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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou výskytu těžkých kovů a 

následného rizika možného vzniku acidifikace na zkoumané důlní lokalitě Špania Dolina. 

V první části diplomové práce jsou charakterizována zájmová území z hlediska přírodních 

poměrů, geologie, geomorfologie, geografie a historického vývoje. Rovněž je popsány 

kontaminace půd těžkými kovy v dané oblasti a vysvětleny podrobné charakteristiky 

vybraných prvků (Cu, As, Sb, Cd, U, Th). Informace byly čerpány z různojazyčných 

knižních a internetových zdrojů a byla vypracována rešeršní práce. Druhá část diplomové 

práce je věnována samotnému výzkumu důlní lokality Špania Dolina Je zde popsána 

metodika práce, postupy výzkumu, tabulkové zpracování naměřených dat, závěry a 

vyhodnocení.výsledků. 

 

Klíčová slova: Špania Dolina, acidifikace, těžké kovy, pH, Eh 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the problem of heavy metals and subsequent potential risk 

of acidification on investigated mining area Špania Dolina. In the first part of the thesis 

there are characterized areas of interest from the poil of natural conditions, geology, 

geomorphology, geography and historical development. There is also described soil 

contamination by heavy metals in the area and explained characteristics of selected 

elements (Cu, As, Sb, Cd, U, Th). The information I gathered from several books and 

internet resources, and created search. The second part of thesis is devoted to research 

itself od mining area Špania Dolina. It describes the methodology of work, research 

procedures, tabular measure data processing, conclusions and evaluation. 
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1. Úvod  

Tak jako ovlivňuje životní prostředí člověka, ovlivňuje člověk své okolí. 

V posledních desetiletích je negativní antropogenní vliv na přírodu probírán ne jen 

odborníky ale také mezi laickou veřejností. To však neznamená, že člověk ovlivňuje 

přírodu jen v posledních desítkách let. Těžba nerostu je jedním z příkladů, kdy člověk 

vědomě přetvářel ráz okolní krajiny pro svou vlastní potřebu. Z ekosystému čerpal 

nerostné suroviny a naopak do něj vnášel látky, které ekosystém znehodnocovali.  

Jedna ze složek životního prostředí, kterou člověk modifikuje a znehodnocuje je 

půda. Jedná se o svrchní vrstvu zemské kůry, která vznikla na rozhraní litosféry 

s atmosférou nebo hydrosférou. Vzniká v procesu pedogeneze při přeměně minerálních a 

organických látek. Půda vytváří životní prostor pro organismy a rostliny, je zdrojem 

nutrientů, které jsou nezbytné pro výživu a růst rostlin. Ty pak slouží jako potrava pro 

živočichy. Je základním článkem trofického řetězce. Tvorba 2,5 cm půdy trvá zhruba 5000 

let. Její degradace je velmi rychlá. Proto je velmi důležité chránit půdy před kontaminací. 

Znečištěná půda má negativní vliv na všechny živé složky ekosystému včetně zdraví 

člověka.  

Těžké kovy patří mezi jedny z nejnebezpečnějších látek znečišťující životní 

prostředí. V přírodě se vyskytují přirozeně, ale jen zřídka kdy dosahují toxické hladiny. Je 

však dokázáno, že oblasti blízko urbanizovaných komplexů, hlavních silničních tahů nebo 

rudných dolů obsahují vysoké koncentrace těžkých kovů. Tato anomálie se vyskytuje také 

v důlní oblasti Špania Dolina. Obec spolu s blízkými hornickými osadami patří 

k významným nalezištím měděné rudy obohacené o stříbro. Díky výskytům měděného 

zrudnění a významným oxidačním zónám se oblast stala mineralogicky významnou 

lokalitou s výskytem vzácným sekundárních minerálů. Jak potvrzují nalezené artefakty, 

člověk ovlivňoval svou činností tento region již od starší doby bronzové. První dobývání 

mědi mělo na krajinu jen minimální dopad a lidé žili v souladu s přírodou. Dobývání 

probíhalo povrchově a nedocházelo k větším negativním vlivům. Postupem času, 

s důmyslnější technikou a většími nároky na těžbu, docházelo ke změně krajiny. Zásahy do 

krajiny vedli ke změnám fyzikálně- chemických vlastností podzemních vod. 
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Těžké kovy uvolněné do podzemních a povrchových vod způsobují změnu pH a 

Eh v sedimentech. Při zvýšené koncentraci vodíkových kationtů dochází k okyselování 

půd. Stanovení rizika acidifikace je vodítkem pro stanovení stupně rizika environmentální 

kontaminace krajiny těžkými kovy. Dlouhodobé působení acidifikace způsobuje narušení 

stability ekosystému, změnu v kvalitativním a kvantitativním složení vegetace, ohrožení 

živočišných druhů apod.  

V současné době je okyselování půd a vod jednou z největších ekologických 

hrozeb. Mezi běžné nápravy patří vápnění půd. Nejvhodnějším řešení je však prevence 

v podobě snížení emisních zdrojů. Velmi důležitý je také neustálý monitoring postižených 

míst. Tato práce přibližuje problematiku výskytu těžkých kovů a acidifikace v historické 

důlní oblasti Špania Dolina. 
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2. Cíl práce 

Diplomová práce je zaměřena na kontaminace krajiny těžkými kovy a riziko 

acidifikace na ložisku Špania Dolina. Cílem bylo realizovat monitoring kontaminace 

jednotlivých složek krajiny (sedimentů, půd a vod) na územní obce Špania Dolina. 

Z povrchu haldového pole Maximilian na území obce Špania Dolina, se po celé ploše 

odebralo 44 vzorků technogenních sedimentů tak, aby reprezentovaly zrudnění oblasti. Na 

základě získaných výsledků byl vyhodnocen stav znečištění krajiny těžkými kovy a 

následná možnost vzniku acidifikace.  
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3.  Přírodní poměry území 

Slovenská republika je vnitrozemský stát, který se nachází ve střední Evropě. 

Severní a střední část Slovenska pokrývají rozsáhlé horské masivy (Central Intelligence 

Agency, 2007). V Západní části dominují kopce (Bureau Of European And Eurasian 

Affairs, 2012). Na jihu republiky, u hranic s Maďarskem převládají níže položené oblasti 

(Auty, 2012).  

3.1 Geologická stavba území a mineralogie 

Oblast Špania Dolina – Staré Hory má z geologického hlediska velmi 

komplikovanou stavbu (Čillík, 1957). Tento revír se nachází v celku Starohorské vrchy, 

který je tvořen pararulami, sedimenty permu (arkózy, slepence, pískovce a pestré břidlice). 

Na sever od Španie Doliny se nachází oblast tvořená křemitými pískovci, křemenci, 

jílovitými břidlicemi, slepenci a dolomity triaského stáří (Mazúrek 1964). Jižní část 

Starohorských vrchů je tvořena slínitými vápenci, břidlicemi a pískovce z jurského období. 

Z časového členění jsou mladší útvary tvořeny dolomitovými brekciemi s červeným 

jílovito-karbonátovým tmelem a slepenci. Nejmladší období je pak charakterizováno 

fosilními i recentními travertiny, které se vytvořili na zlomech tvořených dolomity   

(Hynie, O. 1922). 

V celém území báňské oblasti je silně vyvinutá zlomová tektonika. V oblasti 

existuje tzv. „červená porucha“, která ohraničuje španiodolinskou oblast na jihu. Při tomto 

zlomu došlo k rozsáhlému přesmyku, který způsobil, že hlavní španiodolinské ložisko bylo 

přesunuto do větších hloubek. Zároveň došlo k blokovému vyzdvihnutí nadloží a poklesu 

podloží o 100 – 600 metrů (Kubíny, 1963). S rozmanitou geologickou stavbou a 

tektonickou činností úzce souvisí vznik měděných rudných žil. V této oblasti vznikly dva 

typy zrudnění (Koutek, 1953). Pro severní (starohorskou) část je charakteristické zrudnění 

křemen – siderit. Toto zrudnění je zastoupeno jen v období paleozoiku                           

(542 mil. až 251 mil. let). Do hornin v mladším období již nezasahuje. Ruda, která byla 

hlavním předmětem dobývání je stříbronosný tetraedrit a chalkopyrit (Čillík, 1957). 

Tetraedrit obsahující vyšší obsah Cu byl lehce tavitelný. Obsah stříbra v tetraedritu 

způsobuje ocelově šedou barvu, proto byl ve středověku označován jako černá měď. Pro 

chalkopyrit se používalo označení žlutá měď (Matulay, 1980).   
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Hlavním zrudněním v celé oblasti však bylo zrudnění sulfidů mědi. Tyto horniny 

jsou geneticky spjaty s horniny krystalinika a spodního triasu. Hlavními nerosty obsažené 

v žíle byl křemen, rudou pak pyrit s částicemi chalkopyritu. Tento typ zrudnění se nachází 

v jižní španiodolinské oblasti báňského revíru. Zrudnění je datováno do spodního triasu 

(251 mil - 245 mil. let) (Hynie, O. 1923). 

Mineralogie 

Hlavními minerály primárních měděných rud na ložisku Špania Dolina jsou 

chalkopyrit - CuFeS2 a minerály tetraedrit - freibergitového a tetraedrit - tennantitového 

řádu (Cu,Ag)10(Fe,Zn,Pb,Ni,Co,Hg)2(Sb,As,Bi,Te)4(S,Se)13 (Koděra et al., 1990). V menší 

míře se v těchto rudách vyskytuje pyrit a markazit – FeS2, galenit - PbS, sfalerit - ZnS, 

antimonit - Sb2S3, pyhotin – FeS a hematit – Fe2O3. Ojediněle je přítomen také s  

kobaltitem – CoAsS, aikinitem - 2PbS.Cu2S.Bi2S3 a zlatem. Mezi zástupce žilných 

minerálů, které se zde vyskytují, patří: křemen – SiO2 (chalcedon, jaspis), barit - Ba[SO4] a 

různé varianty karbonátů (sádrovec - Ca[SO4].2H2O, kalcit – CaCO3,                           

ankerit – CaMg[CO3]2, dolomit - CaMg[CO3]2, siderit – FeCO3, aragonit – CaCO3). Menší 

zastoupení má anhydrit - Ca[SO4] a celestin - Sr[SO4]. Mezi hojně rozšířené sekundární 

minerály nacházející se v deponiích, které obsahují Cu (cca 40 minerálů) patří:            

kuprit – Cu2O, tenorit - CuO, různé sírany (devillín – CaCu4[(OH)3|SO4]2.3H2O),         

langit – Cu4[(OH)6|SO4].H2O), uhličitany (farmakosiderit - KFe4[(OH)4AsO4)3].6-7 H2O, 

 azurit - Cu3[OH|Cu2[OHAsO4], křemičitany (chryzokol - Cu4H4[(OH)8Si4O10]). 

3.2 Geografická charakteristika 

Báňská oblast Špania Dolina – Staré Hory se podle geomorfologického členění 

nachází v celku Starohorské vrchy. Tento region patří mezi nejvýznamnější a 

nejrozsáhlejší oblasti s výskytem měděné rudy na Slovensku. Ve středověku se tato oblast 

řadila k největším báňským oblastem v Evropě. Hlavními středisky těžby byli území Staré 

Hory a Špania Dolina (Kubiny, 1963). Oblasti Staré Hory a Špania Dolina jsou tvořeny 

přírodní hranicí. Východní hranice probíhá od ústí Banského potoka do řeky Bystřice, dále  

Jelenskou dolinou k ústí Jelenského potoka do Starohorského potoka. Západní hranicí této 

oblasti je dolina starohorského potoka, tvořena na severu Jelenským potokem a na jihu 

ústím Banského potoka. Oblast má rozlohu 20km
2
 (Demek, 1982). 
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Z geografického hlediska se oblast dělí na dvě části – severní (starohorská) a jižní 

(španiodolinská). Název získali podle dvou nevýznamnějších lokalit, kde v průběhu 

několika staletí probíhala těžba měděných a stříbrných rud. Rozsáhlejší z obou celků je 

část španiodolinská, měřící 12km (Ltxkniš, M. a kol. 1972). Středem báňské oblasti se ve 

směru jih–sever vyskytuje část území nejintenzivněji zasažené důlní činností. Oblast je 

dlouhá 5km a vede od odvalu štoly Karol na jih od Španie Doliny, přes Piesky, Richtárovu, 

k odvalu šachty Haliar severovýchodně od Starých hor. Celá oblast zabírá plochu velkou 

cca  7,5km
2
.  

Jednotlivé části se od sebe liší nejen geologickým složením, ale také obsahem 

těžených rud. Španiodolinská oblast vynikala silným založením mědi, byla však chudá na 

obsah zlata. V Starohorské části tomu bylo naopak. Obě části jsou od sebe rozděleny také 

morfologicky. Hranicí mezi severní a jižní částí revíru Špania Dolina – Staré Hory tvoří 

vrch oddělující dolinu Richtárského potoka od Velké Zelené doliny, kterou protéká Zelený 

potok. V minulosti byla oblast rozdělena na tři části: severní, jižní a střední. Střední část 

tvořila Richtárová a Piesky. Byla označována jako „mittleres Gruber Feld“. Podle nového 

členění patří Richtárovo k severní části a Piesky k části jižní (Mazúrek, 1989). 

3.2.1 Geomorfologie 

Z regionálně geomorfologického hlediska se sledované území nachází v celku 

Starohorské vrchy (Demek, J. 1984) 

Soustava: Alpinsko – Himalájská 

 Podsoustava: Karpaty 

  Provincie: Západní Karpaty 

   Subprovincie: Vnitřní Západní Karpaty 

    Oblast: Slovenské Rudohoří 

     Celek: Starohorské vrchy         (Mazúr, 1978) 



Bc. Barbora Bušková: Kontaminace krajiny těžkými kovy na ložisku Špania Dolina 
 

2013  7 
 

Území báňské oblasti Špania Dolina – Staré Hory má z morfologického hlediska 

charakter hornatiny. Výjimku tvoří jen dva nejvyšší vrcholy – Jelenská skala (1153m) a 

Panský diel (1100m). Tyto vrchy jsou charakterizovány vysočinou. Území je rozděleno do 

dvou výškových stupňů, 400 – 700m a 700 – 1100m, které jsou shodné rozlohou. Převážná 

část území Špania Dolina – Staré Hory má charakter hluboko řezaného reliéfu               

(310 – 470m). Výjimku tvoří oblast Jelenské skaly a Panského diela, kde existují hluboko 

řezané reliéfy (okolo 600m). Přes Panský diel (1100m), Žiare (1044m) až na Jelenskú 

skálu (1153m) se line souvislý horský hřbet (Jeleň, 2009). 

