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  Summary 

The bachelor thesis deals with possibilities of geoelectrical methods used for tracing 

the redox zone depth emerged on a refuse pile of sulphidic ores. The first part focuses on 

the given area from the geograhical and regional-geological point of view. In the 

following part there are briefly described the main factors that influence physical 

properties of the environment, used geophysical methods and methods for checking the 

chemical composition of the environment. Afterwards there are results of geophysical 

measurement and chemical analysis of the samples. In the final part the results of the 

measurements are interpreted and evaluated.    

 

Keywords: geophysics, redox zone,  electrical resistivity tomography (ERT), ground 

                    penetrating radar (GPR) 

 

 

Anotace 

V předloţené práci se zabývám vyhledáváním hloubky uloţení oxidačně redukční zóny 

vzniklé na odvalu sulfidických rud pomocí vybraných geoelektrických metod. První část 

charakterizuje zájmové území z hlediska geografického a regionálně geologického. 

V další části jsou stručným způsobem popsány hlavní faktory ovlivňující fyzikální 

vlastnosti prostředí, pouţité geofyzikální metody a metody pro ověření chemického 

sloţení prostředí. V další části jsou uvedeny výsledky pouţitého geofyzikálního měření a 

výsledky chemického rozboru vzorků. V závěrečné části jsou posouzeny výsledky měření.    

 

Klíčová slova: geofyzika, oxidačně redukční zóna, elektrická rezistivní tomografie (ERT) 

                         georadar (GPR) 
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ÚVOD 

Postupný společenský a technologický rozvoj společnosti s sebou přináší stále větší 

nároky na spotřebu nerostných surovin. Hornická činnost, kterou jsou tyto potřebné a 

ţádané suroviny získávány, po svém ukončení zanechává řadu následků, jako jsou 

například poddolovaná území či antropogenní akumulace nerostů v podobě mnohých 

odvalů. 

Četné výskyty zvětrávaných odpadních hald sulfidů, které vznikly hornickou 

činností, se postupně stávají předmětem zájmu. U těchto sulfidických akumulací můţe 

docházet oxidačně redukčním procesům a k migraci některých prvků. Tato skutečnost by 

mohla vést ke kontaminaci okolí odvalů případně i podzemních vod. Předmětem zájmu se 

postupně stává i pouţitelnost odvalového materiálu při zasypávání propadů poddolovaných 

území, které jsou často v blízkosti těchto hald. V tomto případě je nutno vyřešit otázku, zda 

lze pouţít materiál jiţ oxidované části odvalů k zasypávání propadů, aniţ by po odkrytí 

opět nedocházelo k zvětrávání nové odkryté části a dále je nutno určit hloubku uloţení 

rozhraní mezi oxidační a redukční zónou. 

Určení hloubky uloţení rozhraní mezi oxidační a redukční zónou se stává předmětem 

i geofyzikálního měření. Sulfidická loţiska jsou sice úspěšně vyhledávaná některými 

geofyzikálními metodami a o této problematice je napsána řada studií, avšak vyhledávání 

oxidačně redukčních rozhraní na sulfidických odvalech je v jisté míře odlišná a relativně 

nová problematika. Proto je nutné najít a ověřit takové geofyzikální metody, které by 

úspěšně a v poţadované míře přesnosti byly schopny toto rozhraní vyhledat. 

Předmětem této práce je zjistit moţnost pouţitelnosti vybraných geoelektrických 

metod k vyhledávání redoxního rozhraní na konkrétním odvalu sulfidických rud. Vstupním 

kritériem pro pouţití geoelektrických metod je poznání fyzikálních změn, které díky 

procesů oxidačně redukčním proběhly na odvalu. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je vyhodnotit moţnosti pouţití některých geoelektrických metod při 

vyhledávání oxidačně redukční zóny vniklé na odvalu sulfidických rud. Studie je zaloţena 

na teoretických předpokladech změny vlastností geologického prostředí vlivem oxidačně 

redukčních procesů, na vlastnostech hornin ovlivňujících fyzikální charakteristiku 

prostředí a na výsledcích vlastního geofyzikálního měření a geochemické analýzy. 
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1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI NOVÁ VES U RÝMAŘOVA 

1.1 Situace loţiskového území 

 Loţiskové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál, na území 

obcí Stará Ves a Malá Morávka. Zájmová oblast náleţí katastrálnímu území Ţďárského 

potoka a Karlova pod Pradědem. Území je vymezeno Českou geologickou sluţbou 

v základní mapě 1:10 000 č. 14-42-09 pod evidenčními čísly poddolovaných území 4233. 

Za hranice loţiskového území lze povaţovat na jihozápadě tok Stříbrného potoka a na 

severovýchodě tvoří hranici Mlýnský potok. Severozápadní hranici tvoří hřeben hory 

Soukenná, za východní hranici je povaţována lesní cesta z Karlova do Nové Vsi. 

 

Obr. 1  Lokalizace zájmového území (upraveno podle Mapy.cz) - ložiskové území je zvýrazněno 
červenou barvou 

1.2 Stručná geologická charakteristika loţiskového území  

 Z pohledu regionální geologie se loţiskové území Nová Ves u Rýmařova řadí 

k oblasti moravosilezika k jednotce silezika. Jednotka silezika byla v průběhu variského 

orogénu deformována a metamorfována, čímţ dostala své charakteristické znaky. Horniny 

novoveského loţiska představují horniny desenské klenby a horniny devonského stáří, 

reprezentované vrbenskou skupinou (Chlupáč et al. 2011). 

