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Abstract: The Suchomasty village, located 35 km SW of Prague,
is supplied by drinking water from a 25 m deep well with catch-
ment formed by Ordovician to Devonian sedimentary rocks and
vulcanites of the Prague Basin. The selenium concentrations have
suddenly exceeded limit 10 μg/l since 2007 and peaked at
123 μg/l. Several possible selenium sources were studied in the
well catchment: Paleozoic bedrock, ash from coal power stations
used for arable soil improvement, selenium-accumulating plants
used as manure and an old rubbish dump. Groundwater residence
time was estimated using tritium and SF6. Dominating selenium
source of contamination in potable water was found in abandoned
rubbish dump.

Při kontrolních analýzách vzorků podzemní vody v roce
2007 byly ve vodním zdroji obecního vodovodu Sucho-
masty zjištěny obsahy Se zvýšené nad nejvyšší mezní
hodnotu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stano-
ví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a čet-
nost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších
předpisů.

Selen je prvek esenciální, což znamená, že má důležité
biologické funkce. Je běžnou součástí organismů, ale ve
vyšších koncentracích je toxický. Patří mezi prvky, které se
v podzemních vodách v přirozeném prostředí vyskytují jen
ve velmi nízkých koncentracích, zpravidla pod 1 μg.l–1;
v pitných vodách na území České republiky se v průměru
pohybují okolo 1,2 μg.l–1 (Pitter 1999).

Obec Suchomasty, ležící ve Středočeském kraji, 11 km
j. od města Beroun, je zásobována pitnou vodou z trubní
studny TS-1 a kopané studny S-1, situovaných v údolí le-
vostranného bezejmenného přítoku Suchomastského po-
toka v. od obce Málkov (obr. 1). Vodní zdroj TS-1
o hloubce 25,4 m (Pilařová 1987) využívá připovrchový
kolektor vápnitých břidlic a deluviofluviálních sedimen-
tů. Kopaná studna S-1 využívá mělkou zvodeň deluvio-
fluviálních sedimentů a eluvií v ose údolí do hloubky
4,4 m. Z jímacích objektů je průměrně odebíráno 0,3 l.s–1

podzemní vody.
Z hydrogeologického pohledu je povodí vodních zdrojů

TS-1 a S-1, tvořené jz. křídlem synklinály Lejškov s horni-
nami ordoviku až devonu, zvrásněný hydrogeologický sys-
tém s velkou filtrační nestejnorodostí, kde kromě morfolo-
gie terénu významně ovlivňují směr proudění podzemní
vody strukturní geologické prvky.

Zvodnění je vázáno především na připovrchový kolektor,
na zónu zvětralin a druhotně rozpojených puklin břidlic,
vápenců a prachovců devonu, vápenců, vápnitých břidlic
a paleovulkanitů siluru, prachovců, jílovců, břidlic, drob
a křemenných pískovců ordoviku Barrandienu a na tekto-
nicky porušená pásma. V prostředí eluvií obecně dominuje
pórozita průlinová, jen množství pórů je rozdílné vzhledem
k charakteru zvětralin. U karbonátových hornin, které pod-
léhají rozpouštění, se vyskytuje pórozita krasovo-pukli-
nová. Pohyb podzemní vody je zde tedy omezen na pukli-
nové systémy. Lokálně je pravděpodobně významná tzv.
sekundární pórozita, výrazná především ve zkrasovělých
polohách vápenců.

Podzemní vody v oblasti Barrandienu s pestrou litolo-
gickou stavbou bývají zpravidla chemického typu
Ca-HCO3-SO4, s celkovou mineralizací okolo 0,6–0,9 g.l–1

a pH v intervalu 6,4–7,2.
Primárním zdrojem Se v půdě jsou podložní horniny, kde

se nachází ve formě seleničitanů a selenidů ve spojení se sí-
rovými minerály (arsenopyrit, chalkopyrit apod., Barce-
loux 1999). Jeho mobilita závisí na pH půdního roztoku
a obsahu vlhkosti, kyslíku, oxidů Fe a Al v půdě. V mírně
alkalickém aerobním prostředí je dostupnost Se pro rostli-
ny nejvyšší (Jursík 2001). Chování Se je v životním prostře-
dí v mnoha ohledech podobné chování As. Selen má
schopnost kumulovat se v rostlinných a živočišných tká-
ních. Vyskytuje se v několika oxidačních stavech a je
redox-senzitivní.
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Selen pocházející z antropogenní
činnosti vzniká především při výrobě
kyseliny sírové, při pražení sulfidů
mědi a olova, spalováním fosilních pa-
liv, ze sklářských výrob, při likvidaci
starých fotokopírek, fotobuněk, expo-
zimetrů apod. Zdrojem selenu mohou
být též anodové kaly po rafinaci mědi
(http://www.lentech.com/Periodic-chart-
elements/Selen.htm).