Podle morfogenetické typizace patří území mezi oblast s erozně – denudačním 

reliéfem (Mazúr, 1982). V území je rovněž přítomen reliéf příkrovovo vrásových struktur, 

které se vyvinuly na druhohorních dolomitech a vápencích, pro které jsou charakteristické 

úzké doliny. Působením podzemní vody se vytvořili jeskyně Motyčka a Jelenec       

(Kettner, R, 1924).  

Horniny, které se v této oblasti vyskytují, jsou krystalické břidlice. Tyto jsou 

středně odolné (II. stupeň odolnosti). Reliéf je jednotvárný se zaoblenými formami hřbetů. 

Mezi procesy tvořící místní reliéf patří převážně fluviální procesy, charakterizované silnou 

hloubkovou erozí a pohybem horninových hmot po příkrých svazích horského reliéfu. 

Z tohoto důvodu se v oblasti nacházejí sutiny. V severní části hornické oblasti se v menším 

měřítku uplatňují rovněž fluviálně – krasové procesy, které napomáhají ke vzniku 

krasových a polo krasových forem reliéfu a sevřených dolin. Tuto část území tvoří vápence 

a dolomity, které patří do I. stupně odolnosti (Pech, J. 1983). 

Zásah lidského jedince rovněž ve velké míře ovlivňuje tvar a vzhled reliéfu v této 

oblasti. Nejvýznamněji se na degradaci krajiny člověkem podílela hospodářská činnost a  

těžba.  
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3.2.2 Klimatické poměry 

Pro území Slovenské republiky bylo vypracováno několik mezoklimatických 

členění: Základ tvoří několikrát modifikovaná klasifikace Končeka (1957), publikovaná 

např. v Atlase podnebí Československa nebo v její upravené verze ve slovenském 

národním atlase (Atlas SSR, 1980).  Podrobnějším zdrojem členění klimatu Slovenska 

patří v Česku  hojně používaná Quittova mezoklimatická klasifikace Československa 

(1972) (Herber, 2007).  

Klimatické poměry jsou silně ovlivněny členitým povrchem terénu. Území se 

nachází v klimatické oblasti mírně teplé a chladné. Pro charakterizaci je uveden okrsek   

C1 – mírně chladný. 

Tabulka 1Vybrané klimatické charakteristiky (Atlas podnebí ČSR) 

 

Celkově je důlní oblast Špania Dolina - Staré hory nazvána jako horská, chladná, 

s menší inverzí teplot. V srážkových úhrnech se jedná o oblast vlhkou až velmi vlhkou 

(Kolektiv - Atlas podnebia ČSR, 1958). 

Vybrané klimatické charakteristiky C1 

Průměrná roční teplota v °C 5-7 

Průměrná teplota v lednu v °C -4 až -6 

Průměrná teplota v červenci v °C 15-17 

Srážkový úhrn v listopadu v mm 110-129 

Srážkový úhrn leden – březen v mm 0-70 

Počet dní se sněhovou pokrývkou v mm 100-160 

Roční suma slunečního svitu v hodinách  1800 - 2000 
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3.2.3 Vodstvo 

Celá zkoumaná oblast se nachází v povodí slovenské řeky Hron. Vodní toky 

protékající tímto územím jsou typologicky podle režimu odtoku sněhově – dešťové. 

Nejvyšší vodnost je v měsících březen a duben, kdy dochází k tání sněhové pokrývky a 

ledu. Jediný významnější vodní tok je Starohorský potok, který má bystřinný charakter. Se 

svou délkou 17km tvoří severozápadní a západní hranici celé důlní oblasti. Prameniště 

potoka se nachází pod městem Zvolen (1403m), ve výšce 965m n.m. Nejvýznamnější 

levostranný přítok je Jelenský potok, který v minulosti sloužil ke zdroji energie pro důlní 

mlýny v severní části těžební oblasti. Dalšími přítoky Starohorského potoka jsou 

Haliarský, Richtárský a Zelený potok (Fician, F., 1972). 

Tyto potoky sloužily k odvodnění hlavních těžebních prostor – Haliar, 

Richtárskou dolinu, Piesky a Zelenou dolinu. V období po první světové válce byla na 

potocích Jelenský a Starohorský vybudovaná retenční nádrž pro energetické účely     

(Fician, F., 1972). 

Podzemní voda se dostává na povrch prostřednictvím pramenů. Mezozoické 

horniny vyskytující se v severní části důlní oblasti, představují kvalitní zásoby podzemních 

vod. V okolí Donovalů se vyskytují místa s vývěrem uhličitých vod. Důlní vody se pomocí 

gravitační síly dostávají do vod povrchových (Fician, F., 1972). 
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3.3 Historie těžby v oblasti Banská Bystrica 

Město Banská Bystrica a její okolí patřilo v minulosti mezi nejvýznamnější 

lokality v oblasti těžby mědi na Slovenském území (Koděra, M., 1990).  

První písemné záznamy o hornictví v Banské Bystrici pocházejí z II. poloviny    

13. století, přesněji z roku 1255. V tomto století dostalo město Banská Bystrica privilegia 

od panovníka Beli IV., která povolovala těžit zlato, stříbro a ostatní kovy. Tyto výsady 

podpořily město v rozvoji, na kterém mělo hlavní podíl právě hornictví (Koděra, P., 2003). 

Díky rychlé expanzi těžby těchto kovů, zbohatlo mnoho řemeslníků a obchodníků v okolí 

Banské Bystrice. Začaly se rozvíjet obchodní styky, kontakty, spolupráce a tržní 

partnerství se vzdálenějšími městy a oblastmi mimo Uhersko. Mezi nejbohatší oblasti 

patřily Staré Hory a Špania Dolina (Rusková, 2009). 

Ve 14. století došlo kromě hornictví k rozvoji hutnictví. Město Banská Bystrica 

získalo právo vyhledávat a dobývat rudu, kterou místní těžaři zpracovávali na kov    

(Banská Bystrica, 2006). Ke všem činnostem spojených s úpravou rudy mohli řemeslníci 

volně využívat vodní toky a těžit dřevo z královských i zeměpanských lesů. Horníci a 

hutníci byli svobodní lidé, kteří byli osvobozeni od daní, vojenských povinností a 

poddanské práce. Podléhali hornickým komorám a soudům. Překážkou pro rozvoj 

hornictví byla naleziště na pozemcích, které vlastnili zeměpáni a odmítali těžbu na svém 

pozemku. Tento problém byl vyřešen v roce 1327, kdy za povolení těžby dostal majitel 

pozemku třetinu urbury, která byla vyplácena v naturáliích, tedy částech vytěženého kovu. 

Byl to začátek hromadění kapitálu jednotlivci, které dalo vzniknout hornickým podnikům. 

Rozvoj dolů však znamenal i velké investice jako např. odčerpávání důlní vody. Tyto 

výdaje nedovolili, aby se z hornictví stalo velmi výnosným.  V tomto století se vedle těžby 

zlata a stříbra rozmohla rovněž těžba měděných rud na různých lokalitách nedaleko Banské 

Bystrice. Ta postupem času získala přezdívku „měděné město“. Vedle tohoto významného 

střediska řemesel vznikaly také další města na středním Slovensku, která Banskou Bystrici 

převyšovala. Byly to obce Banská Štiavnica, Kremnica a Ľubietová (Matulay, 1980).  

V okolí Kremnice se vyskytovaly rudy bohaté na zlato. Pro extrakci zlata z těchto 

 rud se používal rtuťový materiál. Už ve 14. století se v Malachovském poli rozvinula 

intenzivní těžba a zhutňování cinabaritu (rumělky) (Rojkovič, I., 2003). 
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V hornickém regionu se také těžily arzénové (Tajov, Králíky), polymetalické 

(Poniky – ložisko Drienok) a zlaté rudy (Harmanec), které však nedosahovaly tak velkého 

významu (Rusková, 2009). 

V 15. století se začaly na popud německých kolonistů a italských mistrů zakládat 

ve městě řemeslnické cechy. Mezi nejbohatší Bystřičany patřili Štefan Jung a Vít 

Mulhstein, kteří roku 1466 prodali některé domy ve městě, poddanské vesnice (Podlavica, 

Riečka, Uľanka, Majer), městské koupele, doly, hutě a lesy královskému komorníkovi 

Jánu Thurzovi. Roku 1493 a 1496 získal Thurza také doly na Pieskoch, Starých horách a 

Španej Dolině (Vlachovič, J. 1964). Avšak situace nebyla pro podnikatele Thurzu příliš 

výnosná, nestačil financovat těžbu a zpracovávat měď, proto se spojil s bohatým 

podnikatelem z města Augsburg, Jakubem Fuggerem. Díky této kooperaci vznikla 

thurzovsko – fuggerovská společnost „Ungarischer Handel“. Společnost se stala v letech 

1496 až 1546 největším podnikem v oblasti těžby a zpracování mědi v dějinách Banské 

Bystřice. (Banská Bystrica, 2006).  

Právě zásluhou thurzovsko – fuggerovské společnosti doznalo město Banská 

Bystrica rychlého a očekávaného rozvoje. V 16. století spravovaly hutě v okolí města 

(Tajov, Harmnec, Staré Hory) vytěženou rudu. Zpracovaná ruda byla dále distribuována po 

řece Hron do Rakouska, Benátek a přes Šturec povážím až do polského Gdaňsku, 

Vratislavy, do Pomořanska a Flander (Bergfest, 1951). Ložisko Špania Dolina – Staré Hory 

bylo největším producentem mědi ve světě. (Banská Bystrica, 2006). 

Konec druhé poloviny 18. století v roce 1761 však Banskou Bystrici postihla 

katastrofa (Herčko, 1995). Rozsáhlý požár zničil velkou část města. Pro Banskou Bystrici 

toto neštěstí znamenalo rozvojový úpadek a stagnaci v těžbě mědi (Rusková, 2009). 

V Čechách těžba měděných rud nedosahovala významu Slovenska. Získávala se 

převážně jako vedlejší produkt při zpracování zlata z kutnohorských ložisek. Od druhé 

poloviny 16. století byla významnější těžba v oblasti Kraslic a Měděnce, dále pak v ložisku 

v Černém lese (Majer, 1971).  

 

http://www.hornictvi.info/cteni/techcs/06.htm
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3.3.1 Špania Dolina 

Obec Špania Dolina (Herengrund) patřila spolu s dalšími obcemi Piesky, 

Richtárová, Staré Hory a Polkanová do spádového území Banské Bystrice. Všechny tyto 

obce leží na společném rudonosném horském masivu, kde se odedávna dobývala měď 

(Scholtzová, 2005). V roce 1979 byla zachovaná část Španej Doliny spolu s rázovitou 

důlní zástavbou a historickým centrem vyhlášena za památkovou rezervaci slovenské 

lidové architektury (Višňovcová, 2004). 

 

Obrázek 1 Pohled na obec Špania Dolina (Bušková, 2012) 

Na území Špania Dolina existují nezpochybnitelné stopy po intenzivním dobývání 

měděných rud už ze starší doby bronzové (2000-1700 př. n. l.). Nálezy značného množství 

neolitického nářadí v této oblasti poukazují na rané dolování měděné rudy a značný rozvoj 

hornictví. Nalezené artefakty na území střední Evropy byly vyrobeny z mědi z karpatské 

oblasti. Existují zdroje, které datují počátky hornictví do roku 1006 př. n. l v severní 

starohorské oblasti Haliar. Na počátku probíhala těžba rudných nerostů povrchovým 

dobýváním. 
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 Pro větší výnosy bylo potřeba následovat měděnosné žíly v útrobách země 

(Scholtzová, 2005). V polovině 14. století se začalo těžit v podzemí, a to využitím plytkých 

šachtic a štol. (Koděra, 1990) 

Nález žíly bohaté na měděnou a stříbrnou rudu na území Španie Doliny dal základ 

pro rozvoj Banské Bystrice už od roku 1255. Hlavní impulz pro těžbu v této lokalitě byl ve 

13. století výskyt stříbra, které se v místě hojně vyskytovalo. Až do konce 15. století se zde 

vyráběla převážně surová měď a zpracovávali se jen bohaté měděné rudy s obsahem stříbra 

(Višňovcová, 2004).  

Významným rozvojem prošla těžba mědi v průběhu mezi lety 1494 až 1546. Roku 

1494 začalo hloubení hlavní těžební šachty Ferdinand. Práce na této šachtě vyžadovaly 

zvýšené náklady na těžbu a zdokonalení používání hornické techniky. Tyto práce skončily 

až v první polovině 17. století (Novák, 2003; Sombathy, 2005). Těžba probíhala ve dvou 

hlavních žilách – Haliarové a Pfeifferové Šachta Ludvík, díky své hloubce 440 m patřila 

k nejhlubší a  nejproduktivnější (Obrázek 2) (Koděra, M., 1990). Thurzovsko – 

fuggerovská éra bývá označována jako „zlatý věk důlního podnikání ve Španie Dolině“.  

V této době mělo hutnictví tři fáze. První fáze probíhala ve šmelcovacích hutích, 

druhá fáze v rafinovacích hutích a třetí fáze ve scezovacích hutích, kde za použití olova 

docházelo k odloučení stříbra od mědi. Zpočátku se nevyužívalo třetí fáze, a proto byla 

měď obohacena o značné množství stříbra a odvážena do zahraničí. Tímto způsobem 

přicházela společnost o značný výnos (Koutek, 1953). 

Díky privilegiím, která byly Jánu Thurzovi uděleny králem Vladislavem II., 

mohla společnost zavést i třetí fázi v hutnictví a získat tak větší bohatství, které dopomohlo 

k upevnění postavení jak majitelů, tak i města (Banská Bystrica, 2006). 
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Obrázek 2  Současné rozmístění důlních děl v oblasti Špania Dolina – Staré Hory 

(Upravené podle Mazúrek, 1989) 1 – odvaly, 2 – štoly, 3 – dědičná štola, 4 – překop ze Španie Doliny 

na Piesky, 5 – úpravna, 6 - šachta 

Ruda vytěžená ve Španie Dolině obsahovala velké množství stříbra, díky kterému 

měla obrovskou cenu. Fuggerovci získali ze španiodolinské a ľubietovské rudy 115 tun 

stříbra. V období mezi roky 1494 až 1648 se z ložisek ve středním Slovensku vytěžilo 

celkem 146 023t mědi, z čehož bylo více jak 45% (66 890t) získáno z ložiska Špania 

Dolina (Sombathy 2005; Jeleň et al., 2012). Španiodolinská měděno - stříbrná ruda 

obsahovala 8-15% Cu a 0,01-0,03% Ag, starohorská ruda měla obsah Cu 1,5-4% a Ag až 

0,025-0,07%. (Koděra, 1990). Od 15. do 17. století se španiodolinská měď stala surovinou 

na světových obchodních trzích. Vyvážela se nejen do celé Evropy, ale také do Severní a 

Jižní Ameriky, Indie a Číny (Višňovcová, 2004). Od 17. století začala těžba klesat. Ještě 

v 18. století se množství vytěžené rudy za rok pohybovalo od 160-220 tun Cu.  
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V polovině 19. století to bylo jen 50-70 tun Cu. (Kravjansky, I. 1962a). Celkový 

zánik těžby je datován na začátek 20. století. Příčinou byly malé zásoby měděné rudy 

(Banská Bystrica, 2006). 

