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vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
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Abstract: This paper focuses on the possibility of using non-tradi-
tional raw materials, specifically bentonites and tuffitic clays, to
eliminate impacts caused by leakage of water contaminated with
various heavy metals. The prospective resources Buškovice 3,
Chrášťany 6, Nepomyšl 4, Letov–Liběšovice and thus far undes-
cribed bentonite occurrences in Hradiště-Bražec u Hradiště Mili-
tary Testing Area were selected for a detailed study of qualitative
parameters of the raw material. Field work focused primarily on
sampling previously selected prospective deposit sites. Labora-
tory analyses of basic physical and chemical parameters of sam-
ples and special sorption tests (sorption of Pb2+, Cd2+ and Hg2+

cations) were also carried out.

V rámci úkolu geologických prací „Distribuce vybraných
surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR,
možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany per-
spektivních ložiskových objektů“, který byl řešen v letech

2007–2008, byla studována problematika možnosti využití
netradičních surovin (v daném případě bentonitů a tufitic-
kých jílů) při eliminaci dopadů úniku různých typů vod
kontaminovaných těžkými kovy na přírodní prostředí. Po-
zornost se soustředila především na takové použitelné su-
roviny, u kterých proběhlo vyhodnocení jakostně-tech-
nologických vlastností podle zastaralých norem ČSN. Pro
bližší studium kvalitativních parametrů surovin byly –
v souladu s „Kritérii přehodnocení prognózních zdrojů
bentonitů České republiky“ – vybrány ložiskové objekty
s reálným předpokladem dostatečného objemu zásob a
kvality suroviny: Buškovice 3, Chrášťany 6, Nepomyšl 4,
Letov-Liběšovice a doposud nepopsané výskyty bentonitů
ve VVP Hradiště-Bražec u Hradiště.

Metodika

Odběry vzorků surovin byly na vybraných lokalitách pro-
vedeny ruční vrtnou soupravou Eijkelkamp. V Centrální
laboratoři ČGS a v laboratořích Aplikovanej technológie
nerastných surovin Štátneho geologického ústavu Dionýza
Štúra byly upřesněny základní fyzikálně-chemické para-
metry odebraných surovin (silikátové analýzy, rentgenově-
difrakční analýzy, stanovení celkové výměnné kapacity
kationtů apod.). Vybrané fyzikálně-chemické parametry
odebraných vzorků jsou uvedeny v tab. 1. Další laboratorní
analýzy byly zaměřeny na zhodnocení schopnosti vybra-
ných vzorků bentonitů (BU-3, CR-1 a RD-1) a tufitických
jílů (NE-1) zachycovat z vodného prostředí – v závislosti na
změně vstupní koncentrace a rozdílného pH (3,0, 5,0 a 7,0) –
kationty Pb2+, Cd2+ a Hg2+. Pro sorpční experimenty byly
použity vzorky upravené mletím na zrnitost < 0,355 mm
a experimenty byly prováděny za statických podmínek,
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po dobu třiceti minut, za teploty 20–22 °C. Navážka sor-
bentu byla 1,000 g. Objem testovaného roztoku byl
1000 ml.

Vstupní koncentrace studovaných kationtů těžkých kovů
byly zvoleny jako násobky nejvyšších mezních hodnot
(dále jen NMH) obsahů těchto kovů v pitných vodách defi-

novaných Vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a
rozsah kontroly pitné vody, a to tak, aby co nejvěrněji si-
mulovaly reálné koncentrace těchto iontů v průmyslových
či odpadních vodách, popř. v kontaminovaných vodách
pitných, viz tab. 2.
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Tabulka 1. Odebrané vzorky

číslo
vzorku

lokalita sonda hloubka odběru (cm) souřadnice polohy (S-JTSK) vzorek
představuje

VKA
(mol/kg)

obsah
montmorillonitu

(%)
od do X Y

BU-3 Buškovice 3 Bu-1 350 400 1016458 814591 bentonit 0,57 62,6

CR-1 Chrášťany 6 Cr-1 100 120 1012910 814261 bentonit 0,44 48,3

NE-1 Nepomyšl 4 těžebna 2. etáž – 1017669 817992 tufitický jíl 0,21 23

RD-1 Bražec výchoz – – 1014954 835924 bentonit 0,57 62,6

Obr. 1. Porovnání efektivity sorpce v závislosti na změně pH (indexem jsou odlišeny vstupní koncentrace jednotlivých kovů).

Tabulka 2. Vstupní koncentrace kovů

kationt NMH* ci-1 a-1 ci-2 a-2 ci-3 a-3

(ìg.l–1) (ìg.l–1) (ìg.l–1) (ìg.l–1)

Pb2+ 10 200 20 1000 100 4000 400

Hg2+ 1 10 10 50 50 200 200

Cd2+ 5 100 20 250 50 1000 200

NMH – nejvyšší mezní hodnoty definované Vyhláškou č. 252/2004 Sb., a – koncentrační faktor, ci – vstupní koncentrace (kdy
ci = a*NMH)



Výsledky a diskuse

Při hodnocení sorpčních schopností studovaných vzorků
surovin byla pro každý testovaný kov spočtena efektivita
(účinnost) sorpce (%): (Ci – C0) / C i * 100, (Ci – vstupní
koncentrace roztoku kationtu daného kovu, C0 – zůstatko-
vá koncentrace kationtu kovu v roztoku po provedení
sorpční zkoušky). Z výsledků vyplývá, že kationty studo-
vaných těžkých kovů jsou testovanými vzorky nejlépe sor-
bovány za pH ~7, kdy je účinnost sorpce nejvyšší (viz
obr. 1). Zároveň však platí, že efektivita sorpce jednotlivých
těžkých kovů na testované vzorky klesá od Pb > Cd > Hg
(bez ohledu na pH prostředí); k obdobným závěrům došli
např. Kubilay et al. (2007), Álvarez et al. (2003), Bradbury
a Bayens (2005) a další autoři. Z grafů uvedených na obr. 2
je patrné, že efektivita sorpce studovaných těžkých kovů
(za daných koncentrací) není na obsahu montmorillonitu
v surovině závislá.

