních oblastí v Portugalsku se zlatonosnou mineralizací. Toto ložisko bylo v roce 1940 

opuštěno, a jelikož důl nebyl potřebně zasanovaný a uzavřený, komunita žijící v okolí nyní řeší 

problémy s kontaminací zemědělských ploch v okolí, především pak arzenem a olovem (da Silva a kol. 

2004). Okolní oblast je v současné době intenzivně zemědělsky využívána, více než 80% plochy se 

používá k pěstování kukuřice (Pinto 2001).  

Z geologického hlediska je tato oblast tvořena metasedimentárními horninami – břidlicemi, prachovci a 

drobami a je intrudovaná hercynským granitickým komplexem (Medeiros a kol. 1980). Rudní oblast je 

tvořena porfyrickým granitem s žilami aplitu a křemene. Nejhojnějšími sulfidickými minerály jsou pyrit 

a arzenopyrit. Zlato se nachází v podobě mikroskopických zrnek buď přímo na povrchu těchto sulfidů 

nebo je silicifikováno v jejich prasklinách. 

Předmětem práce da Silvy a kol. (2004) bylo zhodnocení obsahu arzenu a olova v půdě v této lokalitě a 

následné vytvoření jednoduchých map pravděpodobnosti kontaminace půdy na základě naměřených 

hodnot. Bylo odebráno 106 vzorků půdy na ploše 1,4 km2 s tím, že vzorkována byla jak půda přímo 

v oblasti dolu, tak i okolní zemědělská půda a půda v městské zástavbě. Průměrná koncentrace arzenu 

v těchto půdách byla změřena s výsledkem 820 mg/kg, medián hodnot 273 mg/kg, což ukazuje na 

značné ovlivnění průměru vysokými hodnotami, které byly naměřeny. To dokládá i fakt, že nejvyšší 

zjištěná koncentrace arzenu v půdě byla 6909 mg/kg. Na mapce níže je možno pozorovat rozložení 

koncentrací v půdě.  

 

Obr. 7: Schématické mapky znázorňující koncentraci arzenu v půdách poblíž zlatonosné lokality Castromil. 

Nejvyšší hodnoty koncentrace se nacházejí v těsné blízkosti bývalého dolu a jihovýchodně od něj (převzato z da 

Silva a kol. 2004) 
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Další lokalitou je zlatonosná oblast poblíž obce Obuasi v Ghaně. Práce Bempaha a kol. (2013) se 

zaměřila na distribuci arzenu v půdách, které tvoří hráz nádrží s důlním odpadem. Tato oblast je známá 

vysokou koncentrací arzenopyritu v půdě. Důlní odpad v nádržích zde vykazuje koncentraci arzenu 

průměrně 8305 mg/kg (Ahmad a Carboo 2000). 

Tato oblast leží na metavulkanických, pyroklastických a metasedimentárních horninách. Nejvíce jsou 

zastoupeny bazalty, gabra, fylity a tufy. Bloky těchto hornin jsou intrudovány porfyrickými granitoidy. 

Zlatonosná ruda obsahuje vysoké množství sulfidů, především arzenopyritu a pyritu (Osae a kol. 1995). 

Bempah a kol. (2013) provedli odběry vzorků půd z hrází tří nádrží pro uskladnění důlního odpadu na 

různých lokalitách (Sanso, Pompora, Dokyiwa). Zatímco nádrž v lokalitě Sanso se stále používá, ostatní 

dvě nejsou v provozu. Na každé bylo odebráno 6 vzorků půdy z horizontu 0-20 cm pod povrchem. Pro 

zjištění koncentrace arzenu a dalších prvků byla následně v laboratoři použita metoda atomové 

absorpční spektrometrie. V analyzovaných vzorcích se nacházelo velké množství síranů, což ukazuje na 

zvětrávání sulfidických minerálů. 

Laboratorní analýza zde prokázala vysoké hodnoty koncentrace arzenu v půdách hrází nádrží. Ze tří 

zmíněných nádrží byla nejnižší koncentrace arzenu 542 mg/kg (nádrž Sanso), nejvyšší potom 1752 

mg/kg (nádrž Pompora). Zajímavé je, že zatímco v hrázích obou nepoužívaných přehrad byly 

koncentrace velice vysoké – průměrně 1522 mg/kg, u používané nádrže Sanso byla průměrná 

koncentrace výrazně nižší – průměrně 582 mg/kg, tedy téměř třikrát méně než u starších dvou nádrží. 

Autoři práce tento fakt přisuzují tomu, že nádrž Sanso je relativně nová (vybudována v roce 1991) a 

jsou zde použity modernější technologie než na dvou starších nádržích, které zůstaly nezakryty, tím 

pádem vystaveny klimatickým vlivům. 