Při zpracování sulfidických rud a při
spalování fosilních paliv s obsahem síry
se selen dostává do atmosféry a odtud
splachem do povrchových a podzem-
ních vod (Pitter 1999).

Použité metody a výsledky

V povodí jímacích objektů bylo vy-
hloubeno pět sond do hloubky až 2,5 m
a odebráno 60 vzorků půd, zemin včet-
ně dnových sedimentů z průtočného
rybníku Čertovák, který se nachází pod
jímacím územím (obr. 2), tři vzorky
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Obr. 1. Geologická situace širšího okolí jímacího území obce Suchomasty (upraveno podle Chlupáče 1989).

Obr. 2. Pozice vzorkovaných míst na podkladu leteckého snímku orografického povodí jímacího
území Suchomasty (www.mapy.cz).



podložních hornin (vápnité břidlice, diabasy, bioklastický
vápenec) a dva vzorky brukvovitých rostlin, sloužících
jako zelené hnojivo, na stanovení obsahu Se (obr. 2).

V prostoru starého vápencového lomu, kde od zhruba
90. let 20. století do konce roku 2005 existovala skládka
tuhého komunálního odpadu (TKO) (Špaček 2005), byly
vyhloubeny tři sondy. Na poli, kde byl v 80. letech 20. stol.
aplikován popílek pro vylepšení kvality půdy, byla vyhlou-
bena jedna sonda, další pak v ose údolí u kopané studny
S-1. Od roku 2008 byl v pravidelném měsíčním kroku mo-
nitorován obsah Se v podzemní vodě v jímacím vrtu TS-1
a kopané studni S-1. Zároveň byly odebírány vzorky pod-
zemních vod na základní chemickou analýzu, orientačně
byl měřen obsah O2 v podzemní vodě v jednotlivých zdro-
jích. Od května 2009 byl do kopané studny S-1 nainstalo-
ván datalogger pro monitoring úrovně hladiny a teploty
podzemní vody. Z jímacího vrtu TS-1 byl odebrán vzorek
podzemní vody ke stanovení obsahu tritia, freonů, SF6

a izotopů O (H2O).
Vzorky zemin, rezidua z prostoru staré skládky TKO,

podložních hornin a rostlin byly analyzovány v laboratoři
Vysoké školy chemicko-technologické metodami AAS
a ICP-OES. Vzorky podzemních vod na základní chemic-
ké složení, vybrané stopové prvky a obsah stabilních izo-
topů kyslíku byly analyzovány v akreditované laboratoři
České geologické služby a AQUATEST, a.s., Praha. Tri-
tium bylo po elektrolytickém obohacení analyzováno na
kapalinovém scintilačním spektrometru v laboratoři Pří-

rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obsahy
freonů a SF6 byly stanoveny v SPURENSTOFFLABOR
Wachenheim v Německu na GC-ECD. Pro výpočet obsa-
hu freonů a SF6 v infiltrované vodě byly použity atmosfé-
rické koncentrace, nadmořská výška zkoumaného povodí
a teplota vzduchu 9 °C. K modelování střední doby zdr-
žení byl použit program FLOW (Maloszewski – Zuber
1996).

Shrnutí a diskuse

Koncentrace Se v podložních horninách nejsou nijak vy-
soké a pohybují se v rozmezí 0,3–4,6 mg.kg–1 (tab. 1).

Nejvyšší naměřené koncentrace Se v půdách, zeminách
a dnových rybničních sedimentech byly zjištěny v prostoru
opuštěného lomu, kde bývala skládka TKO. Nejvyšší kon-
centrace Se (45,5 mg.kg–1) byla zjištěna v hloubce 1 m pod
terénem a v hloubce 170 cm (44,2 mg.kg–1).

Relativně vyšší obsahy Se v půdě se vyskytují i v osní
části údolí, kde jsou situovány jímací objekty. V hloubce
15 cm byla koncentrace Se 35,7 mg.kg–1, směrem do
hloubky klesala. Pole s popílkem obsahovalo v hloubce ca
50 cm 24,6 mg.kg–1 Se. Přirozené hodnoty pozadí Se
v hydrologickém povodí jímacích objektů se pohybují
v průměru mezi 20–40 mg.kg–1. Brukvovité rostliny pěsto-
vané jako zelené hnojivo mají poměrně vysoké koncen-
trace Se, jak dokumentuje tab. 4.

Z vývoje koncentrací Se v podzemní vodě zdroje TS-1
(obr. 3) v letech 2001–2010 je patrné, že od roku 2006 do
srpna 2008 koncentrace Se stoupaly. Nyní se zdá, že obsah
Se má v podzemní vodě klesající trend. Nejvyšší koncen-
trace Se v podzemní vodě – až 123 μg.l–1 – byla zjištěna
v červnu 2009 v mělkém jímacím objektu S-1. Selen je
vázán na suspenzi, neboť přefiltrovaný vzorek podzemní
vody neobsahoval Se (tab. 3).
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Obr. 3. Vývoj koncentrací Se v podzemní vodě v jímacím území Suchomasty (NMH- limit stanovený vyhláškou č. 252/2004 Sb.).