V 60. letech 20. století se realizovalo několik pokusů o znovuobnovení těžby 

měděných rud v okolí Španie Dolině. Díky zavedení dokonalejší úpravnické technologie 

mohlo dojít roku 1964 k přepracování starých  hald z doliny Richtárová a z ložiska Piesky. 

Tato ruda se zpracovávala v úpravně ve Španie Dolině. Roku 1986 bylo zpracování hald 

zastaveno a úpravna sloužila ke zpracování Hg – rud. Byla zde také vybudována flotační 

úpravna, ve které se zpracovávaly primární a sekundární minerály (tetraedrit, chalkopyrit, 

malachit, azurit, kuprit, bornit) nacházející se na haldách (Obrázek 3). Poslední měď byla 

ve Španie Dolině vyrobena 28. 7. 1985 (Scholtzová, 2005). S obnovou těžby se zároveň 

uskutečnilo několik geologických průzkumů, a to převážně v lokalitě Piesky.  

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Malachit (Bušková, 2012) 

Na rudných žilách dlouhých až 4500m bylo v několika stoletích těžby vyraženo 

stovky kilometrů chodeb a 8 významných šachet. Hloubka šachet dosahovala až 500m. 

Voda, která byla potřeba na pohon zařízení v dole, byla přiváděna důlním vodovodem, 

jehož stavba začala v 16. století a byla dokončena ve století osmnáctém. Celková délka 

tohoto důmyslného zařízení činila 33km (Herčko, 1995; Žufa-Ellek, 2003) Rozsáhlé haldy po 

těžbě tetraedrové, chalkopyritové a sideritové rudy můžeme nalézt v dolině Haliar, Piesky 

a Richtárovo. Největší zastoupení hald se však nachází v okolí obce Špania Dolina, kde 

vytváří dominantu obce a jsou předmětem ochrany (Rusková, 2009). 
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3.3.2 Význam hornictví ve Španie Dolině 

Způsob uložení rudných zásob do souvislého pásma napomohl k rozvoji hornictví. 

Díky značnému množství rudy vznikl ve Španie Dolině rozsáhlý důlní komplex 

s mohutnými těžebními šachtami, dlouhými chodbami s drahými stroji a zařízeními. 

Dlouhá staletí hornické a hutnické činnosti přetvořily krajinu, která získala antropogenní 

ráz. V první fázi, kde těžba probíhala, povrchově nebyly změny devastující. Mnohem 

výraznější změny v krajině způsobila hlubinná těžba měděných a stříbrných rud. Členité, 

svažité a zalesněné území narušuje množství pozůstatků bývalých štol, šachet, důlních cest, 

menších odvalu ale také velkých hald (Obrázek 4). Antropogenní vliv do značné míry 

narušoval dynamiku změn v přírodě (Koděra, 1990). 

 

Obrázek 4 Halda Maximilián (Bušková, 2012) 
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3.4 Kontaminace složek životního prostředí 

Pro zhodnocení úrovně znečištění životního prostředí se identifikují zdroje 

znečišťujících látek, vlastnosti samotných látek, transport polutantu životního prostředí 

(voda, půda, ovzduší) a také příjemce, mezi něž patří ekosystémy i jednotlivé organismy 

(např. člověk). Problém znečištěného prostředí se řeší v situaci, kdy je překročena 

samočistící schopnost prostředí (Lánczos et al., 1998). V poslední době je problematika 

kontaminace půd probírána nejen mezi veřejností a vědeckou scénou, ale stále častěji také 

na politické úrovni. V této souvislosti jsou nejčastěji zmiňovány dva postupy při ochraně 

půd: 

1. Půdy s nízkým obsahem kontaminantů musí být chráněny před budoucím 

znečištěním a to skrz striktní kontroly zdrojů emisí. 

2. Znečištěná půda musí být buď to vyčištěna, nebo alespoň vyčištěna do míry 

neohrožení lidského zdraví, růstu rostlin a optimálního růstu mikro a makroorganismů 

v půdě. 

Je-li koncentrace kovů v dané půdě nad běžnou koncentrací, je pravděpodobné, že 

dodatečný vstup těžkých kovů do půdy proběhl skrz:  

 Zemědělský vstup 

 Vzduch (emise z dopravy, kovoprůmyslu, spalování odpadů atd.) 

 Mateční horniny bohaté na kovy 

Akumulované znečišťující látky se v půdě mohou dále transportovat do různých 

environmentálních složek (horniny, půda, voda a rostliny): 

 Jako plyn nebo částice prachu via vzduch 

 Jako těkavé látky ze vzduchu 

 Jako rozpuštěné látky v dešti nebo průsaková voda v hlubokých vrstvách 

půdního profilu, nebo v podzemních vodách 
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Nejlepší způsob jak posoudit ekologické riziko těžkých kovů v půdě je zjištění 

jejich kritické koncentrace v půdě. Jedná se o hranici koncentrace těžkých kovů buď 

v půdě, v půdním roztoku, v živném roztoku nebo pitné vodě, které mohou vyvolat: 

 Fytotoxické nebo zootoxické koncentrace v rostlinách, nebo 

 Negativní působení na růst a životní aktivity mikroorganismů v půdě, nebo 

 Negativní působení na lidské zdraví 

(Gupta,1984) 

3.4.1 Těžké kovy 

Kovem je označováno zhruba osmdesát prvků v periodické soustavě prvků. 

Termín těžké kovy nebo stopové kovy se používá pro skupinu přibližně 30 prvků, které 

mají biologický a průmyslový význam. Těžké kovy jsou skupinou prvků s atomovou 

hustotou větší než 6g.cm
-3.

(Alloway, 1990) Podle jiných autorů                                 (Kafka 

a Punčochářová, 2002) se termín těžké kovy vztahuje na kovy, jejichž specifická hmotnost 

je vyšší než 5 g.cm
-3

 (Cd, Hg, Pb). Označení „těžké kovy“ se častěji používá ve spojení se 

znečištěním a toxickými aspekty než jako kolektivní název pro skupinu prvků 

environmentálního a hospodářského významu. Nejnovější termín, jehož užívání rapidně 

stoupá, v souvislosti na škodlivé vlastnosti kovů je „potenciální toxicita prvku“  

(potentially toxic element- PTE). Jedná se o těžké kovy, které způsobují největší obavy 

v oblasti zemědělství, lidského zdraví a ekotoxicity. Patří zde např. arzen, kadmium, hruť, 

olovo a uran. Na druhé straně zemědělská produktivita v mnoha částech světa může být 

omezena nedostatkem „esenciálních“ stopových nebo těžkých kovů                              

(často zvané mikronutrienty) jako zinek, měď a mangan v případě plodin a cobalt, mangan, 

měď a zinek u zvířat. V některých částech světa, bylo prokázáno, že nedostatek 

esenciálních těžkých kovů má negativní vliv na lidské zdraví. Příkladem je nedostatek 

selenu v Číně a zinku v USA (Alloway, 1990). 

Studie těžkých kovů v ekosystémech ukazují, že mnoho oblastí blízko 

urbanizovaných komplexů, rudných dolů nebo hlavních tahů silničních komunikací 

obsahují anomálně vysoké koncentrace těchto prvků. Půda je v takových regionech 

znečištěná ze široké řady zdrojů vypouštějících Pb, Cd, Hg, As a další těžké kovy.  
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Ve svém díle „ A silent epidemic of environmental metal poisoning“ autor Jerome 

O. Nriagu popisují množství toxických kovů ve složkách životního prostředí, tyto vysoké 

hodnoty představují hrozbu pro lidské zdraví. (Nriagu, 1988). Většina těžkých kovů má 

schopnost akumulace z vodního prostředí do sedimentů a živých organismů. Následně 

vstupují do potravního řetězce. Největší akumulační koeficient byl zjištěn u mědi, 

manganu a olova (Cejpek et al.,2000).  

3.5 Acidifikace krajinných složek 

Acidifikace je proces okyselování půdního nebo vodního prostředí, způsobený 

nárůstem koncentrace vodíkových kationtů. Sekundárním jevem při okyselování je ztráta 

bazických kationtů (K
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
) a vyplavení hliníku a železa (Hédl R. ,2004). 

Při acidifikaci půd dochází k vyplavování bazických kationtů a vazebná místa pro 

kationty v půdě jsou nahrazovány H
+
 a Al

+
 s následkem toxického působení na rostliny a 

mikroorganismy.  

Okolí důlních děl reprezentuje území změněné historickým výskytem Cu-rud 

(Andráš et. al,. 2009). Změny pH a Eh v technogenních sedimentech způsobují těžké kovy 

uvolněné z tuhé fáze, do podzemní a povrchové vody. Tyto kovy se nacházejí ve formě těžko 

rozpustných minerálů, nebo v sorpčním komplexu (Lee et al., 2005; Alloway, 1995). Mobilitu 

těžkých kovů v roztocích a komplexních sloučeninách dokazuje skutečnost, že obsah mnohých 

těžkých kovů v technogenních sedimentech, půdách a v produktech oxidace sulfidů v oblasti 

odvalů je mnohdy nižší, než obsah v půdách pod haldovým polem. Také zde vzniká velké 

množství sekundárních minerálů (hlavně Cu – minerálů): karbonátů, fosforečnanů, síranů a 

oxidů (Andráš et. al., 2011). Tyto sekundární minerální fáze vznikaly především v procesu 

precipitace (vznik nové oddělené pevné fáze ve fázi kapalné) z roztoků cirkulujících 

v technogenních sedimentech a půdách. Další možností vzniku sekundárních minerálů je 

v důsledku oxidace minerálů primárních. Jejich vznik kontroluje a zpomaluje migraci těžkých 

kovů, což zajišťuje jejich stabilitu v povrchových podmínkách                                              

(Ashley et. al., 2003; Dirner et. al., 2012). 
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Mezi důležité vlastnosti půd patří půdní reakce. pH půd udává údaje o kvalitě půd, 

chemickém chování kovů a procesech, které v ní probíhají a jsou ovlivňovány     

(Kulovaná, 2001). Vodíkový exponent pH definoval Sorensen již v roce 1909 jako záporný 

dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů, vyjádřený v mol/dm
-3 

jako              

pH = - log a(H
+
). pH půdy se vztahuje na koncentraci H

+
 (iontů) v roztoku přítomného 

v půdních pórech, který je v dynamické rovnováze s převážně negativně nabitých površích 

půdních částic (Alloway, 1990). Vodíkové ionty se ve vodních roztocích spojují 

s molekulami vody a tvoří s ní anionty H3O
+
 (hydroxoniové nebo oxoniové ionty)   

(Richter, 2005). Při neutrální reakci je koncentrace vodíkových kationtů H
+
 a 

hydroxylových aniontů OH
-
 stejná, různá 10

-7
 mol.l

-1
 (Kulovaná, 2001). Jestliže se roztok 

okyselí přidáním kyseliny, zvýší se koncentrace H
+
 na hodnotu >10

-7
mo.l

-1
 (sníží se 

koncentrace OH
-
 na hodnotu <10

-7
 mol.l

-1
), pH je tedy <7. 

Místa působení vodíkových iontů: 

- Ionty H jsou rozpuštěny v půdním roztoku -aktivní acidita (pH/H2O) 

- Ionty H jsou adsorbovány půdními adsorbenty a mohou být vyměněny do 

půdního roztoku – výměnná acidita (pH/KCl) 

Aktivní pH – charakterizuje okamžitý stav volných vodíkových iontů v půdním 

roztoku. Nejčastěji ji způsobují disociované volné kyseliny, nebo disociované kyselé soli. 

pH se stanovuje ve vodním roztoku. Označuje se pH/H2O a její hodnoty se pohybují 

v rozmezí od 4 do 8,5 (Sobek et al., 1978). 

Výměnné pH – potenciální kyselost je způsobena vodíkovými ionty, které jsou 

sorbovány půdními koloidy a za určitých podmínek se uvolní do půdního roztoku. 

Výměnné pH vyjadřuje obsah veškerých H
+
, jak v půdním roztoku, tak absorbovaných na 

povrchu koloidů. Při přidání roztoku neutrální soli KCl do půdy dochází k vytěsnění 

vodíkových iontů. Označuje se proto pH/KCl a bývá o 0,5 až 1 pH menší                    

(Sobek et. al., 1978). 
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3.5.1 Faktory ovlivňující půdní pH 

Příčiny vzniku acidifikace mají komplexní charakter. Početné chemické a 

biologické reakce probíhají výlučně při jistých specifických podmínkách půdní reakce. 

Tyto chemické a biologické reakce mají vliv na tvorbu jílových minerálů, rozklad minerálů 

a organických látek, přístup živin, ovlivňují rozpustnost (mobilitu) látek a tím i               

bio-dostupnost pro živé organismy, biochemické reakce, adsorpci a desorpci kationtů, 

strukturu půdy jako i fyzikální vlastnosti půdy (Gould et. al., 1994). Na produkci H
+
 iontů 

v půdách mají vliv kyselé deště a degradace sulfidů. Oxidace sulfidických minerálů představuje 

komplex biogeochemických procesů (Nordstrom, 1982). Rychlost acidifikace je ovlivněna 

přítomností mikroorganismů, obsahem vzduchu a vody v půdě, množstvím humusu, nebo 

množství depozice závislé na imisních poměrech (Hruška, J. Cienciala, E., 2001). Projevy 

acidifikace jsou po určitou dobu tlumeny pufrační a neutralizační schopností okolních 

hornin (karbonátů, organické hmoty a jílových minerálů). Pokud dojde k překročení 

neutralizačního a pufračního potenciálu, dochází k akutní acidifikaci                         

(Rimstidt a Vaughan, 2003). 

Stanovení rizika acidifikace je vodítkem pro stanovení stupně rizika 

environmentální kontaminace krajiny těžkými kovy. Nand a Verloo (1985) 

charakterizovali mobilní frakci kovů jako sumu rozpuštěného podílu kovů v kapalné fázi a 

podílu, který sice zůstává v pevné fázi, ale může postupně přejít do půdního roztoku. 