Tektonicky nejniţší desenská klenba představuje varisky silně přepracované horniny 

tvořené různými typy rul, migmatitů, svorů a amfibolů. Stáří protolitů je patrně 

proterozoické, pro svou silnou metamorfózu je však přesné datování stáří původních 

hornin obtíţné (Chlupáč et al. 2011).  

http://www.mapy.cz/
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Obr. 2  Zjednodušená geologická mapa moravskoslezské oblasti (upraveno podle Chlupáč et al. 

2011)- B - brněnský masiv; Bb - boskovická brázda; Čkp - česká křídová pánev; D - dyjský masiv; 

de - desenská klenba;, Dk - dyjská klenba; ke - keprnická klenb; M - kra Maleníku; Sk - svratecká 

klenba; červeně je znázorněna pozice území ložiskové oblasti Nová Ves u Rýmařova 

Horniny vrbenské skupiny, tvořené klastickými a vulkanosedimentárními členy, byly 

v průběhu variské orogeneze metamorfovány, silně zvrásněny, a postiţeny směrnými 

dislokacemi. Vzniklé pukliny byly v mladším paleozoiku vyplněny především Pb-Zn 

rudními ţilami hydrotermálního typu. V poslední fázi variského orogénu došlo k jejich 

vyvlečení, při kterém vznikly nepravidelné rudní polohy. S ukončením variských procesů 

byl ukončen i zásadní vývoj loţiska (Bunček et al. 2011) 
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Obr. 3  Schematický geologický profil Hrubým Jeseníkem (Chlupáč et al. 2011) 

 Dalšími vlivy mající podíl na konečné podobě loţiska bylo alpinské vrásnění a 

erozní procesy. Dosouvání západních Karpat na moravosilezikum při alpinském vrásnění 

vedlo k rozčlenění území na řadu bloků s rozdílnými nadmořskými výškami. Erozní 

procesy byly způsobené především působením vody, větru, změnou teploty apod. (Bunček 

et al. 2011). 

1.3 Historie hornické činnosti na loţisku Nová ves u Rýmařova 

 Novoveské loţisko patří k nejvýznamnějším loţiskům hydrotermálního typu 

v Jesenické oblasti. Hornická činnost probíhala s delšími přestávkami od středověku aţ do 

roku 1959. Těţba zde pravděpodobně započala jiţ před rokem 1200, i kdyţ písemné 

doklady o této těţbě nejsou dochovány. První písemné podklady o hornické činnosti 

pochází z roku 1241, avšak do poloviny 14. století jsou písemné doklady minimální.  Roku 

1542 byl vydán Horní řád pro město Hankštejn a novoveské doly králem Ferdinandem. Po 

dlouhou dobu raţená dědičná štola dosáhla roku 1586 okolí jámy Boţí Dar. Důl se však 

nepodařilo odvodnit a dobývání bylo zastaveno. K obnovení dolů došlo aţ během let 1661 

aţ 1670. V roce 1707 byl provoz na dole opět zastaven pro velký přítok vody. Další 

obnovení dolu se podařilo v letech 1764 aţ 1773. O těţbu se v roce 1852 pokoušela firma 

Brobosh, které se podařilo důl odvodnit. Avšak špatná kvalita těţené rudy spolu 

s vysokými náklady na čerpání vody vedla k zastavení hornických prací. O další těţbu se 

snaţilo následně několik firem, ale kvůli finanční neefektivnosti byly nuceny těţbu 

ukončit. V letech 1916 aţ 1920 byly doly otevřeny vojenskou správou kvůli těţbě olova. 
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Práce prováděné do 2. světové války byly poměrně malého rozsahu. V období druhé 

světové války těţební práce pokračovaly a to aţ do konce války, poté byla těţba přerušena. 

V letech 1949 aţ 1954 zde proběhly nové průzkumné práce, na které navázala těţba 

trvající aţ do roku 1959, kdy byl důl likvidován (Bunček et at. 2011). 

1.4 Rudní minerály a systém rudních ţil na loţisku Nová ves u Rýmařova  

 Rudní minerály novoveského loţiska jsou hlavně tvořeny galenitem, sfaleritem, 

pyritem v menší míře chalkopyritem, tetraedritem, freibergitem, antimonitem a 

pyrhotinem. Galenit a sfalerit tvoří nepravidelnou páskovanou texturu ţilné výplně. Gosan 

se supergenními minerály Fe, Pb, Zn a Cu vyvinutý na loţisku obsahuje geothil, 

lepidokroktit, anglesit, azurit, malachit, covellín, chalkozín, aragonit, sádrovec aj. V revíru 

jsou dva ţilné systémy a řada jejich odţilků. Jedná se o systém ţíly Boţí Dar (úklon 60 aţ 

80° k severozápadu) a systém ţíly František (úklon 35 aţ 45° k severozápadu). Průměrná 

mocnost rudních ţil dosahuje 0,8 aţ 1,0 metrů. (Bunček et al. 2011). 

1.5 Základní charakteristika odvalu 

Odval je situován ve východním aţ jihovýchodním úbočí hory Soukenná. Od obce 

Karlov je vzdálen zhruba 3 kilometry jihozápadním směrem a přibliţně 2 kilometry 

severozápadním směrem od obce Nová Ves. 