 

Když bychom měli koncentrace a vazbu arzenu z českých ložisek porovnat s těmi zahraničními, dalo by 

se říci, že vazba arzenu je podobná, vesměs je vždy vázán na zrna arzenopyritu nebo pyritu. Koncentrace 

arzenu v půdě je závislá na celé řadě faktorů, například, zda je ložisko v současné době těženo, jaké jsou 

klimatické podmínky v oblasti, jak intenzivně je hornina zvětrávána, zda v oblasti dochází k další 

antropogenní činnosti, jako je zemědělství a dalších. Koncetrace arzenu v půdě se na obou zahraničních 

lokalitách v porovnání s těmi českými ukázala být velice rozdílná. V případě portugalské rudní oblasti 

Castromil byly rozdíly v koncentraci velmi výrazné, v řádu tisíc mg/kg. Zlatonosná rudní oblast Obuasi 

v Ghaně se ukázala být, alespoň s ohledem na průměrnou koncentraci, podobná jediné české lokalitě - 

Mokrsku. Je obtížné rozdíly v lokalitách postihnout bez detailního výzkumu, ale zdá se, že zatímco 

v případě Mokrska jsou anomálie koncentrace arzenu v půdě spíše lokálního charakteru, v oblasti 

Obuasi je celá oblast postižena značnější kontaminací. Samozřejmě v případě oblasti Obuasi je to 

způsobeno probíhající těžbou, zatímco ložisko Mokrsko nikdy těženo nebylo. Pokud by k těžbě 
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v Mokrsku někdy došlo, mohlo by to mít velice výrazné dopady na okolní prostředí, jelikož koncentrace 

arzenu by se zřejmě v důsledku důlní činnosti výrazně zvýšily. 
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5 ZÁVĚR 

 

Z rešerše odborné literatury vyplývá, že některé lokality středočeské metalogenetické zóny vykazují 

anomálně vysoké koncentrace arzenu v půdním pokryvu. Nejvýznamnějšími z těchto lokalit dle hodnot 

naměřených koncentrací je rudní revír Psí Hory – konkrétně rudní zóna kolem obcí Mokrsko a Čelina, 

dále pak Smolotely a Jílové u Prahy. Všechny tyto oblasti zlatonosné mineralizace se vyznačují plošně 

poměrně rozsáhlými kladnými anomáliemi hodnot koncentrace arzenu v půdě. Původ těchto anomálií 

je vesměs z přirozeného zvětrávání hornin obsahujících sulfidické minerály, které se vyskytují společně 

s mineralizací zlata. Nejčastěji se vyskytujícími sulfidickými minerály obsahující arzen jsou na všech 

zmiňovaných lokalitách arzenopyrit a pyrit. V menší míře je zastoupen pyrhotin, molybdenit a další. Pro 

lokalitu Mokrsko, kde byly naměřeny vůbec nejvyšší hodnoty koncentrace arzenu v půdě ze všech 

lokalit středočeské metalogenetické zóny, jsou kromě zmíněných sulfidických minerálů specifické i 

sekundární minerály arzenu, především farmakosiderit, dále arseniosiderit a skorodit. Vznik těchto 

sekundárních minerálů je podle autorů práce ovlivněn pH půdy v oblasti. 

Přítomnost arzenu v dané lokalitě se ukázala být jedním z klíčových aspektů při vyhledávání slibných 

nových ložisek zlata. Zároveň ovšem výskyt toxického arzenu představuje riziko vzhledem k možné 

kontaminaci půdy a zdrojů pitné nebo užitkové vody v okolí těchto geochemických anomálií, jak se 

tomu ukázalo být například v Mokrsku.  

V celosvětovém měřítku se koncentrace arzenu v půdách českých zlatonosných oblastí nezdají být 

(možná s vyjímkou Mokrska) extrémně vysoké a často se na jiných světových lokalitách vyskytují 

výrazně vyšší hodnoty. Problém kontaminace půd a okolního prostředí arzenem ale nemůže a neměl být 

podceňován ani v České republice, ani jinde na světě, jelikož může představovat vysoké zdravotní riziko 

především pro místní obyvatelstvo s ohledem na lidské zdraví. 
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Obr. 2 – Roční emise arzenu v České republice (zdroj: Grafická ročenka ČHMÚ 2013 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13e/png/f04_6_20.png)  

Obr. 3 – Mapa známých ložisek zlata v České republice  

(zdroj: http://img.ahaonline.cz/static/old_aha/big/08_02_12/mapa_zlato1.jpg) 

 