Rieuwerts et al. (1998) zdůrazňuje, že pro odhad koncentrace kovů v půdním roztoku, 

v povrchových, drenážních a podzemních vodách je velmi důležitá mobilita kovů. 

Celková koncentrace kovů je závislá na obsahu kovu v roztoku, který závisí na sorpci na 

přírodní sorbenty (hydrogoethit, zeolity, jílové minerály) a uvolňování tohoto kovu do 

půdního roztoku (Sterckeman et al., 2000).  

Dlouhodobé působení acidifikace způsobuje narušení stability ekosystému, vznik 

porostů náhradních dřevin, rozpad porostů a zásadní kvalitativní změny v půdním 

prostředí. Dochází k ohrožení živočišných druhů, které se podílí na rozkladu humusu 

(Kula, Matoušek, 2006). Dochází k snížení pH půdy, zrychluje se rozpouštění půdních 

minerálů, dochází k redukci půdní organické hmoty a k druhovému i kvantitativnímu 

úbytku bioty. Snižuje se dostupnost živin pro rostliny (Holoubek, 2009).  
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Okyselováním půd dochází k vyplavování Al z nerozpustných forem. Ten 

vytlačuje kationty vápníku a hořčíku v buněčné membráně kořenů. Dochází k úhynu takto 

poškozených orgánů a ke špatnému příjmu živin a vody. Hliník blokuje příjem hořčíku, 

který je nezbytný pro výživu rostlin. Při jeho nedostatku jsou stromy postiženy chlorózou, 

neboli žloutnutím jehlic či listů. Tyto rychleji opadávají a zvyšuje se proces defoliace 

stromů.  

Pro úpravu acidity půdy se využívá vápnění. Přidáním karbonátů, oxidů       

(pálené vápno- CaO), nebo hydroxidů Ca a Mg dochází ke snížení množství 

adsorbovaných vodíkových iontů (zvýšení pH). Ve většině případů se pro vápnění využívá 

kalcit -CaCO3 a dolomit -CaMg(CO3)2. Výhodou při aplikaci dolomitu je, že dochází 

k dodání Ca ale také Mg do půdního prostředí. Pro dlouhodobé zvýšení pH půdy je 

nezbytné omezení emisí, způsobující mokrou a suchou kyselou depozici (Hladík, 2010).  

3.6 Půda 

Ministerstvo životního prostředí definuje půdu jako: „Samostatný přírodní útvar 

vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení 

půdotvorných faktorů. Je životním prostředím organismů, stanovištěm planě rostoucí 

vegetace, slouží k pěstování kulturních rostlin. Je regulátorem koloběhu látek, může 

fungovat jako úložiště, ale i jako zdroj potenciálně rizikových látek“                 

(Ministerstvo životního prostředí, 2007). 

Půda je klíčová složka terestrických ekosystémů, jak přírodního tak využívaného 

člověkem (zemědělství). Tvoří základ pro růst rostlin, jejich následnou degradaci a 

recyklaci mrtvé biomasy. Jedná se o heterogenní komplex zahrnující minerály a organiku, 

kapalné i plynné části. Půda je dynamický systém, oblast krátkodobých výkyvů, změn 

v půdní vlhkosti, pH a redoxních podmínek. Prochází postupnými změnami v reakci na 

změny v environmentálních podmínkách. Tyto změny ve vlastnostech půd ovlivňují formu 

a biologickou dostupnost kovů. Tato skutečnost je nezbytně důležitá při nakládání 

s půdami a ukládání odpadů (Alloway, 1990). 
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3.6.1 Složení půd 

Jedním z významných faktorů půd ovlivňující živný režim půd a půdních 

vlastností je složení půdy. U jednotlivých půd rozlišujeme složení fázové (tuhá, kapalná, 

plynná fáze), zrnitostní a chemické složení. 

3.6.1.1 Tuhá fáze půdy 

Tuhá složka půdy je tvořena pevnými částicemi různého složení a velikostí. 

Procentuálně většinová část (95-98% hmotnosti sušiny všech tuhých částic půdy) je 

tvořena z minerálního podílu. Zbývající část tvoří organický podíl půdy (Richter, 2004). 

Minerální podíl tvoří jílové minerály (až 75%), oxidy, hydroxidy (10-15%)           

a primární minerály (7-10%). Z uvedeného rozložení poměru minerálního podílu je zřejmé, 

že největší vliv na půdu mají jílové částice. Vyznačují se vysokou sorpční schopností pro 

živiny i vodu. Půdy s nízkým obsahem jílových minerálů označujeme jako lehké. Se 

stoupajícím podílem těchto minerálů se půda stává střední až těžká. Při obsahu nad 60% se 

jedná o půdu velmi těžkou s velkým obsahem živin, ale s nepříznivým vodním a vzdušným 

režimem. Tyto půdy je potřeba vápnit, kypřit, provzdušňovat a odvodňovat (Vrba, 2006). 

Organický podíl je důležitou složkou půdy ovlivňující zejména její úrodnost 

(Richter, 2004). Jedná se o komplex organických látek, které jsou do půdy přidávány   

(hnůj, kejda, kompost), nebo v půdě vznikají (humus, edafon). Veškeré organické látky 

jsou rozděleny na nehumifikované, humifikované a přechodné. Nehumifikované organické 

látky tvoří nerozložené, nebo částečně rozložené zbytky rostlin, organických hnojiv, 

živočichů včetně mikroedafonu a makroedafonu. Tyto zbytky jsou mikroorganismy 

přeměňovány v procesu zvaném mineralizace. Mineralizace probíhá poměrně rychle. 

Rychlost je ale rozdílná a závisí na množství a kvalitě výchozích látek v půdě, přístupu 

vzduchu, teplotě, půdní vlhkosti, půdní kyselosti a obsahu dusíkatých látek. Humifikované 

organické látky vznikají za omezeného přístupu vzduchu v procesu humifikace. Při 

humifikaci dochází k tvorbě nových organických, nebo organominerálních látek (látky 

humusové), které mají výrazný vliv na výživu rostlin a půdní úrodnost. Podle složení 

dělíme humusové látky na huminové kyseliny, fulvokyseliny a huminy. Přítomnost 

humusových látek v půdě vede k vysokému poutání živin                                                   
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(až 6x vyšší než u jílových minerálů), příznivě působí na biologické, biochemické a 

fyzikální vlastnosti půd, váže škodlivé sloučeniny, zabraňuje vysrážení fosforečných 

sloučenin z půdního roztoku a další (Richter, 2004). 

3.6.1.2 Kapalná fáze půdy 

Kapalnou složku půdy tvoří půdní roztok, který zajišťuje dispergaci, transport a 

rozpouštění látek. Zprostředkovává koloběh látek, který má nenahraditelný význam pro 

vegetaci a edafon. Významnou roli hraje jak transport látek z půdního roztoku do živých 

buněk, tak vertikální transport. Ten je příčinou ztráty a vymývání živin do spodních vrstev. 

Půdní roztok obsahuje rovněž rozpuštěné minerální a organické látky v různém množství   

i poměru. Minerální látky jsou nejčastěji zastoupeny kationty jako K
+ 

,Na
+ 

,NH4
+ 

,H
+ 

,Ca
2+ 

,Fe
2+

,Fe 
3+

. Aniontová složka je tvořena především HCO3
-
, SO4

-
, NO3

-
, H2PO4

-
, OH

-
, Cl

-
, a 

také minimální množství molybdenu a bóru. Jednotlivé ionty se do půdního roztoku 

dostávají zvětráváním minerálů, rozkladem organické hmoty, výměnou ze sorpčního 

komplexu a z imisí (Richter, 2004).  

 

3.6.1.3 Plynná fáze půdy 

Plynná složka půdy je tvořena půdním vzduchem, který hraje důležitou roli 

v biologických a chemických procesech. Půdní vzduch vyplňuje póry bez vody. Oproti 

atmosférickému vzduchu obsahuje více CO2 a méně O2. I přes výměnu plynů mezi půdou a 

atmosférou, nedochází k plynnému vyrovnání rozdílů. Obsah oxidu uhličitého se pohybuje 

okolo 0,3%. Vzniká rozkladem organické hmoty mikroorganismu, procesem dýchání a 

nedostatečným provzdušněním. Kyslík v půdním vzduchu dosahuje 10-20%. Zajišťuje 

dýchání všem organismům a slouží k oxidaci organických i minerálních látek 

(Richter,2004). Dostatečné množství vzduchu v půdě zaručuje zvýšenou biologickou 

činnost a tím také uvolňování živin mineralizací organických látek (Vrba, 2006). 
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3.6.2 Půdní reakce 

Půdní reakce má velký vliv na její úrodnost. V silně kyselých půdách některé 

bakterie (důležité pro optimální průběh biochemických reakcí v půdě) pracují jen obtížně. 

Za těchto podmínek dochází k rozvoji hub a plísní, které jsou pro úrodnost půdy méně 

vhodné. Také mineralizační procesy v kyselých půdách jsou zpomaleny a syntetické 

procesy vedou k vytvoření méně kvalitních humusových látek (fulvokyselin). Kyselé 

prostředí vyvolává aktivaci hliníku a dalších těžkých kovů, které ve velkém množství škodí 

rostlinám a vede k jejich začlenění do potravního řetězce. Jedním z účinných opatření 

k odstranění kyselosti půd je pravidelné vápnění (Richter, 2005). U alkalických půd se 

snižuje rozpustnost těžkých kovů a dochází k značně omezenému příjmu, např. železa        

a manganu (Kulovaná, 2001). 

 

Tabulka 2 Příloha č.5 k vyhl č. 275/1988, ve znění pozdějších předpisů 

 3.6.3 Eh – redox potenciál 

Redox potenciál (Eh) je měřítkem převahy redukce, či oxidace. Oxidace a redukce 

patří mezi komplexní chemické děje v půdách, které doprovázejí biochemické pochody při 

zajišťování energie půdními organismy. Oxidace je děj, při kterém látka elektron ztrácí, při 

redukci jej naopak získává. Každá oxidace je doprovázena současně redukcí. Rovnováha 

se ustavuje podle toho, zda v systému převažuje oxidace nebo redukce. Výsledkem je 

potenciál, který mění v systému oxidačně redukční elektrodu (redox potenciál). 

(Richter,2004). 
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Hodnoty Eh jsou závislé na typu a druhu půd a jsou také závislé na ročním 

období. V silně redukčních podmínkách nabývají hodnot od 200mV, naopak při 

oxidačních podmínkách se redox potenciál pohybuje v hodnotách do 750mV. Eh je závislé 

převážně na vlhkosti půdy a jejím provzdušnění, na její struktuře a přítomnosti organismů 

rozkládajících organickou hmotu. Půdy s kyselou reakcí (podzolové) mají Eh v rozmezí od 

600 do 750mV. Neutrální půdy (černozemě) mají hodnoty 450-600mV. Mezi procesy, 

které vyvolávají v půdě redukční pochody, patří hnití, denitrifikace, desulfurikace a 

rašelinění. K významným oxidačním pochodům patří mineralizace, nitrogeneze, nitrifikace 

a oxidace sulfidu, elementární síry, Fe
2+

 a Mn
2+

 (Richter, 2004). 

3.6.4 Znečištění půdy 

Kontaminace půd spolu s erozemi (vodní i větrnou), záborem půd, degradací 

půdy, úbytkem organické hmoty, narušením vodního režimu a acidifikací patří mezi 

procesy, které negativně působí na produkční a ekologickou půdy. Kontaminaci půd 

dělíme na přirozenou, nebo antropogenní (Ministerstvo životního prostředí, 2007). Česká 

republika se řadí v oblasti problematiky znečištění půd ke státům, kde převládá znečištění 

antropogenním působením ve srovnání s východními státy Evropy, kde jsou v rovnováze 

se sekundárními faktory – geologickými. (Centrum preventivního lékařství, 2000). 

Potenciální nebezpečnost látek, až už organických nebo anorganických dělíme z hlediska 

ekotoxicity- působení na ostatní složky životního prostředí, humanotoxicity – působení 

na člověka, nebo z ekonomického hlediska, kdy nás zajímá snížená výnosnost rostlinné 

produkce.  

Rozdělení kontaminace dle místa působení: 

 Lokální kontaminace – je vázána na průmysl, těžbu, ukládáním odpadů, 

v zemědělství aplikace hnojiv a kalů ČOV, ale také haváriemi s únikem toxických látek - 

tento typ převládá v České republice (Centrum preventivního lékařství, 2000). 

 Difuzní kontaminace – je způsobena atmosférickou depozicí látek pocházející 

převážně z průmyslu a dopravy. Jedná se o přenos emitovaných látek na velké vzdálenosti 

(Ministerstvo životního prostředí, 2007). 
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3.6.5 Těžké kovy v půdě  

Těžké kovy se v přírodě vyskytují také přirozeně, ale jen zřídka kdy dosahují 

toxické hladiny. K potenciální kontaminaci půdy dochází na starých skládkách             

(zejména tam, kde je uložen průmyslový odpad). Dále pak ve starých ovocných sadech, 

které používaly insekticidy obsahující arsen jako aktivní složku. A také v zemědělských 

plochách, ve kterých byly v minulosti aplikovány odpadní vody nebo komunální kal 

(Baker, A.J.M.,1989). Nadprůměrná akumulace těžkých kovů v půdě je toxická pro 

lidskou populaci i zvířata. Expozice těžkými kovy je obvykle chronická                      

(Brady, N. C., 1999). K expozici dochází po delší dobu. Kovy jsou přesouvány 

v potravních řetězcích skrz jednotlivé trofické úrovně. Akutní otrava se vyskytuje jen 

vzácně a to převážně při kontaktu těžkého kovu s kůží. Nejčastější problém v půdě 

způsobují kationové kovy (kovové prvky, jejichž formy v půdě jsou pozitivně nabité 

kationty. Řadí se zde rtuť, kadmium, olovo, nikl, měď, zinek, chrom a mangan. Nejběžněji 

se vyskytující anionty (prvky jejichž formy v půdě jsou kombinované s kyslíkem a mají 

záporný náboj) jsou arsen, selen a bór (Soil Quality – Urban Technical Note, 2000). 

Vstup kontaminantů do půdy probíhá třemi způsoby: 

 Přirozený (primární) vstup – tvořený nerosty, horninami a ložisky 

 Přirozený (sekundární) vstup – je vytvářen a asociován přírodními jevy jako 

prachové bouře, sopečná činnost, atmosférické srážky a spady 

 Antropogenní vstup – lidskou činností jsou do půd vnášeny prvky v podobě 

hnojiv, pesticidů, popílků, kalů apod.  

