
-��
���������������
��
���

��
���
6�	�������
;
���������������

�������!9������
������	�����������(1

��9�����*@,LHHH
�����	���������!��� �

�=��
�;#���'�������������

$����!�	������
��������������!	�G1K�������������
��
��������
������������	�����	����

�����3����1���!	�������*@,LHHH���	�@�
�"���	�������
��������!����
�
����������
����

�����'������������-��5

/&E �MN0& A7 - 1 0/'<1/M<�O AE M F4' 

Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5;

ilja.knesl@geology.cz

�������	
� ������
����������
 �������	��!�"�����������

�������
����#��������	�������
��
��	�����$��
 

�
������ 7�� G1K ������������ �� �����
�	� � ����	�� ������ �


%���� ����
��� 
���	� �
 !���� ���	�����	 ��������+ ���	�����	 �"6

�	������
+ ������
��	���+ ���	���+ �
����
��
��	 ���	���

���
�� �� ��� �����!	� ������� ����	����5 7��� ������ �����

�����!	� ����� ����
����
 �� ����������� ����� ��� �	�

�
� �� ��!6

��P��
� ����
���	 Q���� 	��� ���		�
� �� ���
���
� �
 ��� �"�	���6

���
5 R����
 ��� �
����
��
��	 ���	������
�+ �� �� �����!	� ��

P����	� �������
� ��� �"��
� �� ��
����
����
 �
 ���	�+ ������

������
�� �� ���������
5 7�� �����!	� G1K ������������ ��� !��


���� �
 ��� ���=��� �� ��� 3���� J��	�����	 0����� S3�
��������


�� !���� ���	�����	 ��� �� ��� 3���� 1���!	�� �
� ��� �������

������	 ����T �� ������ ���� �� ���	 ������������5 /
 �������
 ��

���	���+ ���� ���� �� ������ �� ���� �� �������
�+ �5�5+ 	��� ��
6

��
� �
 ���
��
�� �
� ��
��
� �� ����� ����	� �
 ����� �� �
 ����6

����������	�����	�������	�5

Autoři Metodického pokynu pro Základní geologickou
mapu 1 : 25 000 (Kováčik et al. v tisku) v kapitole IV Geo-
chemie reagovali na potřebu komplexního geovědního
zhodnocení území jednotlivých mapových listů včetně de-
tekce možných kontaminantů v půdách přidáním podkapi-
toly Geochemie půdního pokryvu. V této podkapitole jsou
sledovány především půdy lesní, louky a zatravněné plo-
chy, s výjimkou zemědělské půdy, kde výskyt potenciál-
ních kontaminantů může být ovlivněn intenzivním hospo-
dařením. Výsledky výzkumu se pro přehlednost vykreslují
do izoliniových map nebo schémat distribucí prvků. Vy-
tvoření takovýchto map vyžaduje odběr velkého množství
vzorků (minimálně 60 na mapový list). Analýza každého
vzorku klasickými chemickými metodami je časově a fi-
nančně nákladná (1875 Kč na jeden vzorek při analýze
všech prvků doporučených Metodickým pokynem ZGM
25 – kapitola IV Geochemie, Kováčik et al. v tisku).

Česká geologická služba disponuje přenosným rent-
gen-fluorescenčním (PRFA) spektrometrem typu Alpha
4000 od výrobce Innov-X Systems, Woburn, USA, rok vý-
roby 2007, kterým je možné měřit celou škálu chemických
prvků s nízkými provozními náklady a v krátkém čase.

V rámci interního projektu ČGS č. 390000 „Základní geo-
logické mapování území ČR 1 : 25 000“ byl přístroj využit
při tvorbě geochemických map a schémat distribuce prvků
v půdách.