 

Obr. 4  Lokalizace odvalu (upraveno podle Geologické mapy) - modrou barvou je 

ohraničeno ložiskové území; červeně je vyznačena pozice odvalu 

Sloţení odvalového masivu je velmi různorodé a tvoří tak vysokou heterogenitu 

prostředí, které je zvýrazněna nerovnoměrným rozmístěním jednotlivých minerálů. Jsou 

http://www.geologicke-mapy.cz/
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zde zastoupeny primární rudní sulfidické minerály často s vysokým podílem především Pb 

a Zn, dále sekundární minerály na loţisku vzniklého gosanu a značný podíl zaujímají i 

nerudní minerály a to především siderit, dolomit, ankerit, kalcit, křemen, baryt. (Raclavský 

et al. 2011). 

V odvalovém masivu probíhá chemické zvětrávání včetně oxidačně redukčních 

reakcí. Tyto reakce jsou způsobené přítomností vody a látek schopných oxidace a redukce. 

Působením těchto oxidačně redukčních reakcí získává odvalový masiv svou 

charakteristickou vnitřní stavbu určující jeho geochemické a geofyzikální vlastnosti. 

 

Obr. 5  Fotodokumentace z novoveského odvalu (foto J. Smejkal 2012) 

 

Obr. 6 Propady v severní části odvalu (foto A. Poláček 2012) 
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2. TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY POUŢITÍ GEOELEKTRICKÝCH METOD 

V ZÁVISLOSTI NA FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTICE GEOLOGICKÉHO 

PROSTŘEDÍ 

2.1 Fyzikální charakteristika geologického prostředí 

Celkový charakter geologického prostředí je určen především fyzikálními 

vlastnostmi hornin obsaţených v odvalovém masivu a oxidačně redukčními reakcemi, 

které zde probíhají. Tyto faktory jsou patrně nejdůleţitějšími, avšak na konečnou fyzikálně 

chemickou podobu má v jisté míře vliv i řada jiných faktorů. 

2.1.1 Elektrické vlastnosti hornin 

Mezi hlavní vlastnosti patří zejména měrný odpor (rezistivita), elektrická polarizace 

a permitivita. Měrný odpor je závislý na řadě faktorů jako je mineralogické sloţení, 

pórozita a stupeň nasycení hornin vodou, mineralizace vody zaplňující póry, struktura a 

textura hornin, teplota a tlak. Měrný elektrický odpor je určen vzorcem: 

 

kde R představuje odpor vodiče, S  průřez vodiče a l délku vodiče. Struktura a 

textura mají vliv především na minerály s vodivostí 1. řádu (sulfidické rudy, grafitizované 

horniny aj.) (Mareš et al. 1990).  

 
Obr. 7  Závislost měrného odporu rud na struktuře (Mareš et al. 1990)  

a) vztah vodivé a nevodivé složky v rudách; b) charakter závislosti měrného odporu rud na obsahu 

sulfidů; A - vodivé minerály izolovány; B - vodivé minerály propojeny 
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U minerálů s vodivostí 1. řádu přenášejí elektrický proudu volné elektrony obsaţené 

v mříţce. Jsou-li rudní minerály izolované nevodivým tmelem, má ruda vysoký měrný 

odpor, elektrické metody vyhledávání jsou nepouţitelné (Mareš et al. 1990). 

Pojmem elektrická polarizace se rozumí uspořádaná orientace vázaných elektrických 

nábojů. K polarizaci dochází, pokud je hornina vystavena působením stejnosměrného 

elektrického proudu. Horniny s elektronovou vodivostí na styku s prostředím s iontovou 

vodivostí se polarizují v důsledku vytvoření dvojité elektrické vrstvy. Polarizovatelnost 

roste s vlhkostí, s rostoucí mineralizací roztoků naopak klesá (Mareš et al. 1990).  

Elektrická permitivita  vyjadřuje schopnost prostředí zesilovat nebo zeslabovat 

elektrické pole v důsledku dialektrické polarizace, tedy v důsledku uspořádané orientace 

vázaných dipólů v látce. Následkem působení vnějšího pole dochází k vychýlení iontů 

obsaţených ve strukturní mříţce krystalů. Vychýlení kladných iontů nastává ve směru 

elektrického pole, naopak záporné ionty jsou vychýleny ve směru opačném. Elektrická 

permitivita se projevuje u střídavých polí s vysokou frekvencí, v stacionárních polích a ve 

střídavých polích s nízkou frekvencí se neprojevuje. Projev elektrické permitivity se začíná 

uplatňovat při frekvenci f > 10
5
 Hz (Karous 1989).  

 Relativní permitivita r je bezrozměrná veličina, která udává poměr permitivity 

látky k permitivitě vakua (o = 8,85 * 10
- 12

 Fm
-1

). U minerálů je velikost elektrické 

permitivity dána typem kationtů a aniontů ve strukturní mříţce a iontovým poloměrem 

iontů. Vysoké permitivity dosahují především sulfidy a oxidy. Z těchto dvou tříd dosahují 

nejvyšší permitivity minerály s obsahy kationtů těţkých kovů Pb, Fe a Cu. Mezi tyto 

minerály patří především hematit, rutil, galenit, pyrit, pyrhotin, molybdenit, 

pyrit,chalkosin, kasiterit aj. Permitivita těchto minerálů se však projevuje aţ při extremně 

vysokých frekvencích, coţ je způsobeno vysokou vodivostí minerálů. Tento efekt je dán 

převýšením vodivostních jevů nad jevy polarizace. Polarizace je tedy lépe měřitelná u 

dielektrik, tedy u hornin obsahující nevodivé minerály, nebo hornin s převahou těchto 

nevodivých minerálů. Například hematit s rutilem dosahují relativní permitivity 

v některých případech aţ 170, zatímco permitivita křemene nepřesahuje 5 (Karous 1989). 