(Kolářová, 2009). 

3.6.6. Migrace těžkých kovů 

Eroze (zvětrávání) je přirozený proces rozrušování hornin. Probíhá na povrchu 

zemské kůry za společného působení atmosféry, hydrosféry a biosféry (Jelínek, 2010).  

Právě proces zvětrávání má (ve starých důlních oblastech) největší podíl na kontaminaci 

krajiny těžkými kovy (Rusková, 2009). Zvětrávání závisí na výchozí struktuře a složení 

mateční horniny, klimatických poměrech (aridní, humidní oblasti), morfologii terénu 

(sklon, nadmořská výška) a antropogenních vlivech (kyselé deště, těžba) (Pokorný, 2007). 
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Erozní činitele způsobující zvětrávání hornin se primárně dělí na fyzikální 

(mechanické), nebo chemické.  Ve většině případů se na procesu zvětrávání podílí určitou 

mírou oba druhy eroze (Jelínek, 2010).  

Fyzikální zvětrávání je pochod, při kterém dochází k rozpadu horniny na menší 

úlomky, ale nemění se její chemické složení. Patří zde např. exfoliace, insolace, mrazové 

zvětrávání, solné zvětrávaní, nebo mechanické působení kořenů rostlin (Pokorný, 2007). 

Erozí vniklý materiál zůstává na místě (eluvium), nebo je přemístěn např. gravitací 

(delůvium). Transportovaný materiál je dále erodován a současně je tříděn podle velikosti 

úlomků. Nejmenší úlomky zpravidla dosahují největších vzdáleností (Jelínek, 2010). 

 Chemická eroze vede k chemickému rozpouštění hornin a zároveň ke změně 

jejich chemického složení. Jelikož je tento typ zvětrávání úzce spjat s přítomnosti vody, 

převládá v teplém, vlhkém klimatu. Mezi základní procesy chemického zvětrávání patří 

oxidace, hydrolýza, hydratace/dehydratace a rozpouštění. (Pokorný, 2007; Jelínek, 2010). 

Hydratace je proces, při kterém dochází k absorpci vody do vnitřní struktury minerálů 

(Andráš, 2008). Dochází k ní při zvětrávání bezvodých minerálů, např. anhydrit CaSO4 se 

hydratací mění na sádrovec CaSO4 . 2H2O. Případ, kdy minerál ztrácí vodu, se označuje 

jako dehydratace (Jelínek, 2010). Oxidace je proces okysličování, kdy se chemická látka 

daného minerálu sloučí s kyslíkem. Tento proces je typický pro povrchové části zemské 

kůry. Nejčastěji se projevuje u železa, manganu a síry. Vstupující prvky Fe
2+

, Mn
2+

 a S
-
 

iony se oxidují na formy Fe
3+

, Mn
4+

 a S
6+

. Mezi další prvky náchylné k oxidaci patří C, V, 

Cr, N, Cu, As, Se, Mo, Pd, Sn, Sb, W, Pt, Hg a U. Při oxidaci sulfidických minerálů 

dochází ke vzniku kyselin (hlavně kyseliny sírové H2SO4). Ta zintenzivňuje další loužení 

rudného materiálu a zpustošení ekosystémů (Rusková, 2009). Proces rozpouštění je 

nejběžnější a nejjednodušší způsob zvětrávání, který probíhá působením vody nebo 

kyseliny. Hydrolýza je rozklad minerálů působením vodíkových iontů, které vytlačují jiné 

prvky (nejčastěji Na, K, Ca, Fe, Mn) z minerálu (Jelínek, 2010). 
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3.7 Charakteristika vybraných těžkých kovů 

3.7.1 Měď – Cuprum - Cu 

Měď je načervenalý kujný kov, který se vyznačuje výbornou elektrickou a 

tepelnou vodivostí. Je velmi dobře zpracovatelný a je odolný vůči atmosférické korozi. 

Díky svým vlastnostem nachází široké uplatnění v elektrotechnice jako elektrický vodič, 

nebo jako součást slitin např. bronz nebo mosaz. Odolnost mědi vůči korozi je způsobena 

vrstvičkou nazelenalého a zásaditého uhličitanu měďnatého, který vzniká působením 

atmosférické vlhkosti a oxidu uhličitého na povrchu měděných předmětů            

(arnika.org, 2010). 

Měď je v životním prostředí zastoupena ve formě svých rud, ale v některých 

případech také ve formě ryzí, a proto byla lidem známa již v dávných dobách. Poznání 

výroby bronzu a jeho využití charakterizuje určité období lidské společnosti, které se 

nazývá dobou bronzovou (Michna, 2007). Stejně jako Zn patří i Cu k esenciálním prvkům. 

(Kafka a Punčochářová, 2002). Ve sloučeninách se Cu vyskytuje v mocenství Cu
1+

, Cu
2+

 a 

vzácně také Cu
3+

. Nejstálejší jsou sloučeniny Cu
2+

, které mívají modrou nebo zelenou 

barvu (arnika.org, 2010). Ve sloučeninách se sírou se vyskytuje jako kovelit (CuS), 

chalkocit (Cu2S), chalkopyrit (CuFeS2), bornit (Cu5FeS4), v podobě oxid a hydroxid-

uhličitanů jako tenorit (CuO), kuprit (Cu2O), malachit (Cu2[(OH)2/CO3]),                     

azurit (Cu3[(OH)2/(CO3)2] (Bencko et al., 1995). Zemská kůra obsahuje jen 3,6.10
-3

 % Cu 

(Polański, Smulikowski, 1978). 

Cu je součástí některých metaloenzymů např. tyrosinasy a její přítomnost je 

nezbytná pro funkci jiných, zejména oxidativních enzymů. Je důležitá pro správný 

metabolismus železa. Nedostatek Cu může vést ke zhoršení syntézy hemoglobinu v krvi a 

následnou chudokrevnost. Deficit se projevuje také zpomalením růstu a poruchami tkání 

vlasů, nehtů a pigmentace. Nízká koncentrace Cu v mozku způsobuje neurologické 

poruchy a poruchy chování. Cu způsobuje u dětí mladších tří let Mankesovu chorobu, kdy 

dochází v těle k poškození nervového systému, fyzické a duševní retardace. V krajních 

případech nemoc končí smrtí. Cu je akumulační prvek, který se hromadí především 

v játrech a kostní dřeni. Rozpustné soli Cu způsobují anemii, poškození jater i ledvin, 

zažívací potíže s následným krvácením do trávicího traktu. Nadbytek Cu se projevuje 
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Wilsonovou nemocí, při níž dochází k poškození jater, ledvin, mozku a oční rohovky 

(Kafka a Punčochářová, 2002). Cu, která se kumuluje v játrech, způsobuje hepatitidu 

(Komatsu et al., 2002). 

Denní doporučená dávka Cu je pro člověka přibližně 1 – 2mg. V některých 

případech se může vyskytovat abnormálně zvýšená koncentrace mědi v pitné vodě. Toto 

zvýšení je způsobeno uvolňováním mědi z měděných potrubních rozvodů. Požívání takové 

vody vyvolává zvracení, průjmy, žaludeční křeče a závratě. Otrava tímto způsobem je však 

jen velmi málo pravděpodobná. Cu má typickou kovovou chuť, která možné kontaminaci 

organizmu předchází. Do těla se dostává měď požitím potravin rostlinného i živočišného 

původu, hlavně jater, ořechů, hrozinek, sušených hub a mořský plodů, ale také dýcháním. 

Expozice měděným prachem způsobuje podráždění nosu i očí, bolest hlavy a otupělost 

(arnika.org, 2010). 

Stejně jak pro člověka, je Cu v malém množství nezbytná pro život rostlin a 

živočichů. Značnou toxicitu má tento kov pro nižší organismy, baterie a viry, plísně a 

houby (Kafka a Punčochářová, 2002). Měděné ionty vyskytující se ve vodě mají vysoký 

toxický potenciál. Toxicita Cu se zvyšuje s poklesem tvrdosti vody a množstvím 

rozpuštěného kyslíku. Naopak její snížení nastává s vyšší koncentrací rozpuštěných 

organických látek a tuhých částic. U ryb dochází k bioakumulaci Cu v tkáních     

(arnika.org, 2010). Pro svou toxicitu je Cu využívána také pro potřeby člověka. Zejména 

skalice modrá (síran měďnatý CuSO4.5H2O) se ve směsi s vápnem používá jako fungicidní 

prostředek v zemědělství (Kafka a Punčochářová, 2002). 

Cu je často využívaný kov. Spolu s Fe a Al se řadí mezi nejdůležitější technické 

kovy. Využívá se k výrobě výměníku tepla nebo elektromotorů. Používá se také v oborech 

jako je stavebnictví a klempířství při výrobě okapů, parapetů a střech. Také sloučeniny 

mědi mají široké uplatnění při výrobě pigmentů, smaltů, katalyzátorů, umělých vláken a 

laboratorních činidel (metalcentrum.cz). 
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3.7.2 Arsen – Arsenicum - As  

Arsen (arsenicum) je melatoid, a má vlastnosti kovů i nekovů. V přírodě se 

vyskytuje především ve formě sulfidů (arnika.org, 2010). Vyskytuje se také v ryzí formě. 

Hlavním zdrojem As jsou sulfidické minerály, především arzenopyrit FeAsS,            

kobaltit CoAsS, proustit Ag3AsS3, enargit Cu3AsS4, tennantit Cu12As4S13,           

auripigment As2S3, realgar As4S4 nebo vladimirit. Nejvyšší obsah arsenu (90,33% As) má 

duranusit As4S. Je popsáno více než 550 nerostů s obsahem arsenu. V zemské kůře je 

zastoupen v množství 5.10
-4

. Vysoké obsahy As jsou také v uhlí. Při jeho spalování se 

uvolňují do ovzduší (Polański a Smulikowski, 1978; Bouška, 1981). 

Arsen se v přírodě vyskytuje v ovzduší, v půdě i ve vodě                               

(Kafka a Punčochářová, 2002). Je součástí hornin a půd, když se procesem zvětrávání 

dostává do podzemních i povrchových vod. Vysoký obsah As je v důlních vodách v okolí 

naleziště arsenových rud. Do podzemních vod tento prvek proniká také ze špatně 

zabezpečených skládek odpadů. Značné množství arsenu se detekuje také ve výluzích 

z elektrárenských popílků (Integrovaný registr znečištění.com, 2002).  

V půdách dosahuje obsah As 7,5ppm, ve vodách < 0,010pm,                             

v ovzduší 0,005 až 0,1g/m
3
, v sušině rostlin <0,25ppm, v povrchové vodě 2ppb                                 

(Rose et. al., 1979; Virčíková a Pálfy, 1997).  

Ve vodách se arsen vyskytuje ve formě As
3+

 a As
5+

 nebo organicky vázaný, tento 

je součástí potravy mořských živočichů. Používáním pesticidů na bázi arsenu má za 

následek výskyt tohoto polokovu v zemědělských půdách a kulturních rostlinách.  

Z anorganických forem arsenu je v přírodě nejčastěji přítomen s arseničnany a 

arsenitami, přičemž arsenitany představují nebezpečnou formu, jelikož jsou toxičtější a 

mobilnější (Lin a Puls, 2000). Obě tyto formy tvoří metylové sloučeniny                      

(mono-, di- a trimetylarsen), a to jak v terestrickém, tak marinním prostředí, čímž 

přecházejí na méně toxické formy (Matschullat, 2000). Podíl metylových forem je 

obzvláště vysoký, pokud dojde k rozsáhlému používání kyseliny dimetyl arseničné jako 

postřiku v lese (Beseda et. al., 1999). 
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Při zvětrávání se arsenové rudné minerály lehce oxidují, přičemž As přechází z forem 

s nižším oxidačním stupněm (As
0
, As

2+
, As

3+
) na As

5+
 a tvoří sloučeniny kyseliny arseničné            

(Lin a Puls, 2000). Kyselina je rozpustná ve vodě, ale jen zřídka kdy migruje na větší vzdálenosti, 

protože rychle reaguje s kationty těžkých kovů a As se váže ve formě arseničnanů. Arsenem 

kontaminované pitné vody se vyskytují ve více než 70 zemích na světě                                             

(Gibon, 2003; Selhub et. al., 2007). As ve vodě vystupuje nejčastěji ve formě: [H2AsO4]
-
, [HAsO4]

2- 
a 

[HAsO2]
0
 (Greenwood a Earnshaw, 1990). 

V redukčních podmínkách se mobilita As daná vazbou arseničnanů a arsenitanů na povrch 

minerál, hlavně na Fe- oxyhydroxidy zvyšuje. Avšak v sulfidických vodách a v systémech obsahujících 

sulfidy se značná část rozpuštěného As vyskytuje ve formě As-S sloučenin. Tyto sloučeniny hrají 

významnou roli při rozpouštění As-sulfidických minerálů v alkalickém prostředí                          

(Wallschläger a Stade, 2004). Rozpustné formy arsenu jsou sorbované oxidy Fe. Vzhledem k 

vysoké stabilitě a vysokému zastoupení těchto oxidů v hypergenních podmínkách, limitují svými 

sorpčními vlastnostmi mobilitu As (Rapant et. al., 1996). 

Obsah As využívaného pro zemědělské účely by neměl převyšovat 20 mg.g
-1

 sušiny. 

As je v půdě na rozdíl od Pb, Cd a Hg poměrně mobilní i v neutrálním a mírně alkalickém 

prostředí (Yu, 2005). Arsen je nebezpečný pro svou ekotoxicitu. Ve vysokých koncentracích 

je toxický i pro rostliny. Na zemědělských plochách, kde dochází k opakovanému 

používání pesticidů s obsahem As, dochází k jeho migraci do půdy a způsobuje snížení 

výnosnosti kulturních rostlin.  

Všechny sloučeniny As jsou velice toxické a mají akumulační schopnost 

v organismech. Sloučeniny As
3+

 jsou asi pětkrát až dvacetkrát toxičtější než As
5+              

 

(Kafka a Punčochářová, 2002). Elementární As
0
 není příliš toxický, v organismu je však 

metabolizován na toxické látky, zejména oxid arsenitý (As3O2), který je znám pod názvem 

arsenik (silný jed). Latentní dávka pro člověka je 0,2g. Arsen bývá označován jako 

protoplazmatický jed. Může proniknout skrz buněčné membrány a nenávratně poškodit 

živou hmotu (Kafka a Punčochářová, 2002). Ukládá se v játrech, ledvinách, vlasech, 

nehtech a v kůži. Obzvláště nebezpečný je arsen pro těhotné ženy. Dokáže projít přes 

placentu a způsobit teratogenní poškození plodu. Trojmocný kationt As reaguje 

s thiolovými skupinami enzymu a narušuje tak metabolismus tuků a cukrů, což vede 

k následné blokaci tvorby metabolické energie. 
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Je to karcinogen, který způsobuje rakovinu plic i kůže a zvyšuje pravděpodobnost 

nádorů močového měchýře a ledvin (Integrovaný registr znečištění.com, 2002). Akutní 

otrava arsenem způsobuje bolest hlavy, závratě a extrémní zažívací potíže, které mohou 

vyústit v selhání krevního oběhu s následnou smrtí jedince (Kafka a Punčochářová, 2002). 