Jako příklad možného využití přístroje jsme vybrali mě-
ření obsahu As v půdách na území listů 11-241 Bochov
a 11-242 Valeč.
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Pro zhodnocení chemismu půd bylo v roce 2011 a 2012 na
území listů Bochov a Valeč odebráno 121 vzorků půd
z nejsvrchnějšího horizontu (A horizont) z lesních a za-
travněných ploch. Odběrová místa byla vybrána s ohle-
dem na geologickou stavbu území a v rovnoměrné síti,
aby stejnoměrně pokryly celé listy map. Při geochemic-
kém mapování půd na území listu Bochov byly kromě
vzorků z nejsvrchnějšího horizontu (0–3 cm) odebrány na
vybraných odběrových bodech (1/3 z celkového počtu
odebraných povrchových vzorků) i vzorky z hlubšího
půdního B horizontu.
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(11-24 Žlutice)



Kompozitní vzorky byly odebírány podle metodického
pokynu Kováčika et al. (v tisku). Všechny odebrané vzorky
byly sítovány na frakci pod 2 mm, poté analyzovány meto-
dou PRFA v režimu zemin s měřícím časem 4 minuty
(2 minuty pro standardní stopové prvky: Ti – U; 2 minuty
pro lehké prvky – P, S, K, Ca). Tabulka 1 uvádí odhadova-
né spodní meze detekce všech prvků měřených spektro-
metrem Alpha 4000. Spodní mez detekce se liší podle mat-
rice měřeného vzorku. Naměřené hodnoty nižší než uvádí
tab. 1 nebývají výjimkou. Horní mez pro použitý režim ze-
min je 10 %.

U vybraných vzorků (přibližně 1/3 z celkového množ-
ství) byla v Centrálních laboratořích ČGS na Barrandově

analyzována řada prvků včetně As. Arzén byl stanoven
metodou HGAAS ve výluhu ve směsi HCl a HNO3.

Přesnost PRFA byla testována pomocí georeferenčních
materiálů (GXR-5, GXR-6 a SO-4) a jednoho vybraného
vzorku analyzovaného v laboratořích ČGS na Barrandově
(DT017). Přesnost měření je vyjádřena v relativním pro-
centuálním rozdílem (RPD) pomocí rovnice (US EPA,
2006):

RPD
M M

M
R D

R

�

�

�100, (1)

kde: MR – certifikovaná hodnota koncentrace testovaného
prvku georeferenčního materiálu; MD – PRFA spektromet-
rem naměřená hodnota koncentrace testovaného prvku
georeferenčního materiálu (tab. 2).

Záporné hodnoty RPD znamenají, že testovaná metoda
má oproti „certifikované“ metodě hodnoty vyšší, naopak
kladné hodnoty znamenají u testované metody hodnoty
nižší. Přesnost měření PRFA spektrometrů (sine 2006)
pro každý měřený prvek byla roztříděna na základě mediá-
nů absolutních hodnot do následujících kategorií: vynika-
jící pro (|RPD| < 10), dobrá (10 < |RPD| < 25), reálná
(25 < |RPD| < 50) a špatná (50 < |RPD|).

Všechny homogenizované vzorky z jižní části Doupov-
ských hor analyzované v Centrálních laboratořích ČGS byly
využity pro výpočet korekčního faktoru. Korekční faktor,
který se nastaví místo továrního nastavení, umožňuje přiblí-
žit orientační hodnoty měření reálným hodnotám. Výsledky
měření PRFA homogenizovaných vzorků jsou zakresleny
do grafů společně s výsledky z laboratoří ČGS. Z těchto gra-
fů se vypočtou rovnice spojnic trendů (2). Pomocí rovnice
spojnic trendu byl vypočten korekční faktor (3):

y = a × x + b (2)

faktorkorekt = a × faktortovární (3)

kde: a – směrnice přímky, b – průsečík s osou Y (v našem
případě b = 0), faktorkorekt – korekční faktor, faktortovární –
tovární faktor nastavený výrobcem spektrometru.

Po spočtení korekčního faktoru pro prvky se opravené
koeficienty vymění za tovární nastavení a poté je spektro-
metr připraven pro měření vzorků.