Tabulka 1. Obsah Se v horninách

hornina koncentrace Se [mg.kg–1]

bioklastický vápenec 4,61

vápnitý jílovec 2,90

diabas 0,30



Výrazný nárůst obsahu Se v podzemní vodě zdroje TS-1
v červenci 2007 a velmi prudký nárůst jeho koncentrací bě-
hem léta 2008 pak svědčí o relativní blízkosti zdroje Se
v okolí jímacího zdroje a indikuje jeho nejspíše antropo-
genní původ.

Koncentrace tritia v podzemní vodě vedou k dvěma
možným různým interpretacím průměrné doby zdržení
vody v horninovém prostředí. Vyšší hodnota stáří podzemní
vody (viz tab. 6 – 70 let) však není reálná, protože podzem-
ní voda obsahuje vysoké koncentrace Cl–, které ukazují na
její nižší dobu zdržení v horninovém prostředí. Dobu zdr-
žení vody v horninovém prostředí pro zdroj TS-1 je možné
na základě stopovačů (SF6 a tritium) odhadnout na 20 let
a proudění podzemní vody v horninovém prostředí odpoví-
dá disperznímu modelu s nízkou disperzí. Stanovená střed-
ní doba zdržení vody v horninovém prostředí v celkovém
přítoku podzemní vody do zdroje TS-1 nemusí odpovídat
časovému úseku šíření Se horninovým prostředím. Jde-li
o bodový zdroj kontaminace, může být Se přinášen jen ne-
patrnou částí proudící podzemní vody, což potvrzují kon-
centrace δ18O, které se v podstatě během pětiměsíční doby
pozorování pohybovaly okolo hodnoty –9. Variace δ18O
signalizující podíl rychlé složky oběhu podzemní vody ne-
byly zaznamenány.

I když vzorkování půd a zemin bylo prováděno s ohle-
dem na potenciální zdroje kontaminace Se a bylo náhodné,

ukázalo na plošnou i vertikální variabilitu obsahu Se ve
studovaném hydrologickém povodí vodního zdroje TS-1
a S-1. Zjištěné obsahy Se v půdách a zeminách nejsou sice
ve srovnání s hodnotami uváděnými v literatuře nijak ex-
trémní, přesto dokumentují, že se zde v průměru nacházejí
půdy a zeminy bohaté na Se.

Skutečnost, že v reziduu zlikvidované skládky TKO se
zachovaly koncentrace Se jen mírně vyšší než v těsném
okolí jímacích objektů, neprokazuje jednoznačný původ
veškeré selenové kontaminace z prostoru bývalé skládky
TKO. Je pravděpodobné, že vlivem změn fyzikálně-che-
mických podmínek, např. nakypřením při likvidaci TKO
(v listopadu a prosinci 2005), a terénními úpravami dna
lomu došlo k uvolňování Se z rezidua TKO a jeho transpor-
tu infiltrovanou srážkovou vodou prostřednictvím zkraso-
vělých puklin směrem k jímacím objektům. Z časových
údajů likvidace TKO a výrazného nárůstu Se v podzemní
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Obr. 4. Koncentrace Se v podzemní vodě zdrojů TS-1 a S-1 v závislosti na srážkách (stanice Neumětely) a průběh hladiny podzemní vody a teplota podzemní
vody ve zdroji S-1.

Tabulka 2. Obsah Se v zeminách

lokalita koncentrace Se [mg.kg–1]

sondy 1–3 – skládka 1,5–45,5

sonda 5 – pole s popílkem 0–24,6

sonda 4 – pozemek u studny S-1 18,1–35,7

dnový sediment z rybníku 12,5–20,0



vodě zdroje TS-1 lze odhadovat dobu transportu Se z rezi-
dua TKO na ca 1,8 roku.

Druhým možným zdrojem Se je nesaturovaná zóna v ose
údolí. Z monitoringu podzemní vody v objektu TS-1 vy-
plývá, že právě v jarním období, kdy jsou vyšší efektivní
srážky a stoupají i hladiny podzemní vody, dochází k ná-
růstu koncentrací Se v podzemní vodě a v období konce
léta až podzimu, kdy hladiny podzemní vody klesají, je pa-
trný pokles koncentrací Se (viz obr. 3). Ve vrtu TS-1 je ak-
tuální úroveň hladiny podzemní vody zásadně ovlivňována

odběrem vody pro obecní vodovod. V roce 2009 byl zazna-
menán v květnu a červnu markantní nárůst koncentrace Se
v podzemní vodě mělké studny S-1. Jelikož je Se mobilní
v aerobních podmínkách, způsobuje kolísání hladiny pod-
zemní vody snadnější průnik kyslíku do zvodně a následně
zvýšené vymývání selenu z nesaturované zóny.