Magnetická permeabilita μ je schopnost látek zeslabovat či zesilovat magnetické 

pole, které na ně působí. Projevy magnetické permeability jsou patrné pouze při působení 

elektromagnetických proměnných polí s indukčními jevy. Zvýšená koncentrace 
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magnetických látek, které jsou obsaţeny v některých minerálech jakým je například 

magnetit, ovlivňuje měřené hodnoty. Relativní permeabilita látek udává poměr 

permeability daného prostředí k permeabilitě vakua (Karous 1989). 

2.1.2 Oxidačně redukční (redoxní) reakce 

Při redoxních reakcích dochází k výměně elektronů mezi reaktanty. Touto výměnou se 

mění počty elementárních nábojů v jednotlivých atomech, a dochází tak i ke změně 

oxidačních čísel jednotlivých prvků. U redoxních reakcí probíhají zároveň dvě dílčí reakce, 

jsou to oxidace a redukce. Při oxidaci reaktant odevzdává své elektrony (elektron) a své 

oxidační číslo tak zvyšuje. Redukce je opakem oxidace, reaktanty uvolněné elektrony 

(elektron) přijímají a tím své oxidační číslo sniţují. Vlastnosti kovů při redoxních reakcích 

udává hodnota Beketova řada. Kovy jsou seřazeny v Beketově řadě podle jejich schopnosti 

se oxidovat ve vodném prostředím odštěpením elektronů. Kov nacházející se nejvíce vlevo 

má největší schopnost odevzdávat elektrony. Směrem doprava se tato schopnost zmenšuje. 

Ze dvou kovů je vţdy kov stojící vlevo schopen redukovat kationt nacházející se od něho 

napravo (Kostura 2009).  

 

Obr. 8  Zkrácená Beketova řada kovů (upraveno dle Kostura 2009) 

 Redoxních dějů se vyuţívá v praxi v galvanickém článku nebo elektrolýze. 

Galvanický článek vyuţívá rozdílných elektrických potenciálů mezi dvěma různými kovy, 

které jsou ponořeny ve vodivém kapalném prostředí - elektrolytu (Kostura 2009). 

2.1.3 Obecné důsledky redoxních reakcí 

Při vzniku oxidačně redukčních zón můţe docházet ke změnám relativního 

zastoupení jednotlivých prvků, ke změně geochemického prostředí ovlivňující migraci 

rozpuštěných látek, k vazbě některých prvků v sekundárních nerostech a následné migraci 

pevné fáze. Migrace prvků probíhá ve sloţitých systémech v nepřetrţité interakci s dalšími 

prvky a sloučeninami a můţe být ovlivněna geochemickou bariérou. Geochemická bariéra 

působí výraznou měrou na krátké vzdálenosti a brání migraci prvků a sloučenin. U většiny 

zvětralinových hornin se tak díky migraci mobilních prvků a akumulaci méně mobilních 

prvků vytvořil vertikální zonální profil (Mrňa 1991). 
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2.1.4  Základní pravidla redoxních reakcí v přírodních poměrech 

Oxidačně redukční reakce probíhají v heterogenním prostředí na rozhraní roztoku a 

zvětrávaného nerostu. V přírodních poměrech se redoxní reakce dají definovat několika 

základními pravidly (Mrňa 1991):  

1) Výchozí látky jsou oxidačně a redukčně silnější, neţ látky redoxní reakcí vzniklé. 

2) Oxidačně redukční potenciál a poměr oxidovaných a redukovaných sloţek       

     definuje rovnováţný stav systému.  

3) Reakce prvků se řídí Beketovou řadou prvků. Ta řadí jednotlivé kovy podle jejich 

schopnosti oxidovat se ve vodním prostředí odštěpením elektronů. Kov stojící 

více vlevo má větší schopnost odevzdávat elektrony neţ kov stojící od tohoto 

prvku více vpravo. 

4) Oxidačně-redukční procesy probíhají jen u látek schopných měnit své mocenství.  

5) Redoxní reakce mezi sloţkami silně oxidačními a silně redukčními probíhají 

převáţně jedním směrem.  

6) Redoxní reakce jsou ovlivněny řadou aspektů včetně vlivu bočních hornin, 

přínosem a odnosem látek v otevřeném prostředí, krystalizací atd..  

2.1.5 Vliv oxidačně redukční reakcí na charakter odvalového masivu 

 Probíhajícími oxidačně redukčními reakcemi dochází v odvalovém masivu k 

postupné přeměně sulfidů na sulfáty a jiné sloučeniny. Tímto se vytváří kyselé prostředí, 

které umoţňuje migraci uvolněných iontů a sloučenin kovů. Migrace těchto sloučenin 

můţe vést k disperzi látek v podobě kyselých výluhů obsahujících rizikové prvky jako 

například As, Cd, Cu, Ag a Zn. Nebo při výrazné migraci po rudní struktuře můţe 

docházet ke vzniku sekundární zóny obohacení, redukcí sulfátových roztoků sulfidy 

primárního zrudnění na úrovni podzemní hladiny vod (Mrňa 1991). Potenciál pro 

uvolňování kyselin a rizikových prvků je závislý na primárních, sekundárních a terciérních 

faktorech (Raclavský et al. 2011).  