Dochází také k poškození nervových buněk, jater, ledvin, žaludku a pokožky. U chronické 

orální expozice dochází ke změnám na pokožce, k úbytku váhy a anemii. Nejzávažnější 

následky chronické expozice jsou rakovina kůže a plic, mutagenní a teratogenní účinky 

(Integrovaný registr znečištění.com, 2002).  

 

3.7.3 Antimon – Stibium- Sb 

Antimon se řadí mezi polokovy. Je stříbřitě bílý, lesklý a velmi křehký. V tuhém 

stavu je antimon znám v několika modifikacích jako šedý, žlutý, černý a explozivní 

antimon. Prudce reaguje sám se sebou, s halogeny, sírou, fosforem, a některými kovy. 

Vyznačuje se malou elektrickou vodivostí (prvky.com, 2009). 

 

Sb je na Zemi poměrně vzácným prvkem. Jeho obsah v zemské kůře činí pouhých 

0,2ppm. Vyskytuje se ve formě sulfidů, případně oxidů ve formách Sb
3
 a Sb

5
. Stejně jako   

u chromu jsou složeniny Sb
5
 toxičtější než Sb

3
. Vyskytuje se jako doprovodný kov 

v rukách Pb, Cu a Ag. Ve vzácných případech se vyskytuje v ryzí formě. Mezi 

nejdůležitější užitkové minerály patří antimonit (Sb2S3), tetraedrit (Cu3(SbS3)2),           

jamesonit (Pb2Sb2S5) nebo stibikonit (H2Sb2O5). Nejvyšší obsah antimonu (91,92% Sb) má 

paradokrasit (Sb2(Sb,As)2. Celkem bylo popsáno cca 260 nerostů obsahující antimon 

(prvky.com, 2009). 

Do lidského organismu se dostává prostřednictvím potravního řetězce. Otrava je 

však možná jak požíváním potravin, tak prostým dýcháním. Akutní otrava dýchacími 

cestami se projevuje podrážděním dýchacích cest a spojivek, kašlem, někdy vyšší teplotou. 

Dochází také ke vzniku zánětu plic. Při chronické otravě dochází k tvorbě vředů v dutině 

ústní, vypadávání zubů, proděravění nosní přepážky, závratím, neklidu, ztrátě hmotnosti, 

poruše funkce plic. Spolu s oxidem křemičitým způsobuje zaprášení plic (Šepsová, 2004). 
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Antimon se šíří rovněž přes trávicí ústrojí. Kvůli své vysoké afinitě k buňkám je 

vylučování velmi pomalé. Akutní i chronická otrava se projevuje průjmy, zvracením           

a dehydratací. U těžkých případů dochází k poškození ledvin, k zástavě tvorbě moči           

a ledvinovému selhání. Příznaky jsou velmi podobné otravě arsenem (Šepsová, 2004).  

Do životního prostředí se antimon dostává z provozů na zpracování kovů, při 

výrobě akumulátorů či plastových hmot. Váže se na prachové částice, které prvek 

transportují a dále šíří do vodního prostředí a půd (arnika.cz, 2010).  

Přes 60 % produkce antimonu se spotřebovává ve formě                                  

oxidu antimonitého (Sb2O3) a antimoničnanu sodného (Na3SbO4) na výrobu zpomalovačů 

hoření některých druhů plastů. Značné množství se využívá taky k legování olova pro 

výrobu akumulátorů, ochranných krytů kabelů a munice. Sloučeniny antimonu se uplatňují 

také jako pigment (neapolská žluť) pro barvení keramiky nebo v medicíně (dávivý kámen) 

k vyvolání dávení. Je však stejně jako všechny rozpustné soli antimonu jedovatý 

(prvky.com, 2009). 

3.7.4 Kadmium – Cadmium - Cd 

Kadmium (cadmium Cd) má protonové číslo 48. Je to bílý, lesklý, měkký kov, 

který se na vzduchu pokrývá vrstvičkou oxidu. Snadno se rozpouští v kyselinách. Veškeré 

rozpustné formy jsou silně jedovaté (prvky.com, 2009). Reaguje se sírou, halogeny              

i dalšími nekovy. V zemské kůře je přibližně 0,15 -0,20mg.kg
-1

 (arnika.org, 2010). Jako 

ryzí není v přírodě přítomen. Ve sloučeninách je obsažen vždy v Cd
2+

. Vyskytuje se 

nejčastěji jako příměs v zinkových a olověných rudách. Z minerálů má nejvyšší obsah 

kadmia monteponit (87,5% Cd). Kadmium obsažené v půdách pochází ze superfosfátu, 

převážně severoafrického původu (až 31g.kg
-1

) (Rose et. al., 1979). 

V procesu zvětrávání sulfidických rud Cd lehce přechází do roztoků a vytváří kation 

Cd
2+ 

nebo komplexní iony a organické cheláty. V supergenních podmínkách se v průběhu migrace 

odděluje od Zn. Sulfid kadmia se oxiduje pomaleji než síra a sulfid zinku. Proto se Cd někdy ze 

sfaleritu uvolňuje v podobě žlutých povlaků greenockitu CdS. 

 V povrchové zóně sulfidických ložisek vstupuje hlavní část Cd jako příměs do 

sekundárně se tvořících uhličitanů zinku, převážně smithsonitu ZnCO3. V podmínkách silné 

oxidace má tendenci formovat minerály monteponit CdO a otavit CdCO3                                               

(Polański a Smulikowski, 1978; Smirnov, 1956). 



Bc. Barbora Bušková: Kontaminace krajiny těžkými kovy na ložisku Špania Dolina 
 

2013  35 
 

V životním prostředí se Cd nejčastěji vyskytuje ve formě Cd
2+

                                        

(Polański a Smulikowski, 1978). Cd je nejmobilnější v kyselých půdách při pH 4,5-5,5. 

V alkalických půdách je výrazně imobilní (Polanski a Smulikowski, 1978; Kabata-Pendias 

a Pendias, 2000). Přítomnost karbonátů a síranů v půdním roztoku vyvolává úplnou 

precipitaci (imobilizaci) Cd (Kabata-Pendias a Pendias, 2000). S huminovými kyselinami 

tvoří Cd komplexy (Fergusson, 1990; Alloway, 1995; Alloway a Ayres, 1993). 

Na biotu působí vysoce toxicky. Do kořenů proniká Cd přes epidermis do xylému. 

Převážný podíl tak zůstává v kořenech rostlin (60-80 % z celkového obsahu). Největší 

množství kadmia se uchovává v kořenovém vlášení. Dochází k redukci hmotnosti 

nadzemní části v porovnání s kořeny. Některé zemědělské a průmyslové rostliny jsou 

schopny přijímat a následně ve svých pletivech akumulovat značné množství Cd. Mezi 

nejčastější příznaky toxického působení na rostliny patří hnědnutí kořenových vlásků, 

červenohnědé zabarvení žilnatiny a redukce růstu. Kadmium omezuje klíčivost semen 

(Tlustoš, 2006).  

 Kadmium přímo ovlivňuje fotosyntézu v důsledku změn a složení 

fotosyntetických pigmentů. Další inhibici fotosyntézy způsobuje uzavření průduchů, které 

spíše souvisí se vzájemným ovlivňováním Cd
2+

, K
+
, Ca

2+
 a kyseliny abscisové            

(Tlustoš, 2006). K akumulaci Cd jsou náchylné mikroorganismy, měkkýši a půdní 

bakterie. V organismech dochází ke koncentraci kadmia ve svalové a tukové tkáni, nejvíce 

však ve vnitřních orgánech, převážně ledvinách a játrech. Spolu s věkem roste také obsah 

Cd v organismu. 

 Intoxikace u člověka probíhá prostřednictvím inhalace emisí z průmyslu, 

spalováním odpadu, či přes trávicí soustavu požitím kontaminované vody, popř. potravin 

jako jsou ryby, játra, ledviny či zelenina. Při inhalaci kadmia dochází k bolestem hlavy, 

celkové slabosti a horečce. Zároveň se snižuje vnímání čichových podnětů, zkracuje se 

dech a objevuje se kašel. V nejhorších případech dochází k otoku plic, které u 20% 

pacientů končí smrtí.  

Nejvýznamnějším zdrojem kontaminace u člověka je však požití intoxikovaných 

potravin. U lidí dochází ke ztrátě hmotnosti, pokašlávání, dále nespavosti a trávicím 

potížím. Při chronické expozici se kadmium hromadí zejména v ledvinách.  
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Neméně závažné onemocnění je osteoporóza, která se projevuje úbytkem kostní 

hmoty a nedostatkem iontů vápníku, které jsou vylučovány močí a zvyšují tak riziko 

výskytu ledvinových kamenů. Nejznámější případ chronické intoxikace je nemoc itai – 

itai, která se vyskytla v polovině 20. století v Japonsku. Nemoc je charakterizována 

osteomalacií (řídnutí kostí) a vznikem kostních fraktur. Kadmium je také velmi toxické pro 

mužské pohlavní žlázy a pro ženskou populaci. -má negativní vliv na plod. Bylo dokázáno, 

že ženy intoxikované kadmiem mají méně donošených dětí a děti s nízkou porodní 

hmotností (Slíva, 2005). 

Mezi nejvýznamnější přírodní zdroje kadmia patří sopečné výbuchy. 

Antropogenní zdroje jsou přibližně 8 x vyšší než emise přirozené. Do ovzduší se kadmium 

dostává při jeho těžbě, výrobě a zpracování, v důsledku spalování fosilních paliv a odpadů 

(Integrovaný registr znečištění.com, 2002). Do vod se dostává skrz odpadní vody 

z galvanického pokovování, z výroby Ni-Cd baterií a odpadních vod z domácností. Také 

splach ze zemědělských ploch, kde dochází k aplikaci hnojiv obsahující Cd, přispívá ke 

znečištění vod (arnika.org, 2010). 

3.7.5 Uran – Uranium - U 

Uran je stříbřitě bílý, lesklý, tvrdý a tvárný kov, který se dá i za normálních teplot 

dobře kovat a válcovat. Tvoří tři krystalické modifikace α – U, β- U, γ – U. Za vyšších 

teplot je to vysoce reaktivní prvek. Reaguje se sírou, halogeny, fosforem, dusíkem, 

vodíkem a uhlíkem. Ve sloučeninách se nachází v oxidačním stupni od II do VI. Průměrný 

obsah v zemské kůře je 2,7ppm. V přírodě jej můžeme nalézt jako směs tří radioaktivních 

izotopů, 
234

U, 
235

U a 
238

U. Mezi nejvýznamnější uranové rudy patří                                  

uraninit – smolinec (UO2), coffinit (UsiO4) nebo brannerit (UTiO2).  

Jedno z nejbohatších světových nalezišť uranu je Jáchymov. Bylo zde popsáno 

několik nových minerálů obsahující uran. Ve zbytcích po zpracovaném jáchymovském 

smolinci byly objeveny nové chemické prvky jako polonium a radium (M.C. Sklodowska). 

Největší zásoby uranu se nachází v Kazachstánu. Česká republika patří se svými sedmi 

ložisky k největším producentům uranu v Evropské Unii.  
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Během těžby se z dolů musí odčerpat velké množství vody, která je 

kontaminovaná a vypouštěná do řek a jezer. Také je nezbytné odvětrávaní dolů, které 

znamená uvolnění radioaktivního prachu do okolí a zvýšený nárůst vzniku rakoviny plic u 

okolních obyvatel (redakce temelin.cz,2010)  

Poškození životního prostředí při těžbě uranu je velmi podobné tomu při hlubinné 

těžbě. Při těžbě dochází k celkové negativní změně rázu krajiny a snižuje možnosti pro 

další využití. Při samotném budování důlního areálu dochází k devastaci lesního porostu. 

Krajina je pak náchylnější ve vodní i větrné erozi, k přemnožení škůdců a narušení 

hydrogeologických poměrů v oblasti. Těžba uranu je doprovázena hlukem a vibracemi. 

Mletí a drcení vytváří emise radioaktivního prachu. Hlavním problémem hlubinné těžby je 

však produkce pevných, kapalných a plynných radioaktivních odpadů. Odpady se mohou 

ukládat do odkališť, které představují vysoké riziko pro životní prostředí. Zabírají značnou 

plochu a jsou zdrojem ionizujícího záření a nebezpečných emisí. Mohou způsobit 

kontaminaci půdy a povrchové i podzemní vody. Výpary se dostávají do ovzduší          

(Neužil, 1995). 

Obsah uran v povrchových vodách (až stovky µg.l
-1

) je nižší než obsah ve vodách 

podzemních. Tento jev je spojen s obsahem uranu v geologickém podloží. Celkový 

průměrný denní příjem uranu se pohybuje od 1 – 5µg. Nejvyšší množství je přijímáno 

z vody, dále pak z ovzduší a minimální množství člověk přijímá dýcháním. V krvi je uran 

vázán a erytrocyty a plazmatické bílkoviny a je rychle transportován do ledvin a kostí. 

Snadno prochází placentou. Uran působí nefrotoxicky. Změny vyvolané uranem jsou 

vratné, ale nové buňky mohou být morfologicky i funkčně odlišné (Jeligová, 2009).  

Sloučeniny uranu se používají k barvení skla. Největší využití má však uran jako 

palivo do jaderných reaktorů. Izotop 
235

U byl v minulosti využíván při výrobě nukleárních 

zbraní (redakce temelin.cz,2010). 
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3.7.6 Thorium – Thorium – Th 

Thorium je radioaktivní, šedý, měkký prvek. V sloučeninách se Th vyskytuje 

nejčastěji v oxidačním stupni IV. Jeho obsah v zemské kůře je přibližně 8ppm. V přírodě 

se vyskytuje ve formě izotopu 
232

Th. Nejvýznamnější minerály thoria jsou thorit (ThSiO4), 

thorianit (ThO2), nebo brabantit (CaTh(PO4)2) (prvky.com,2009). Nejčastějším prvkem je 

však monazit Ce[PO4], který se nachází ve vyvřelých horninách. V přírodě se vyskytuje 

hojněji než uran (world – nuclear.org,2007). Největší naleziště thoria se nachází v Indii a 

Turecku. V České republice nejsou žádná naleziště thoria.  

