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Abstract: The ”Mapping of old impacts caused by mercury min-
ing and its technological use in the Czech Republic“ project is
part of the ”Environmental impact of mineral mining“ project car-
ried out in 2007–2009. It focuses on verifying the extent of possi-
ble contamination of soil with mercury, and on evaluating of the
type of Hg bond in soils in the immediate surroundings of the
abandoned mine near Svatá u Berouna. Systematic sampling of
soils and stream sediments was carried out in the area of interest
in 2008. Results of the total Hg content determined in the soil
samples show that the amount of mercury in individual soil sam-
ples does not exceed recommended limit values of moderate con-
tamination for medium-heavy soil (0.26–1 mg.kg–1). Lower Hg
values determined in the humus layer (0.56 mg.kg–1) indicate that
mercury probably does not bond to organic matter.

V rámci úkolu geologických prací „Vliv těžby nerostných
surovin na životní prostředí“, který probíhá v letech
2007–2009, je řešen dílčí projekt „Mapování starých zátěží
po těžbě rtuti a jejím technologickém užití na území ČR“.
Dílčí projekt se zaměřuje především na ověření rozsahu pří-
padné kontaminace přírodního prostředí rtutí a na zhodnoce-
ní typu vazby Hg v půdách v bezprostředním okolí historic-
ky významných ložisek Hg a zaniklých úpraven Au rud. Na
základě provedeného rešeršního zhodnocení historického
vývoje těžby a použití rtuti na území ČR (Rambousek et al.
2007) byly pro detailní studium vybrány dvě lokality – Kaš-
perské Hory a Svatá u Berouna. Lokalita Kašperské Hory je
území, kde byla rtuť v minulosti intenzivně využívána při
zpracování zlatých rud. Oproti tomu na lokalitě Svatá u Be-
rouna byly Hg rudy (především cinabarit) těženy. Systema-
tické zhodnocení Hg anomálií v širším okolí Svaté probíhalo
již v 60.–70. letech 20. století a výsledky těchto prací pře-
hledně shrnuli Sattran et al. (1978). Nově se detailní lokali-
zací zaniklé těžby Hg rud v okolí Svaté, se zvláštním zřete-
lem na historii těžby a mineralogický výzkum, věnuje
Velebil (2003, 2004, 2005, 2007).

Lokalizace a popis zájmového území

Lokalita Svatá se nalézá ve Středočeském kraji, ve správ-
ním obvodu ORP Beroun, na území katastru obce Svatá.

Širší okolí Svaté je tvořeno jednak svrchnoproterozoic-
kými horninami kralupsko-zbraslavské skupiny, přede-
vším prachovci a břidlicemi, v menší míře drobami. V pru-
hu sv. směru mezi Vraní skálou, Svatou a Hudlicemi
vystupují proterozoické silicity. Na proterozoikum diskor-
dantně nasedají ordovické horniny – sedimenty mílinského
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a třenického souvrství, které vystupují v pruhu od Vraní
skály jz. směrem k Točníku, dále směrem do nadloží
(jv. směrem) pokračují alterované bazalty a pyroklastika
klabavského souvrství. Uvnitř pyroklastik klabavského
souvrství a na jejich bázi se nalézají nevelká čočkovitá těle-
sa sedimentárních železných rud.

Na základě studia archivních podkladů lokalizuje Velebil
(2004) zaniklý důl na Hg rudy přibližně 300 m jv. od obce
Svatá. Přibližně o 50 m j. je ČGS – Geofondem evidováno
poddolované území Svatá 3 „Hg důl“ (viz obr. 1). Cinabari-
tové zrudnění bylo vázáno na vulkanické souvrství spodního
až středního ordoviku, podle Králíka (1960) se koncentrova-
lo jednak v pravých žilkách, jednak tvořilo nepravidelné im-
pregnace ve formě výplní drobných trhlinek v diabasových
tufech, břidlicích a tělesech sedimentárních železných rud.
Žíly obsahovaly jako žilovinu křemen, baryt, ankerit a kal-
cit, rudní minerály byly kromě rumělky pyrit, teraedrit, ne-
odigenit a nehojně též rtuť (Vtělenský 1959).

Těžba cinabaritu, zahájená v 16. století, se udržela až do
18. století. Produkce cinabaritu za 90 let doloženého sou-
vislého provozu dolu je odhadována ve výši 10–20 t (Vele-
bil 2004).

Do současnosti se však v terénu žádné pozůstatky popi-
sovaného dolu nedochovaly, území je intenzivně zeměděl-
sky využíváno. Půdy na lokalitě lze zařadit mezi jílovité až
písčitojílovité středně těžké půdy.

V širším okolí obce Svatá byla přibližně do poloviny 19.
století hlubinně těžena sedimentární železná ruda. Jediným
výrazným pozůstatkem (v blízkosti zájmového území) je
rozsáhlý odval dědičné štoly Bedřich, který se nalézá při-
bližně 150–200 m j. od zaniklého dolu Hg rud. Štola Bed-
řich odvodňovala důlní díla situovaná přibližně 400 m z. od
dolu Hg rud. Nelze vyloučit, že cinabarit byl těžen také
společně s Fe rudami.

Metodika

Studium kontaminace půdního prostředí rtutí bylo zaměřeno
především na bezprostřední okolí zaniklého dolu Hg rud. Záj-
mové území je plocha o rozměrech přibližně 250 × 350 m,
která se nalézá při jv. okraji obce Svatá, viz obr. 1. Na ploše
zájmového území byly odebrány půdní vzorky (zaměření od-
běrových bodů bylo provedeno GPS). Každý reprezentativní
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Obr. 1. Lokalizace zájmového území.



vzorek půdy určený k rozboru byl získán smíšením pěti díl-
čích vzorků odebraných na ploše 1 ar (v rozích a středu čtver-
ce o hraně 10 m), dílčí vzorky byly odebírány z hloubky
10–25 cm. Celkem bylo odebráno 11 půdních vzorků, viz ta-
bulka 1 a obr. 2. Dále byly ze sond provedených ruční vrtnou
soupravou Eijkelkamp odebrány vzorky materiálu odvalu
štoly Bedřich (vzorky 12 a 13). Z koryta vodního toku, který
protéká zájmovým územím, pocházejí vzorky recentních
organo-jílových sedimentů (vzorky 15 a 16), viz obr. 2.