8#�	��
���������������������

Geologická stavba území listů Bochov a Valeč je tvořena
horninami tepelského krystalinika, ekvivalenty mariánsko-
lázeňského komplexu, variskými granitoidy, sedimenty
kladensko-rakovnické pánve a především doupovským
vulkanickým komplexem. Horniny doupovského vulka-
nického komplexu jsou na obou listech nejrozšířenější (oli-
gocenní vulkanity a pyroklastika z pliniovských erupcí
s následným efuzivním vývojem centrálního štítového vul-
kánu) a tvoří nejvyšší morfologické dominanty (Hradecký
et al. 2012).

Převládajícím typem půd Doupovských hor jsou hně-
dé půdy (kambizemě) s mírně kyselou reakcí a mocným
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prvek detekční limit prvek detekční limit

Ag 45 ppm Ni 70 ppm

As 13 ppm P 1–5 %

Ba 50–150 ppm Pb 16 ppm

Ca 250–2 500 ppm Rb 11 ppm

Cd 50 ppm S 1–5 %

Co 200 ppm Sb 115 ppm

Cr 250 ppm Se 9 ppm

Cu 50 ppm Sn 100 ppm

Fe 100 ppm Sr 13 ppm

Hg 14 ppm Ti 1200 ppm

K 250–2 500 ppm U 10–100 ppm

Mn 240 ppm Zn 30 ppm

Mo 10 ppm Zr 10 ppm
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humusovým horizontem a půdotvorným substrátem tvo-
řeným vulkanickými horninami. V údolí potoků a v mor-
fologických depresích nalezneme nivní a bažinné pů-
dy (Tomášek 1967). Hnědé půdy charakterizuje mocný
humusový horizont a mírně kyselá reakce. Podle zrni-
tostního složení jsou to půdy středně těžké (Tomášek
1967).

Na ostatních půdotvorných substrátech – granitoidech,
amfibolitech a sedimentech kladensko-rakovnické pánve –

jsou hnědé půdy kyselé a silně kyselé (Tomášek 1995).
Klimatologicky území spadá do mírně teplé, mírné suché
oblasti s mírnou zimou,

Pouze vyšší polohy patří do mírně chladné oblasti. Prů-
měrná roční teplota je 6 °C. Doupovské hory leží ve sráž-
kovém stínu Krušných hor, množství srážek je poměrně
nízké – průměrný roční úhrn v nižších polohách je 500 až
550 mm. Převládající směr větrů je v z. části území západ-
ní, ve v. části severozápadní (Komár 1993).
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název georeferenčního materiálu druh výrobce As As RPD (%)

certifikovaná
hodnota (ppm)

PXRF
(ppm)

GXR-5 půda (B horizont) USA 11,2 14 –25

GXR-6 půda (B horizont) USA 330 316 4,24

SO-4 půda (A horizont) Kanada 7,4 7 5,41

průměr –5,12

DT017 (tovární nastavení) půda (A horizont) X 7 11 –58,05

DT017 (korekční faktor) půda (A horizont) X 7 5 28,16
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Před začátkem měření vzorků z jižní části Doupovských
hor jsme změřili metodou PRFA georeferenční materiály,
které mají matrici nejbližší studovanému materiálu. Dva
z těchto georeferenčních materiálů byly půdy odebrané z B
horizontů, jeden z A horizontu. Výsledky přesnosti v po-
době RPD spočteného podle rovnice (1) ukazuje tab. 2.
Ve dvou případech měření georeferenčních materiálů jsou
výsledky výborné (podle sine 2006), v jednom případě je
výsledek dobrý. Průměrná hodnota RPD je pod 10 %.