Lidé žijící v blízkosti míst, kde se nachází odpad s thoriem, dýchají 

kontaminovaný vzduch a konzumují potraviny, které rostou na kontaminované půdě. 

Horníci, zaměstnanci válcoven a závodů zpracovávající thorium jsou mnohem ohroženější 

expozicí. Pouze malé množství thoria vstupuje do krve prostřednictvím jídla nebo 

dýcháním. Bylo však prokázáno, že thorium vstupuje do těla ve styku s kůží. Při vdechnutí 

obvykle dochází ke kašly, kýchání a jeho následného vydechnutí za relativně krátkou dobu. 

Některé formy mohou setrvat v plicích po dlouhou dobu. Avšak ve většině případů thorium 

opustí organismus v podobě stolice a močí do několika dnů. Z krve se může dostat do kosti 

a setrvat zde řadu let. Chronická otrava se projevuje onemocněním plic, rakovinou plic 

nebo slinivky břišní. Jsou zaznamenány také genetické změny buněk (Agency For Toxic 

Substances And Disease Registry, 1990). 

Jelikož Th můžeme nalézt téměř všude, jsme exponování malým množstvím při 

dýchání, nebo příjmem jídla a pití. Mnoho lidí přijímá thorium prostřednictvím jídla každý 

den. Th z jezer, řek a moří se dostává do ryb a mořských organismů, které jsou následně 

konzumovány.  

Th se využívá zejména při výrobě slitin pro žhavící dráty do elektrických pecí, do 

svařovacích elektrod a tepelně odolné keramiky. Ve sklářství slouží k úpravě indexu lomu 

optických skel. V zdravotnictví se používá oxid thoričitý jako kontrastní látka 

v rentgenologii.  
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4. Metodika 

 

4.1 Odběr vzorků 

Z povrchu haldového pole Maximilian, situovaného v intervilánu                

(zastavěné části obce) Špania Dolina, se po celé ploše odebralo 44 vzorků technogenních 

sedimentů očíslovaných SD-1 až SD- 43 (Obrázek 5,6). Odběr byl proveden ze sedimentů, 

povrchové vody, drenážní vody a vody podzemní. Vzorkový materiál byl odebrán tak, aby 

co nejlépe reprezentoval zrudněné oblasti. Vzorek SD-44 reprezentuje referenční plochu 

bez zrudnění a byl odebrán mimo haldové pole. Každý vzorek byl vytvořen homogenizací 

10-20 vzorků, které reprezentovali celou plochu jednotlivých částí povrchu haldy          

(SD-1, SD-2, SD-3…). Jednotlivé dílčí vzorky získaly rozkvartováním hmotnost asi 3kg. 

Výsledný vzorek vážil přibližně 2,5 kg. Těžké frakce vzorků byly studovány elektronovým 

mikro analyzátorem CAMECA v Geologickém ústavu Slovenské akademie věd v Banské 

Bystrici.  

 Vzorky vod povrchových a drenážních, které mají označení SD-1, SD-2 a 

SD-6, stejně jako vzorky vod podzemních (tedy i důlní vody) pod označením SD-3 

(Obrázek 7), SD-4, SD-5, SD-7, a SD-8, byly odebrány ve dvou časových obdobích. 

Vzorky odebrané v prvním termínu -  únor 2012 (tedy v době po deštích) byly označeny 

indexem „a“. Vzorky získané za druhé odběrové období – květen 2012 (období sucha) byly 

označeny indexem „b“. Místa, odkud byly vzorky vod odebrány, jsou zaneseny na    

Obrázek 5. 
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Obrázek 5 Zaznačení odběrových míst vzorků sedimentů a půdy, podzemní a povrchové 

vody v okolí haldového pole Maximilian 

 

Obrázek 6 Umístění odebraných vzorků sedimentů a půdy z haldového pole Maximilian 

Lokality odběru povrchové vody 

Lokality odběru podzemní vody 

Lokality odběru sedimentů 
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Obrázek 7 Denní štola (Bušková, 2012) 

4.2 Stanovení pH a Eh v technogenních sedimentech/půdách a vodách 

 Aktivní (pH/H2O) a výměnné (pH/ KCl) pH (jako i Eh) bylo stanoveno 

v technogenních sedimentech a půdách v suspenzi, která obsahovala 20g vzorku a 50ml 

destilované vody, resp. 1M KCl. Stanovení bylo provedeno dle metodiky VanReeuwijka 

(1995), která se aplikuje pro zeminy a půdu za použití terénního pH metru WTW         

Multi 3420 s kombinovanou redox – elektrodou SenTix ORP s referenčním systémem 

Ag/AgCl. Tento pH metr obsahuje elektrolyt 3M KCl.  

 Stejným zařízením jako v případě měření pH a Eh technogenních sedimentů 

a půd, bylo provedeno také měření pH a Eh vody (vzorky SD-1 až SD-8). Toto stanovení 

bylo provedeno „in situ“ přímo při odběru vzorků. 

4.3 Stanovení celkové tvorby acidity 

 Pro stanovení celkové tvorby acidity (AP) a neutralizačního potenciálu (NP) 

bylo zapotřebí znát hodnoty pH a Eh v sedimentech spolu s obsahem uhlíku a síry. Při 

predikci tvorby kyselých produktů v důlních odpadech byla použita metodika                  

U.S. EPA: Acid Mine Drainage Prediction EPA530-R-94-036 z roku 1994, která byla 

popsána Lintnerovou a Majerčíkem (2005). 
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4.4 Analytické stanovení a mikroskopická analýza 

 Pro analýzu celkové (Stot.), sulfidické (Ss) a síranové síry (SSO4) byl použit 

vzorek o hmotnosti 1g. Tento rozbor byl proveden v Geoekologických laboratořích 

Geologické služby, Spišská Nová Ves. Analýza celkového (Ctot.), organického (Corg.)          

a anorganického (Cinorg.) uhlíku byla provedena v laboratořích Geologického ústavu SAV 

prostřednictvím IR-spektroskopu uhlíku pomocí přístroje Ströhlein C-MAT 5500. Přes 

přepočet z naměřených hodnot Ctot., Corg. a Cinorg. byly stanoveny hodnoty obsahu CO2 a 

CaCO3 ve vzorku. Tyto analytické údaje byly následně zpracovány v geografickém 

informačním systému (GIS).  

Pro stanovení Σ Fe a Fe
2+ 

 bylo využito Zkušebních laboratoří GEL 

v Turčianských Teplicích prostřednictvím odměrné analýzy.  

 Pro vyhodnocení rizika acidifikace bylo využito postupů, které byly 

publikovány Sobekem (1987) a Lintnerovou et al. (2010). Korelační koeficienty byly 

vypočítány na základě metodiky popsané Whittakerem a Robinsonem (1967) a Spiegelem 

(1992). 

4.5 Stanovení neutralizačního potenciálu (NP) 

Stanovení neutralizačního potenciálu bylo provedeno na základě zjištění množství 

kyseliny, která neutralizuje materiál odkaliště. Toto stanovení se provádělo přímou titrací. 

Do vzorku sedimentů/půdy bylo přidáno přesné množství kyseliny chlorovodíkové (HCl) 

směrem k hodnotě pH 3,5. Následně byla tato hodnota přepočítána na CaCO3 (kg.t
-1

). 

Neutralizační potenciál byl stanoven v laboratořích Geologického ústavu Slovenské 

akademie věd v Bánské Bystrici.  
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5. Výsledky 

5.1 Stav acidifikace studované oblasti 

5.1.1 Aktivní a výměnné pH/Eh technogenních sedimentů/ půdy 

Pro získání přehledu k procesu acidifikace ve studované oblasti bylo nezbytné 

primárně vyhodnotit údaje o aktivním (pH/H2O) a výměnné (pH/ KCl) pH a Eh 

v technogenních sedimentech/půdách a povrchových i podzemních vodách.  

Dle naměřených hodnot pH/H2O technogenních sedimentů/půdy na haldovém 

poli Maximilian - Špania Dolina, které byly určeny v bezprostřední blízkosti obce 

(Tabulka 3) lze určit, že z chemického hlediska sedimenty/půda vykazuje mírně kyselou 

(acidickou) reakci. Hodnoty se pohybují v rozmezí od 4,32 do 6,80. Pokud bychom pro 

hodnocení pH/H2O zohledňovali klasifikaci acidity půd podle Šályho (2004), jednalo by se 

o extrémně kyselé (pH=3,5 – 4,4) až neutrální (pH=6,6 – 7,3) půdy. Průměrná hodnota 

pH/H2O, která činí 5,00 odpovídá v této stupnici velmi silně kyselým (pH = 4,5-5,0) 

půdám.  Plošné zobrazení distribuce pH/H2O ve zkoumané lokalitě je zobrazeno na 

Obrázek 8. 

. 

Obrázek 8Plošná distribuce pH/H2O technogenních sedimentů /půd na haldovém poli 

Maximilian – Špania Dolina 

Obrázek 9Plošná distribuce Eh/H2O technogenních sedimentů/půdy na haldovém poli 

Maximilian – Špania Dolina 
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 Hodnoty Eh/H2O kolísají od – 40 do 127 (Tabulka 3), přičemž průměrná 

hodnota je    = 82. Hodnota Eh poukazuje na intenzitu redukčních procesů v půdě. 

V případě, kdy je hodnota Eh vyšší než 600mV, dominují v půdě oxidační procesy. 

Naopak při hodnotách menších než 200mV jsou v půdě dominantní procesy redukční 

(Grenwood, Earnshaw, 1990). Plošné rozmístění hodnot Eh je znázorněno na     

Obrázek 9. Hodnoty Eh naměřené v technogenních sedimentech/ půdách na haldovém 

poli Maximilian – Špania Dolina ukazují převahu redukčních procesů. Při srovnání 

obrázků 8 a 9 můžeme vypozorovat, že na místech s nejvyššími hodnotami pH se 

vyskytují nejnižší hodnoty Eh.  

 

Obrázek 10 Ploška distribuce pH/KCl technogenních sedimentů/půdy na haldovém poli 

Maximilian – Špania Dolina 

Obrázek 11 Ploška distribuce Eh/KCl technogenních sedimentů/půdy na haldovém poli 

Maximilian – Špania Dolina 

Při porovnání výměnného pH/KCl a Eh/KCl bylo zjištěno, že se hodnoty příliš 

neliší od aktivního pH/H2O a Eh/H2O. (pH/KCl = 4,26 až 6,18; Eh/KCl = 5 až 130). 

Průměrné hodnoty posléze odpovídají    pH/KCl = 5,00;     Eh/KCl = 83.  Plošná 

distribuce pH/KCl a Eh/KCl je zobrazena na Obrázek 10,11. 
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Tabulka 3  Charakteristiky vzorků technogenních sedimentů/půdy z haldového pole Maximilian 
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Tabulka 4 pokračování Charakteristiky vzorků technogenních sedimentů/půdy z haldového pole Maximilian 
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5.1.2 Obsah síry v technogenních sedimentech/půdě 

Při tvorbě acidity hraje významnou roli obsah síry v materiálu odvalu. Ve 

zkoumané lokalitě byl obsah síry naměřen v rozmezí od 0,02 po 0,25%. Průměrný obsah 

celkové síry (Stot) je    = 0,12% Tabulka 3. Z hlediska výskytu síry je velmi důležité 

porovnání obsahu síry síranové (SSO4) a sulfidické (Ss). Obsah sulfidické (sirníkové) síry je 

ve všech vzorcích podstatně vyšší. Obsah Ss kolísá v rozpětí hodnot od 0,02 do 0,43%, 

přičemž průměrná hodnota je    = 0,09%. Obsah síry síranové je podstatně menší a je 

zpravidla pod mezí stanovitelnosti, v hodnotách od 0,00 do 0,02%. Průměr Ss    = 0,00%. 

Tato skutečnost poukazuje na nezanedbatelnou přítomnost doposud nezoxidovaných 

primárních minerálů, při jejichž oxidaci může i nadále docházet k acidifikaci sedimentů, 

půd a následně i vod a to jak podzemních tak povrchových.  

Nejvyšší koncentrace síry (Stot i SS) byly naměřeny v naplaveninách jezírka, které 

vzniklo pod haldou z vody, která drénuje těleso haldy (Obrázek 12). Při porovnání 

plošného výskytu celkové (Stot) i sulfidické (SS) síry (Obrázek 12) s plošnou distribucí 

acidity (Obrázek 5,8) je zřejmé že s výjimkou korelace mezi obsahem síry a nízkým 

pH/H2O v oblasti spodního jezírka, neexistuje přímá závislost mezi pH technogenních 

sedimentů/půdou a obsahem síry (Stot), resp. sulfidické síry (Ss) i přesto, že bychom tuto 

závislost očekávali, jelikož jsou sulfidické minerály hlavním zdrojem acidifikace.    

  a)     b) 

Obrázek 12 a) Plošná distribuce obsahu celkové síry (Stot) b) plošná distribuce obsahu 

sulfidické síry (Ss) v technogenních sedimentech/půdě na haldovém poli Maximilian – Špania Dolina. 



Bc. Barbora Bušková: Kontaminace krajiny těžkými kovy na ložisku Špania Dolina 
 

2013  48 
 

Korelační koeficient r pro Stot/pHH2O = 0,455506 (Graf 1) a pro                       

Ss/pHH2O = 0,452824 (Graf 2), což odpovídá podle klasifikace Fleisse (2003) jen mírné 

těsnosti (r = 0,3 ≤ r < 0,5). 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Korelace celkového obsahu síry (Stot) vs. pH/H2O v technogenních 

sedimentech/půdách 

 

 

Graf 2Korelace sulfidického obsahu síry (Ss) vs. pH/H2O v technogenních 

sedimentech/půdách 
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5.1.3Obsah uhlíku v technogenních sedimentech/půdách 

 Na potencionální tvorbu acidity má významný vliv také uhlík a to převážně 

jeho anorganické forma vázaná na karbonáty, která může neutralizovat vznikající aciditu. 

Celkové obsahy uhlíku (Ctot) jsou na zkoumané lokalitě poměrně nízké a pohybují se 

v rozmezí od 0,10 do 1,35%. Naměřený obsah uhlíku na referenční ploše bez zrudnění  

(SD - 44) je 4,31%. Průměrný obsah Ctot je    = 0,55%. Pokud vezmeme v potaz také 

hodnotu SD – 44, průměrný obsah Ctot na haldovém poli je    = 0,64% (Tabulka 3). 