Z analýz Se u filtrovaných a nefiltrovaných vzorků pod-
zemní vody je zřejmé, že je Se vázán převážně na suspenzi
obsaženou v podzemní vodě.

Závěr

• Z analýz Se u filtrovaných a nefiltrovaných vzorků pod-
zemní vody je zřejmé, že je Se vázán převážně na sus-
penzi v podzemní vodě.

• Zjištěné obsahy Se v půdách a zeminách nejsou ve srov-
nání s hodnotami uváděnými v literatuře nijak extrémní,
přesto dokumentují, že se v povodí jímacích objektů
v průměru nacházejí půdy a zeminy bohaté Se, neboť se
obsahy Se v nich pohybují mezi 20–40 mg.kg–1.

• Skutečnost, že v reziduu zlikvidované skládky TKO se
zachovaly koncentrace Se jen mírně vyšší než v těsném
okolí jímacích objektů, neprokazuje veškerý původ sele-
nového znečištění z TKO. Je pravděpodobné, že vlivem
změn fyzikálně-chemických podmínek a terénních úprav
dna lomu došlo k uvolňování Se z rezidua TKO a jeho
transportu infiltrovanou srážkovou vodou prostřednic-
tvím zkrasovělých puklin směrem k jímacím objektům.

• Jelikož je Se mobilní v aerobních podmínkách, způsobuje
kolísání hladiny podzemní vody snadnější průnik kyslí-
ku do zvodně a následně pravděpodobně zvýšené vymý-
vání Se z nesaturované zóny, což je patrné na koncentra-
cích Se v mělkém zdroji S-1.

• Stanovená střední doba zdržení vody v horninovém
prostředí v celkovém přítoku podzemní vody do zdroje
TS-1 neodpovídá časovému úseku šíření Se horninovým
prostředím, neboť TKO je bodový zdroj kontaminace.
Selen je přinášen jen nepatrnou částí proudící podzemní
vody, což potvrzují koncentrace δ18O, které se během
pěti měsíců pozorování neměnily.

Poděkování. Tento výzkum byl částečně hrazen z projektu výzku-
mu a vývoje VaV SP/2e1/153/07 a MSM0021620855.

Literatura

BARCELOUX, D. G. (1999): Selenium. – Clin. Toxicol. 37, 2, 145–172.
CHLUPÁČ, I. (1989): Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000, list

12-412 Králův Dvůr. – Ústř. úst. geol. Praha.
JURSÍK, F. (2001): Anorganická chemie nekovů. – Vys. šk. chem.-technol.

Praha.
MALOSZEWSKI, P. – ZUBER, A. (1996): Lumped parameter models for in-

terpretation of environmental tracer data. In: Manual on mathematical
models in isotope hydrology. IAEA-TECDOC-910, 9–59. – Int. Atom.
Energy Agency. Wien.

PILAŘOVÁ, M. (1987): Závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu
Suchomasty. – MS Čes. geol. služba – Geofond. Praha.

PITTER, P. (1999): Hydrochemie. – Vys. šk. chem.-technol. Praha.
ŠPAČEK, K. (2005): Závěrečná zpráva o likvidaci divoké skládky Málkov

u Suchomast. – MS Úřad pro zastup. státu. Okres. úřad Beroun.

292 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 • Česká geologická služba, Praha, 2010 • ISSN 0514-8057

Tabulka 3. Obsah Se v podzemní vodě

koncentrace Se

filtrovaný vzorek 0 [μg/l]

vzorek bez filtrace 38 [μg/l]

sediment na filtru 20 [mg/kg]

Tabulka 4. Obsah Se v brukvovitých rostlinách

rostliny koncentrace Se [mg.kg–1]

mladé vyseté 5,81

mladé vysemeněné 6,36

suché stvoly 1,92

Tabulka 5. Koncentrace freonů, SF6, tritia v podzemní vodě
zdroje TS-1

vzorek TS-1

datum odběru freony a SF6 28. 11. 2008

freon 12 (pmol/l) 0,61

± 0,05

freon 11 (pmol/l) 0,6

± 0,1

freon 113 (pmol/l) 0,08

± 0,05

SF6 (fmol/l) 0,9

± 0,1

datum odběru tritium 28. 11. 2008

tritium (TU) 9,1

± 0,3

Tabulka 6. Střední doba zdržení podzemní vody v horninovém
prostředí u zdroje TS-1

stopovač disperzní model (roky ±?0,05 let)

freon113 < (35 až 50)

freon11 < 55

freon12 < 45

SF6 < 20

tritium 22 nebo 70