Vybrané vzorky pro analýzu v Centrálních laboratořích
ČGS na Barrandově byly následně měřeny i metodou
PRFA s továrním nastavením. Srovnáním výsledků byly
spočteny rovnice spojnic trendů (2), pomocí kterých byly
spočteny korekční koeficienty pro jednotlivé prvky. Z ob-
rázku 1 s výsledky měření As je zřejmé, že hodnoty kon-
centrací As měřených metodou PRFA při továrním nasta-
vení jsou téměř dvojnásobné proti koncentracím měřeným
na stejných vzorcích v Centrálních laboratořích ČGS na
Barrandově. Pomocí rovnice spojnice trendu byl spočten
korekční faktor pro všechny měřené prvky, které jsou mě-
řeny podle Metodických pokynů ZGM 25 – kapitola Geo-
chemie (Kováčik et al. v tisku). Výsledky měření s oprave-
ným korekčním faktorem se značně přiblížily reálným
hodnotám. Hodnoty koncentrací As po vyměněném ko-
rekčním faktoru ukazuje obr. 1.

S takto vyměněným korekčním faktorem pak byly změ-
řeny všechny vzorky nasbírané na území listů 11-241 Bo-
chov a 11-242 Valeč. Nejnižší naměřená hodnota koncen-
trace As metodou PRFA při vyměněném korekčním
faktoru byla 4 ppm, maximální hodnota 25 ppm, medián
7,24 ppm a průměr všech měření 8,23 ppm. Průměrná hod-
nota koncentrace As ve světových půdách uváděné v lite-
ratuře je 5 ppm (Reimann – Caritat 1998). Distribuci As
v j. části Doupovských hor na území listů Bochov a Valeč
ukazuje obr. 2. Východní část studované oblasti na listu
Valeč se jeví z hlediska distrbuce As čistší s průměrem
6,8 ppm. Průměrná hodnota As v z. části studované oblasti
na listu Bochov je 9,2 ppm. Zvýšené obsahy As nad
16 ppm jsou vázány na morfologicky výrazné objekty, na
kóty, případně na severní a severozápadní svahy vyšších
kopců. Z distribuce zvýšených obsahů As se dá předpoklá-

dat, že jde o antropogenní kontaminaci, která však nepře-
kračuje limit daný normou.

Srovnáním analýz z nejsvrchnější vrstvy půdy (A hori-
zont) s hodnotami z podpovrchového půdního horizontu se
ukazuje (B horizont), že povrchové vrstvy půd jsou oboha-
ceny As (obr. 3), tedy se potvrzuje předpoklad antropogen-
ního původu kovu. Tento závěr podporuje i srovnání s ob-
sahy As v podložních horninách (tab. 3).

8#�9�

Metodou PRFA je možné relativně levně a v krátkém čase
pořídit velké množství chemických analýz. Při Základním
geologickém mapování ČR 1 : 25 000 lze touto metodou za
nízké náklady získat izoliniové mapy velkého množství
distribucí prvků a pak je použít pro různé geovědní inter-
pretace včetně environmentálních.

Novější spektrometry, které se dostávají na trh v součas-
nosti, mají nižší meze detekce a širší škálu měřených prvků
(včetně Si, Al a Mg), ale i přístrojem používaným v součas-
né době Českou geologickou službou je možné měřit kon-
centrace některých toxických kovů (Pb, As, aj.), rudních
kovů (Cu, Zn, Mo, Sb, Sn) i některých horninotvorných
prvků (K, Rb, Ti, Fe, Mn) a získat tak množství dat pro pr-
votní a rychlou orientaci v terénu.

Poděkování. Článek vznikl v rámci interního úkolu ČGS č.
390006 Základní geologické mapování v oblasti Doupovských
hor a čistecko-jesenického masivu.
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název
litogeochemického
vzorku

As
(ppm)

název
půdního
vzorku

As
(ppm)

analytická metoda

DT001 0,37 DT001 2,65 HGAAS

DP230 0,63 DT014 2,4 HGAAS

DM29 2,5 DT017 6,96 RFA (stacionární)

DP236 0,43 DT019 1,56 HGAAS

DM4 0,62 DT021 20,84 HGAAS