Mezi primární faktory patří faktory pro tvorbu kyselin, jako jsou sulfidické minerály, 

voda, kyslík, ionty Fe
3+

 a bakterie katalyzující oxidační reakce a vznik tepla. Rozhodující 

význam z těchto faktorů má voda a kyslík. Voda je reakčním činidlem, tvoří medium pro 

činnost bakterií v oxidačním procesu a zprostředkovává transport oxidačních produktů. 
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Kyslík je důleţitý pro bakteriálně katalyzované reakce při pH < 3,5. V případě poklesu 

obsahu kyslíku pod 1 % je oxidace sulfidů výrazně redukována (Raclavský et al.  2011). 

Při zvyšování pH vody dochází k vazbě mezi hydroxilovými ionty, kovy a amfotermními 

ionty, takovéto procesy jsou nejčastěji reprezentovány sráţením ţeleza, hliníku a křemíku 

z vod, čímţ v případě ţeleza vzniká amorfní hydroxid ţelezitý, který přechází 

v lepidokrokit nebo goethit (Pačes et al. 1980). Dvojmocné ţelezo Fe
2+

 se vyskytuje 

v povrchových zónách, trojmocné Fe
3+

 je situováno v hlubších částech ve struktuře 

jílovitých minerálu (Raclavský et al. 2011). Ionty ţeleza mají zásadní význam na 

geochemické a geofyzikální měření, avšak nastává problém při jejich vzorkování, jelikoţ 

na vzduchu rychle oxidují. Oxidace ţeleza bývá způsobena redukcí rozpouštěného kyslíku 

(Pačes et al. 1980): 

 

Kyselé roztoky ve zvětrávané zóně sulfidických akumulací vznikají například 

oxidací pyritu, galenitu, sfaleritu a dalších sulfidických minerálů podle reakcí obdobných 

oxidaci pyritu (Pačes et al. 1980): 

 

Sekundární faktory kontrolují průběh oxidace a zahrnující vzájemné reakce mezi 

minerály, při kterých se spotřebovává kyselina. Tyto faktory působí jako neutralizační 

činidlo kyselin vznikajících oxidací sulfidů a ovlivňují chování migrujících těţkých kovů. 

Mezi neutralizační činidla patří hlavně karbonáty kalcit a dolomit (Raclavský et al. 2011). 

Terciérní faktory ovlivňují rychlost oxidace, migraci kyselin, případně jejich 

spotřebu. Jsou dány především způsobem uloţení, hydrologickým reţimem, odolností vůči 

fyzikálnímu zvětrávání aj. (Raclavský et al. 2011). 

 V případě dostatečně dlouhého působení chemického zvětrávání sulfidů se za 

určitých podmínek vytvoří ve vrchní části masivu oxidační povrchová zóna s nízkými 

obsahy prvků primárního zrudnění (Cu, Pb, Zn, Ag aj.), která zpravidla neobsahuje sulfidy. 

Jedná se o nejvíce vylouhovanou oblast. Následuje zóna sekundárního obohacení, která 

vznikla redukcí síranů z oxidačně redukční zóny. V této části odvalového masivu klesá 

oxidačně redukční potenciál Eh a zároveň se zvyšuje pH. Nejspodněji se nachází zóna 

primárního zrudnění, tato zóna je pod trvalou hladinou podzemních vod. Podzemní vody 
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v oblasti starých oxidačních zón mají nízké obsahy rudních prvků a prakticky neobsahují 

sulfáty (Mrňa 1991). 

Pokud chemické zvětrávání nepůsobí dostatečně dlouho, vyskytují se úseky, které 

nebyly chemickou alternací na rozdíl od svého okolí téměř postiţeny. V tomto případě 

vznikají sulfátové anomálie a zvýšené obsahy rudních prvků v podzemních vodách. Vody 

promývající masív mají reakci kyselou oproti předchozímu případu, kdy se blíţí k reakci 

neutrální (Mrňa 1991). 

 V některých případech můţe oxidačně redukční zóna sulfidických akumulací 

vytvářet přírodní galvanický článek. Ten za předpokladu vodivého prostředí, tvořeného 

cirkulujícími roztoky různého chemického sloţení, je tvořen katodou, které odpovídá 

svrchní část loţiska a úrovni sekundárního zušlechtění rud. Anodu tvoří primární 

mineralizace. Mohou se vyskytovat i lokální galvanické články, u kterých dochází 

k přednostní přeměně nerostů (Mrňa 1991). 

2.1.6 Fyzikální vlastnosti odvalového masivu ovlivňující geoelektrické měření 

Geoelektrické měření ovlivňuje celá řada faktorů. Jedny z nejdůleţitějších jsou 

vlhkost a obsah kovů. Sulfidické ţelezo podléhá zvětrávání a ve formě kationtu Fe
2+

 

snadno migruje. V úrovni zvýšené vlhkosti, která můţe být způsobena kolísající hladinou 

podzemních vod, dochází k sekundárnímu obohacení, důsledkem redukce sulfátových 

roztoků sulfidy primárního zrudnění. Při oxidaci Fe
2+ 

na Fe
3+

 a jeho vysráţení dochází 

k tvorbě sekundárních minerálů, tvořených oxidy a hydroxidy ţeleza, které jsou 

representovány minerálem goethit FeO(OH). Oxidy ţeleza mají značný vliv na zvýšení 

vodivosti prostředí. Prostředí s vysokou vodivostí lépe vede elektrický proud, jeho 

zdánlivý měrný odpor by tedy měl být oproti jeho okolí niţší (L. van Dam 2001).  