Z výsledků sorpčních experimentů, uvedených v tab. 3,
vyplývá, že 1 g testovaných vzorků bentonitů (BU-3, CR-1

a RD-1) odstraní z 1,000 l vody kontaminované ionty Pb2+

(~200 μg.l–1) nebo Cd2+ (~ 100 μg.l–1) (za pH=7) takové
množství iontů, že zůstatkové koncentrace těžkých kovů
ve vodě jsou nižší než definované NMH. Pokud dojde ke
zvýšení obsahů iontů ve vodách na 4000 μg.l–1 (Pb2+), resp.
1000 μg.l–1 (Cd2+), zůstatkové koncentrace těchto kovů
překračují přibližně šestinásobně NMH. Zvýšení dávky
sorbentu pravděpodobně sníží zůstatkové koncentrace pod
limit NMH.
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Obr. 2. Závislost účinnosti sorpce na obsahu montmorillonitu ve vzorcích
surovin.

Tabulka 3. Porovnání vstupních a zůstatkových koncentrací s příslušnými NMH (μg.l–1)

ionty Pb2+ Hg2+ Cd2+

vstupní koncentrace ~200 ~1000 ~4000 ~10 ~50 ~200 ~100 ~250 ~1000

NMH 10 1 5

zůstatkové koncentrace
pH = 3

BU-3 82 452 2 101 9,6 49,2 196 36 185 753

CR-1 124 699 2 479 8,6 49,8 196 54 228 940

NE-1 139 528 2 248 8,7 49 197 35 196 824

RD-1 90 440 1 880 8,7 49,8 197 37 172 738

zůstatkové koncentrace
pH = 5

BU-3 49 299 1 348 9,2 49,2 176 51 114 473

CR-1 91 358 1 855 8,1 49,1 185 49,6 161 503

NE-1 65 340 1 490 7,5 48,5 194 52,5 125 628

RD-1 60 241 1 182 9,5 49,1 195 53,5 108 480

zůstatkové koncentrace
pH = 7

BU-3 < 5 14 60 3,3 4,4 4,8 4,7 12,2 54

CR-1 < 5 12 16 2,8 7,6 26,3 1,4 9 93,1

NE-1 7 < 5 65 2,3 4 13,2 6,3 12,2 117

RD-1 5 16 21 3,9 2,9 6,3 1,3 4,7 44,6



Vzorky tufitických jílů (NE-1) v porovnání se zmíněný-
mi bentonity odstranily (za identických podmínek) z vody
kontaminované ionty Pb2+ nebo Cd2+ poměrně méně těž-
kých kovů, zůstatkové koncentrace těchto kovů nevýrazně
překračovaly NMH. Tento nedostatek však pravděpodob-
ně může být eliminován zvýšením dávky sorbentu.

Z výsledků sorpčních zkoušek kationtu Hg2+ na testova-
né vzorky vyplývá, že žádný ze zkoušených vzorků neod-
stranil (i při nejnižších vstupních koncentracích Hg2+ iontů
10 μg.l–1 ) takové množství rtuti, aby výstupní koncentrace
byla nižší než NMH.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že testované suroviny mohou za
daných podmínek (pH ~7, zrnitost suroviny < 0,355 mm)
významně snížit obsahy iontů Pb2+ a Cd2+ v různých typech
vod kontaminovaných těmito kovy. Z tohoto důvodu dopo-
ručujeme zařadit lokalitu Bražec u Hradiště mezi prognóz-
ní zdroje schválené, tj. do kategorie P, zároveň doporučuje-
me přeřadit prognózní zdroj Chrášťany 6 z kategorie Q do

kategorie P a tímto posílit statut územní ochrany a evidence
obou zmíněných prognózních zdrojů.

Účinnost sorpce iontů Hg2+ studovanými surovinami
z vodného prostředí se zdá být omezená.

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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Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí – gamaspektrometrická měření
obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě
Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)

Influence of uranium exploring mining on the environment – gamma-ray spectrometry measurement
of the uranium concentration in the stream sediments on the Harrachov-Rýžoviště locality
(Krkonoše Mts.)
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Abstract: The abandoned uranium mines have adverse effect for
the environment. The uranium deposit Harrachov-Rýžoviště is
situated right in the Krkonoše National Park area. Especially the
mobile hexavalent uranium U(VI) means the environment haz-
ard. U(VI) may be easily adsorbed by colloids and by the mining
water transported on the surface. Subsequent increasing pH-value
mixing with the surface waters may cause higher mobility and
contamination of stream sediments, soils and water resources.
The gamma-ray spectrometry is suitable method for the detection
of the U-anomalies in the field and laboratory variation for the de-
termination of the U/eU ratio.

Začátkem 50. let 20. století došlo k extrémně rychlému
růstu světové těžby nerostných surovin a také k intenziv-
nímu geologickému průzkumu uranu jako strategické su-
roviny. Často byly otevírány uranové těžby v místech lo-
kálních výskytů nebo v méně přístupných terénech.
V oblasti dnešního Krkonošského národního parku
(KRNAP) byly během let 1951–1959 postupně otevřeny a
těženy lokality Medvědín, Labská (Přehrada), Černý Důl
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