V odebraných, vhodně upravených vzorcích (sušení za la-
boratorní teploty, sítování < 100 mesh), byl v Centrální labo-
ratoři ČGS spektrometricky stanoven celkový obsah Hg.

Výsledky a předběžná interpretace

V současné době jsou k dispozici pouze výsledky stanovení
celkového obsahu Hg ve vybraných vzorcích půd a sedi-
mentů. Upřesnění typu vazby Hg na jednotlivé minerální
fáze bude provedeno v průběhu roku 2009. Z tohoto důvodu
je poměrně obtížné objektivně interpretovat získaná data,
přesto lze dosavadní poznatky shrnout do několika bodů:

Celkové množství Hg v odebraných vzorcích půd se po-
hybuje v rozmezí 0,4–0,66 mg.kg–1, viz tabulka 2. Tyto
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Obr. 2. Lokalizace odběru vzorků.

Tabulka 1. Odebrané vzorky

číslo vzorku typ vzorku hloubka odběru (cm)

1 půda 10–25

2 půda 10–25

3 půda 10–25

4 půda 10–25

5 půda 10–25

6 půda 10–25

7 půda 10–25

8 půda 10–25

9 půda 10–25

10 půda 10–25

11 půda 10–25

12 hrabanka 0–15

13 odvalový materiál 15–30

14 půda 10–25

15 organo-jílový sediment 0–15

16 organo-jílový sediment 15–30



hodnoty představují horní hranici tzv. mezních koncentrací
Hg v půdě, které jsou definovány Směrnicí rady ze dne 12.
června 1986, o ochraně životního prostředí a zejména půdy
při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství
(86/278/EHS). Tato směrnice stanovuje mezní koncentra-
ce Hg pro lehké půdy do 0,6 mg.kg–1 a pro půdy ostatní
0,8 mg.kg–1. Obdobně definuje limitní množství Hg v tzv.
mírně znečištěných půdách Beneš (1993, 1994), který pro
středně těžké půdy uvádí obsah 0,26–1,00 mg.kg–1. Uvede-
né obsahy Hg v zemědělských půdách sice nepředstavují
závažnou hygienicko-ekologickou zátěž, je však důležité
vyvarovat se další možné kontaminace zemědělských půd
ionty Hg2+ (např. hnojením odpadními kaly se zvýšeným
množstvím Hg apod.).

V hlušinovém materiálu odebraném z povrchové partie
odvalu štoly Bedřich bylo nalezeno celkové množství Hg
ve výši 3,85 mg.kg–1. V humózní vrstvě (mocné 5–15 cm)
na povrchu odvalu však byly zjištěny mnohem nižší obsa-
hy Hg (0,56 mg.kg–1). Tento fakt je možné předběžně inter-
pretovat tak, že v odvalovém materiálu jsou ionty Hg2+ pří-
tomné pouze v takových minerálních fázích, které jsou za

běžných atmosférických podmínek poměrně stabilní. Ionty
Hg2+ jsou tedy těmito minerálními fázemi pevně vázány a
nedochází k jejich uvolňování do okolního prostředí a ná-
slednému vstupu do vazeb s organickou hmotou.

Obdobně lze interpretovat i (v porovnání s obsahem Hg
v půdách) relativně vyšší obsahy Hg v recentních orga-
no-jílových sedimentech potoka (1,5–2,7 mg.kg–1), který
zájmovým územím protéká. Domníváme se, že převážná
část Hg je v těchto sedimentech vázána na jílovou až pra-
chovou frakci rezistentních minerálů.

Závěr

Na základě uvedených skutečností je možné konstatovat,
že reálné množství rtuti v půdách v jv. okolí obce Svatá
u Berouna nepřekračuje limitní obsahy rtuti definované
Směrnicí (86/278/EHS). Podrobnější údaje o problematice
lze získat v pracích Rambouska et al. (2007, 2008).

Uvedené interpretace dat považujeme za předběžné, ře-
šení dané problematiky bude pokračovat i v roce 2009, kdy
se hlavní pozornost zaměří na mineralogický výzkum hlu-
šinového materiálu, organo-jílových sedimentů apod.

Poděkování. Práce byly provedeny v rámci projektu geologických
prací pro OOHPP Ministerstva životního prostředí ČR a také
jako součást plnění výzkumného záměru České geologické služby
č. MZP 0002579801.
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Obr. 3. Svatá – celkový pohled na oblast bývalé těžby rumělky.

Obr. 4. Svatá – odval štoly Bedřich.

Tabulka 2. Obsah Hg ve vzorcích

číslo vzorku obsah Hg (ppm)

1 0,4030 ± 0,0727

2 0,6860 ± 0,1238

3 0,6440 ± 0,1162

4 0,6590 ± 0,1189

5 0,4490 ± 0,0810

6 0,6550 ± 0,1182

7 0,6000 ± 0,1082

8 0,5010 ± 0,0904

9 0,5070 ± 0,0915

10 0,5230 ± 0,0943

11 0,4570 ± 0,0824

12 0,5630 ± 0,1016

13 3,8530 ± 0,6951

14 0,5180 ± 0,0934

15 2,7840 ± 0,5022

16 1,5090 ± 0,2722