Elektrická vodivost má však i vliv na šíření vysokofrekvenčního záření pouţívaného 

některými geoelektrickými metodami. Prostředí s vysokou elektrickou vodivostí způsobuje 

vysoký útlum šířených elektromagnetických vln, čímţ značně omezuje hloubkový dosah 

geofyzikálních metod vyuţívajících těchto elektromagnetických impulsů (L. van Dam 

2001). 

Zvýšená koncentrace goethitu a jiných oxidů a hydroxidů ţeleza tedy významně 

ovlivňuje elektromagnetické pole, elektrickou vodivost, šíření elektromagnetického vlnění 
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a relativní permitivitu. Tyto změny poukazují na moţnost vyuţití stejnosměrných 

odporových metod a metod vysokofrekvenčních při určování hloubky uloţení oxidačně 

redukčního rozhraní (L. van Dam 2001). 

2.2 Stejnosměrné geoelektrické metody  

2.2.1 Princip stejnosměrných metod 

Geofyzikální stejnosměrné metody měří potenciál či rozdíl potenciálů mezi dvěma 

body. Odlišnost mezi jednotlivými metodami spočívá především ve zpracování a 

dedukování získaných informací. Odporové profilování a odporové sondování jsou 

metody, které zavádí proudovými elektrodami A a B umělé elektrické pole, čímţ vznikne 

napětí V mezi měřícími elektrodami M a N. Zdánlivý měrný odpor z nehomogenního 

prostředí se poté určí podle vzorce:  

 

kde k je konstanta závislá na uspořádání elektrod a jednotlivých vzdálenostech mezi 

nimi. Naopak metody potenciálové z naměřených hodnot neurčují zdánlivý měrný odpor, 

ale pracují přímo s naměřeným potenciálem čí napětím. Měřené hodnoty bývají pouţity 

ke konstrukci map izolinií. Izolinie těchto map jsou spojnice míst se stejným potenciálem 

(Mareš et al. 1990). 

Odporové profilování se uţívá v terénu s vertikálním a s přibliţně vertikálním 

uloţením vrstev, u kterého dochází v tomto směru ke změně měrného odporu. Přesné 

vzájemné umístění proudových a měřících elektrod se nazývá uspořádání elektrod. V praxi 

se uţívá několik druhů elektrodových uspořádání (Wennerovo, Schlumbergerovo, 

dipólové, gradientové atd.) s ohledem na jejich vhodnost při řešení konkrétní problematiky. 

Hloubkový dosah profilování je dán délkou uspořádání elektrod. Samotné odporové 

profilování spočívá v určitém způsobu pohybu uspořádání elektrod po profilu, přičemţ 

vzdálenost elektrod zůstává zpravidla zachována a pouze v některých případech jsou 

proudové elektrody ponechány na místě. Naměřená veličina elektrického pole 

v jednotlivých krocích měření je vţdy vztaţena k jednomu bodu, jehoţ umístění je dáno 

uspořádáním elektrod (Mareš et al. 1990).  
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Vertikální elektrické sondování (VES) se pouţívá v terénech s horizontálním 

uloţením vrstev, vodivost se v těchto případech mění s hloubkou. Princip odporového 

sondování spočívá ve zvětšování vzájemné vzdálenosti proudových elektrod, čímţ dochází 

k zvětšování hloubkového dosahu. Střed uspořádání zůstává zachován. Na rozdíl od 

odporového profilování, zde tedy dochází ke změně vzdáleností elektrod. Při vertikálním 

elektrickém sondování se pouţívá Wennerovo uspořádání, Schlumbergrovo uspořádání a 

dipólové uspořádání (Mareš et al. 1990). 

 

Obr. 9  Závislost hloubkového dosahu na vzdálenosti proudových elektrod A a B (Mareš et al. 

1990) 

2.2.2 Elektrická relativní tomografie (ERT) 

Elektrická rezistivní tomografie je geoelektrická metoda zaloţena na principech 

oporového profilování a odporového sondování. Jedná se tedy o kombinaci principů dvou 

stejnosměrných odporových metod, které jsou realizované pomocí měřící jednotky, 

multielektrodového kabelu a elektrod. Základním předpokladem této metody je rozdílná 

elektrická vodivost jednotlivých sloţek prostředí. 

 

Obr. 10  Schéma měření ERT s Wenner - Schlumbergerovím elektrodovým zapojením (upraveno 

dle Journal of enviromental & engineering geophysics) 
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2.2.3 Terénní měření metodou ERT 

ERT měření bylo na lokalitě provedeno přístrojem ARES. Jedná se o výrobek firmy 

brněnské firmy GF Instruments, který zahrnuje vysílač, přijímač a řídící jednotku.  

 

Obr. 11  ARES měřící jednotka (GF Instruments) 

Výhodou tohoto přístroje je především rychlost měření, které je po rozmístění 

elektrod multielektrodového kabelu v určené vzdálenosti a zvolení uspořádání, provedeno 

automaticky přístrojem. V případě špatného kontaktu či  nefunkčnosti některé z elektrod 

přístroj ARES sám upozorní na závadu a informuje, v jaké části k poruše došlo. Další 

výhodou je i moţnost ukládání velkého mnoţství naměřených dat, které se pomocí USB 

rozhraní dají přenést do počítače a následně upravit a vyhodnotit.  

Měření bylo provedeno Wenner - Schlumbergerovým zapojením elektrod 

realizovaného pomocí multielektrodového kabelu. Výhodou multielektrodového kabelu je 

moţnost sériového zapojení několika sekcí, čímţ se je moţno zvětšit délku měřeného 

profilu.  