 Ovšem převážnou většinu tohoto uhlíku tvoří uhlík organický (Corg.). Při 

srovnání obsahu Corg. A uhlíku anorganického (Cinorg.) získáme poměr Corg. 0,54% vs. Cinorg. 

0,09%.  

 

5.1.4Forma výskytu Fe v technogenních sedimentech/půdách 

 

Forma (oxidační stupeň) Fe vypovídá o stupni oxidačních podmínek 

v technogenních sedimentech odvalu a v půdách, které na nich vznikly. Z Tabulka 3 

vyplývá, že železo ve formě Fe
2+

 tvoří jen nepodstatnou část Σ Fe, převážnou část tvoří 

Fe
3+

. To znamená, že haldový materiál je vystaven výrazně oxidačním podmínkám. 

Tento jev na jedné straně zvyšuje riziko oxidace (degradace) doposud přítomných 

nezoxidovaných sulfidických minerálů a na straně druhé můžeme říct, že pokud takové 

to podmínky v tělese odvalu dlouhodobě přetrvávají (což lze s vysokou 

pravděpodobnosti předpokládat), umožnili, že značná část původně přítomných 

sulfidických minerálů již oxidaci podlehla. 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Barbora Bušková: Kontaminace krajiny těžkými kovy na ložisku Špania Dolina 
 

2013  50 
 

5.1.5 Acidifikace podzemní vody 

 

Část studovaných podzemních vod je využívána pro lidskou spotřebu. Jako pitná 

voda se využívá převážně voda z překopu na Piesky (vzorek SD -7). V období sucha a 

nedostatku vody se jako zdroj pitné vody využívá voda z Dennej štoly (vzorek SD – 3) a ze 

štoly Ferdinand (vzorek SD- 5). Eh ve vzorcích dosahuje zpravidla vysoké záporné 

hodnoty -111 až -67 (Tabulka 5), což poukazuje na anaerobní podmínky. pH těchto vod se 

pohybuje okolo neutrální hodnoty od 6,99 po 7,98. Kromě jednoho vzorku (SD -5b) jsou 

všechny hodnoty pH posunuty do alkalické oblasti.  V suchém období (Tabulka 5, vzorky 

označené indexem „b“) jsou podzemní vody o něco méně alkalické, hodnoty pH se 

posouvají z oblasti alkality do neutrálních hodnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5 Stanovené pH/Eh v podzemních vodách 

 

Vysvětlivky:  

a)vzorky odebrané po období dešťů – únor 2012; b) vzorky odebrané v suchém období - květen 

2012 

SD-2 výtok z průzkumné štoly Ivan, SD-3 – výtok z Dennej štoly, SD-4  důlní voda ze štoly Mann 

Kukel, SD-5 voda z vodovodu, SD-7 zdroj vody z překopu na haldové pole Piesky u úpravny. SD-

8 voda z vodního zdroje v domě č. 29  

 

 

Odběrové 

místo T°C pH Eh 

SD-2a  8,1 7,73 -92 

SD-2b 7,7 7,44 -90 

SD-3a 6,7 7,98 -94 

SD-3b 6,5 7,68 -88 

SD-4a 5,2 7,32 -87 

SD-4b 5,2 7,30 -92 

SD-5a 5,3 7,00 -67 

SD-5b 5,3 6,99 -69 

SD-7a 5,4 7,94 -102 

SD-7b 5,2 7,95 -111 
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5.1.6Acidita povrchové vody 

pH vzorek povrchové vody kolísá v rozmezí od 7,02 do 8,22 (Tabulka 6) Tyto 

mírně alkalické hodnoty pH, které jsou velmi blízké neutrálním hodnotám naznačují, že 

možný vznik kyselé důlní vody (AMD) je jen velmi málo pravděpodobný. Vysoké záporné 

hodnoty Eh (až do -89) jsou typické pro anoxické až anaerobní podmínky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6 Stanovené pH/Eh v povrchové a drenážní vodě 

 

Vysvětlivky:  

a)vzorky odebrané po období dešťů – únor 2012; b) vzorky odebrané v suchém období – květen 

2012 

SD-1 potok naproti úpravny, SD-6 voda pod kostelem pod jezírkem, SD-7 zdroj vody z překopu na 

haldové pole Piesky u úpravny. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Odběrové 

místo T°C pH Eh 

SD-1a 1,8 7,66 -65 

SD-1b 2,4 7,12 -51 

SD-6a 5,8 7,27 -45 

SD-6b 6,3 7,02 -40 

SD-7a 6,4 8,22 -96 

SD-7b 7,8 7,88 -89 
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5.2 Stanovení rizika acidifikace 

Hlavní příčinou acidifikace na ložisku Špania Dolina je degradace nejhojněji 

zastoupených sulfidických minerálů a to především pyritu (FeS2) a chalkopyritu (CuFeS2). 

Současný stav stupně acidifikace nevypovídá o potencionálním riziku acidifikace. Ze 

zkušenosti již víme, že mnohá podobná haldová pole nevykazovala po dlouhá desetiletí 

hrozbu degradace krajinných složek. Po delším období se však procesy acidifikace 

zrychlily natolik, že způsobily vážné poškození krajinných složek. Jako příklad takovéhoto 

procesu, který byl zkoumán v blízkém okolí, lze uvést havárii haldy křemene s obsahem 

drobnozrnného pyritu z osmdesátých let 20. století na lokalitě Báňská Štiavnice – Šobov. 

Právě z tohoto důvodu je zapotřebí stanovit riziko acidifikace i na haldovém poli 

Maximilian.  

5.2.1 Stanovení potenciálu tvorby acidity (AP) v oblasti haldového pole 

Maximilian 

Hodnota AP (Acidity Potential – potenciál maximální tvorby kyselosti) se získá 

násobením procentuálního obsahu síry ve vzorku přepočítávacím koeficientem, který se 

odvodil z látkového množství a stechiometrie neutralizační reakce vzniklé kyseliny sírové 

uhličitanem vápenatým (vápencem). 

AP = 31,25 x % S. 
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Tabulka 7 Hodnoty potenciálu tvorby acidity (AP), neutralizačního potenciálu (NP) a čistého neutralizačního potenciálu (NNP) 
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Tabulka 8 pokračování Hodnoty potenciálu tvorby acidity (AP), neutralizačního potenciálu (NP) a čistého neutralizačního potenciálu (NNP)
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Procentuálním přepočtem síry na kyselinu sírovou získáme údaje o maximálním 

množství kyseliny, která se může vytvořit v odkališti ze stanoveného obsahu S. Druhá 

možnost je vyjádření v kg H2SO4 na tunu materiálu. Výhodou použití uvedeného 

koeficientu je, že obsah je již přepočítán na kg CaCO3, který je nezbytný pro neutralizaci 

vzniklé kyseliny z 1 tuny materiálu. Hodnoty se posléze mohou převést na celkovou 

lokalitu, popř. jen na povrchovou část apod. Obsah síry můžeme stanovit jako celkový 

obsah nebo jen sulfidické síry v závislosti na vlastnosti materiálu hald, analytických 

možností pro detailní stanovení minerálního složení, obsah sulfidů a síranů. Vliv mohou 

mít také kritéria jako je stav haldového pole, cíl analýzy popř. Přesnost hodnocení lokality. 

(Lintnerová et al., 2010). 

 Na zkoumané oblasti Špania Dolina – Maximilian se pro výpočet potenciálu 

tvorby acidity AP využilo celkového obsahu síry (Stot.). Výpočty ukázaly, že se AP 

pohybuje v rozmezí 0,63-13,75 (Tabulka 7). Jelikož obsah sulfidických minerálů udává 

přesnější obsah sulfidické síry (Ss), vhodnější a výstižnější údaje o hodnotě potenciálu 

tvorby acidity (AP) získáme přepočtem z údajů o obsahu sulfidické síry (Ss). Tyto hodnoty 

se pohybují ve velmi podobném  rozmezí od 0,63 – 13,44. U průměrných hodnot AP se 

také setkáváme jen s mírným rozdílem (APStot.= 3,09; AP Ss =3,03). 

 

5.2.2Neutralizační potenciál (NP) 

 

Hodnota neutralizačního potenciálu (Neutralisation Potential NP) informuje 

o tom, kolik neutralizačních látek lokalita obsahuje, a jak bude automaticky neutralizovat 

vznikající kyselost (Lintnerová et al. 2010). Tato hodnota (NP), která udává obsah 

neutralizačních látek na skládce, a je schopna aciditu produkovanou materiálem deponie 

neutralizovat, je v jednotlivých částech deponie rozdílná (0-35,80;    = 6,57; (Tabulka 7) 

a v negativní korelaci k AP.  Největší NP byl naměřen ve vzorku SD-4 (Tabulka 7). 

Stanovení jednotlivých ukazatelů bylo následující Ctot. 1,07 %; obsah Cinorg. 0,14     

(Tabulka 3). Po přepočítání odpovídají hodnotám 22,05 (pro Stot.) a 22,36 (pro Ss.) kg.t
-1

 

CaCO3 (Tabulka 7).  

Čistý neutralizační potenciál (NNP) odpovídá hodnotě neutralizační látky, které je 

potřebné přidat na neutralizaci acidity produkované skládkou (NNP= NP-AP). Hodnoty 

NNP kolísají v rozmezí – 7,50 až 22,36 (při přepočtu na základě Ss). Vzhledem k tomu, že 
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se na haldovém poli nenachází téměř žádné karbonátové složky, jsou často vyjádřeny 

zápornými čísly (v průměru 3,66 CaCO3 na 1 tunu haldového materiálu).  

O riziku vzniku kyselé důlní vody (AMD) nejlépe vypovídá poměr NP:AP. Na 

našem zkoumaném území, haldovém poli Maximilián dosahuje tento poměr pro Stot. 

rozpětí od 0 -14,64. Průměr je následně 2,75. Pro NP:AP Ss hodnoty kolísají od 0 po 19,49, 

průměrná hodnota je 3,09. U hodnot blížící se 1 je riziko tvorby AMD velmi vysoké. Při 

průměru, který je rovný nebo větší než 3, je riziko tvorby kyselých důlních vod 

zanedbatelné (Sobek et al., 1978). 
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6. Diskuse 

Změny pH a Eh v technogenních sedimentech zapříčiňují uvolnění těžkých kovů 

z tuhé fáze do podzemní a povrchové vody. V tuhé fázi se tyto těžké kovy nachází ve 

formě těžko rozpustných minerálů nebo v sorpčním komplexu                                         

(Lee et. al., 2005;Alloway,2005).  

Mobilitu těžkých kovů v roztocích a komplexních sloučeninách dokazuje 

skutečnost, že obsah mnohých těžkých kovů v technogenních sedimentech, půdách 

a v produktech oxidace sulfidů v oblasti odvalu je někdy nižší než jejich obsah v půdách 

pod haldovým polem. Tento fakt koreluje se vznikem početných sekundárních minerálů 

(převážně Cu- minerálů): karbonátů, fosforečnanů, síranů a oxidů (Andráš et. al.,2009). 

 Z této práce vyplývá, že půda a sedimenty ve studované lokalitě jsou 

poměrně acidifikované, což dokazuje také přítomnost acidofilní flory, kterou na lokalitě 

reprezentují druhy jako Agrostis capillaris a Acetosella vulgaris (Andráš et al., 2009). 

Úplná absence karbonátových hornin (jako hlavního přírodního zdroje neutralizačního 

činidla) způsobuje, že hodnoty NNP jsou z velké části záporné v důsledku úplné absence 

neutralizačních látek. Hodnoty NNP od -20 do 20 (kg CaCO3.t
-1

 haldového materiálu) je 

možné označit z hlediska potenciální tvorby kyselých látek ve smyslu metodiky US EPA 

(Missana et. al., 2008)  za „rozsah nejistoty“. Je nemožné jednoznačně určit, zda bude 

nebo nebude k tvorbě kyselých důlních vod docházet. Náš rozsah hodnot NNP, které byly 

zjištěny na zkoumané lokalitě (-7,50do 22,36), lze zařadit do tohoto rozmezí hodnot. 

 Stejně je tomu v případě poměru NP:AP, u kterého nelze určit jednoznačný 

závěr. Pokud vezmeme v potaz výpočet získaný na základě údajů o obsahu celkové síry 

(Stot.), jehož průměrná hodnota je 2,75, můžeme dojít k závěru, že na tomto území existuje 

mírné riziko vzniku kyselých důlních vod. Významnější výpočet poměru NP:AP = 3,09 

jsme získali na základě obsahu sulfidické síry (Ss) z technogenních sedimentů a půd. Tento 

výsledek poukazuje (vzhledem na skutečnost, že překračuje hodnotu 3; Sobek at al., 1978), 

že se zde vyskytuje jen zanedbatelné riziko vzniku AMD.  
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo realizovat monitoring kontaminace jednotlivých 

složek krajiny (sedimentů, půd a vod). Tento monitoring se uskutečnil a celkem bylo 

odebráno 44 vzorků na území obce Špania Dolina. Byly vytvořeny mapy jednotlivých 

odběrových míst. Na základě získaných výsledků jsme došli k závěrům, které jsou 

interpretovány v druhé, praktické části této diplomové práce.  

Závěrem lze říci, že na ložisku probíhá oxidaci sulfidických minerálů. Tento jev byl 

dokázán prakticky a měřením. Na ložisku se vykytují povlaky sekundárních minerálů 

(uhličitanů a oxidů). Také naměřené hodnoty ve výluzích z technogenních sedimentů 

potvrzují oxidaci sulfidů. Poměrně vysoký obsah celkové a sulfidické síry svědčí o 

značném obsahu doposud nezoxidovaných primárních sulfidů. Průměrný potenciál celkové 

tvorby acidity byl vypočítán z celkového obsahu síry AP(Stot.) = 3,09, ale současně 

z obsahu sirníkové síry. Sirníková síra přesněji indikuje riziko tvorby acidity              

AP(SS) = 3,03. Průměrný čistý neutralizační potenciál (NNP) 3,66 kg CaCO3 na 1t 

haldového materiálu. Tato hodnota NNP je vypočítána na základě obsahu sulfidické síry 

SS. V závěru práce jsme došli k faktu, že haldový materiál stále vykazuje značné množství 

mobilizovatelných kovů, které mají potenciál okyselovat půdy. V důsledku toho je 

povrchová voda v oblasti haldového pole Maximilian mírně kyselá (4,33 – 6,80). Průměrná 

hodnota pH je 5.  

Poměr NP:AP však dokazuje, že okolní krajinné složky nejsou bezprostředně 

ohroženy acidifikací, jelikož tvorba kyselých produktů (AMD) v oblasti haldového pole je 

jen velmi málo pravděpodobná. 
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