 

Obr. 12  A) Aktivní multielektrodový kabel; B) Nerezové elektrody (upraveno dle GF Instruments) 
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Zpracování naměřených dat bylo zpracováno v programu RES2DIV. Jedná se o 

software firmy GEOTOMO SOFTWARE, který automaticky určí dvourozměrný odporový 

model z  naměřených hodnot. 

Program vyuţívá inverzní model, sloţený z několika bloků, jejichţ uspořádání je 

volně vázáno na rozdělení datových bodů v pseudosekcích. Program automaticky vytváří 

uspořádání a velikost bloků. Spodní řada bloků je v přibliţné hloubce průzkumu. Tato 

hloubka je dána uspořádáním elektrod (GEOTOMO SOFTWARE).  

 

Obr. 13  I) Měření ERT metodou; II) Zpracování změřených výsledku pomocí modelových bloků 

systémem RES2DIV (upraveno dle GEOTOMO SOFTWARE) 
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2.3. Vysokofrekvenční metody - georadar 

2.3.1 Princip metody 

Princip této metody je zaloţen na vysílání a zpětném přijímání impulsů 

vysokofrekvenční elektromagnetické energie. Předpokladem georadarového měření 

v rámci této práce je, ţe prostředí s vysokým obsahem oxidů a hydroxidů ţeleza ovlivňuje 

elektromagnetické vlnové pole, relativní permeabilitu a zvyšuje útlum 

elektromagnetických impulsů. Tyto faktory ovlivňují georadarové měření. Frekvence 

vysílaných impulsů se u georadarového měření pohybuje v rozmezí od 0,1 po 2 GHz a to 

v závislosti na typu pouţité antény, která představuje zdroj těchto impulsů. Pouţívání 

vysokofrekvenčních impulsů je však značně omezující z hlediska hloubkového dosahu. 

Šíření elektromagnetického pole se řídí zákony optické fyziky. Fázová rychlost je dána 

vztahem:  

 

kde c je rychlost světla, r je relativní permitivita a r je relativní permeabilita. 

Elektromagnetické vlny se odráţí od prostředí s odlišnými elektromagnetickými 

vlastnostmi a na povrchu jsou detekovány anténou, která můţe být totoţná s anténou 

vysílací. Tato anténa tedy vysílá radarové impulsy s opakovací frekvencí a zároveň přijímá 

signály odraţené od rozhraní s rozdílnými elektromagnetickými vlastnostmi. Přijaté 

signály jsou následně upraveny, aby mohly být uloţeny v digitální paměti, odkud se 

pomocí USB rozhraní dají přenést do počítače a vyhodnotit (Karous 1989). 

 

Obr.14  Princip georadarového měření (upraveno dle L. van Dam, 2001) 



Jan Smejkal: Moţnosti geoelektrických metod pro určení hloubky oxidačně redukční zóny 

na odvalu sulfidických rud 

 

2012                                                                                                                                      19 

 

2.3.2 Terénní měření georadarem 

GPR měření bylo provedeno georadarem švédské firmy MALÅ. Tento přístroj se 

skládá z řídící jednotky Professional Explorer (ProEx), která umoţňuje připojení stíněných 

i nestíněných antén všech pouţívaných frekvenčních rozsahů. Pro měření na odvalu byla 

pouţita stíněná anténa s maximální frekvencí 500 MHz. K anténě taţené po profilu byl 

přidělán měřič vzdálenosti. 

 

Obr. 15  Řídící jednotka MALÅ  Professional Explorer (MALÅ) 

Další součástí tohoto georadaru je přenosný monitor, který nahrazuje dříve 

pouţívaný notebook. Výhodou připojeného monitoru je zejména moţnost zobrazení 

výsledků měření okamţitě. Vnitřní paměť přístroje také umoţňuje uchování a případný 

přenos dat do počítače přes USB rozhraní. 

 

Obr. 16  MALÅ XV Monitor (MALÅ) 
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Obr. 17  Fotografie vlevo stíněná anténa MALÅ (500 MHz) a měřič vzdálenosti (foto A. Poláček); 

Fotografie vpravo GPR měření profilu B na novoveském odvalu (foto A. Poláček) 

Zpracování a interpretace naměřených dat byly provedeny v programu RadExplorer. 

Jedná se taktéţ o výrobek firmy MALÅ, který vyuţívá podobné rozhraní jako grafické 

programy. Program umoţňuje pouţití různých druhů filtrů určených například k editaci, 

interpolaci, filtraci a řadě jiných druhů úprav obrazu naměřených výsledků. 

2.4 Odběr vzorků hornin z haldy 

Prvotní analýzy vzorků haldového materiálu byly provedeny jiţ v červnu roku 2011. 

Jednalo se o vzorky odebrané ze tří vrtů, které byly určeny k posouzení enviromentální 

zátěţe. Pro řešení problému této práce byly však tyto vzorky nedostačující, jelikoţ 

vzorkování bylo provedeno od povrchu do hlouky 7 m v pravidelných krocích po 1 m. 

Pro detailnější analýzu oxidačně redukčního prostředí s přepokládanou hloubkou 

uloţení 1 aţ 2 m a pro ověření geofyzikálních měření jsme na odvalu v rámci této práce 

provedli tři vrty, které byly určeny k odběru vzorků. Vrty byly provedeny ruční vrtnou 

soupravou holandského výrobce Eijkelkamp se spirálovým vrtákem. Vzorkování vrtů bylo 

provedeno v daných krocích po 20 cm od hloubky 0,8 m do hloubky 1,6 m. 
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Obr. 18  Vrtné práce na odvalu (foto M. Dostalík) 

U odebraných vzorků bylo provedeno okamţitě po vyjmutí vzorku měření orientační 

vlhkosti. Vlhkost byla měřena přístrojem FM-200 firmy Voltcraft, tento vlhkoměr měří 

vlhkost materiálu přiloţeného mezi své dva hroty a naměřenou vlhkost následně zobrazí na 

display. U kaţdého vzorku byly provedeny tři po sobě jdoucí měření, z kterých byla 

vypočtena průměrná hodnota.  

 

Obr. 19  Vlhkoměr používaný při orientačním měření vlhkosti (foto J. Smejkal) 

Vrtné vzorky byly následně vysušeny, a podrobeny RTG fluorescenční analýze. 

Analýzu provedl Dr. Ing. D. Matýskem na přístroji Innov-X XT-400. 
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3. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Situace vedení geofyzikálních profilů a vrtů měření a vrtů 

 

Obr. 20  Situace vedení geofyzikálních profilů a vrtů (upraveno dle GAKO 2010) 
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3.1 Výsledky geofyzikálních měření 

Elektrická rezistivní tomografie (ERT) 

 

Obr.21  Interpretovaný izoohmický řez na Profilu A 

 

Obr.22  Interpretovaný izoohmický řez na Profilu B 

 

Obr.23  Interpretovaný izoohmický řez na Profilu C 
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Elektrická rezistivní tomografie (ERT) 

Metodou ERT byly změřeny tři profily označeny A, B a C. Bylo pouţito Wenner -

Schlumbergerovo zapojení, se vzájemnou vzdáleností elektrod 0,5 m, délky všech tří 

profilů byly 23,5 m. Vzájemná vzdálenost profilů byla 3 m. Orientace a vzdálenost profilů 

byly označeny příslušnou značkou na povrchu haldového masivu. 

ERT interpretace profilu A vykazuje znatelnou změnu měrného odporu 

v hloubkovém rozmezí 1 aţ 1,2 m. Tato změna je patrná ve vzdálenosti od 6 m aţ po 21,5 

m měřeného profilu. Profil B vykazuje taktéţ změnu měrného odoru v hloubkovém 

rozmezí 1 aţ 1,2 m, avšak výroznost změny měrného odporu se oproti profilu A mění 

v menším rozsahu. Změna je patrná od vzdálenosti 10,5 m do 21,5m. Průběh změny 

měrného odporu na profilu C je značně komplikovanější, ve vzdálenosti 10 aţ 15,5 m tato 

změna kolísá v rozmezí 1,5 aţ 0,5 m. Ve vzdáleností 15,5 aţ 21,5 se změna zdánlivého 

měrného odporu pohybuje v hloubkovém rozmezí 1,2 aţ 1,5m. 

Georadar 

Orientace vedení profilů georadarového měření byly zvoleny shodně s vedením 

profilů předchozího měření ERT.  

Georadarové měření na profilech A, B a C vykazuje podobné výsledky. 

K pozorovatelnému útlumu elektromagnetického záření dochází převáţně od hloubky cca 

1,0 m. I kdyţ nelze vyloučit vzhledem k (L. van Dam 2001) určitý podíl zvýšené 

koncentarce Fe poloh, je útlum pravděpodobně způsoben zvýšenou vlhkostí 

proměřovaného prostředí, která se můţe měnit v závislosti jak na odlišném sloţení 

haldového materiálu, tak na jeho odlišné zrnitosti. Od hloubky cca 1,5 m jsou EMG 

impulzy jiţ výrazně utlumeny. V tomto případě se jedná s největší pravděpodobností o 

převaţující vliv vlhkosti.      
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Georadar 

 

Obr. 24  Radargram na profilu A - 0 je označen začátek profilu A meřený metodou ERT 

 

Obr.25 Radargram na profilu B - 0 je označen začátek profilu B meřený metodou ERT 

 

Obr. 26  Radargram na profilu C - 0 je označen začátek profilu C meřený metodou ERT 
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3.2 Analýza vrtných vzorků 

Odběry vzorků byly provedeny v dubnu 2012. V JZ části haldy byla asi 30 cm 

sněhová pokrývka, která se sniţovala směrem k SV. Vrty určené k odběru vzorků byly 

situovány průběţně s profilem C ve vzdálenosti 8 a 14,5 m od počátku profilu.  

Rozbor vzorků metodou RTG flourescenční analýzou udává obsahy prvků Ca, Ti, 

V Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Se, Rb Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hg, Pb Bi a U, pro účely 

této práce jsou však nejdůleţitější Ca, Pb, Mn Fe, Cu, Zn a AS které jsou spolu 

s mnoţstvím v jednotlivých vzorcích uvedeny v následujících tabulkách. 

Vrt č. 1 

Tab.1 Obsahy prvků a orientační měření vlhkosti ze vzorků vrtu č.1 

Hloubka Obsahy prvků (mg/kg) 
Objem. 
vlhkost 

vrtu (cm) Ca Pb Mn Fe Cu Zn As (%) 

80 8265,68 10831,42 5356,51 115654,3 500,61 7018,47 601,5 2,5 

100 8543,89 5661,9 6209,45 222202,6 3454,68 15142,54 438,1 2,2 

120 10423,42 5219,16 5485,34 185803,1 225,52 5904,14 483,51 3 

140 9029,56 4625,18 4199,2 172439,4 267,31 4722,77 513,4 3,1 

160 6409,14 4649,79 4093,44 174215,9 210,81 5241,69 531,35 3,5 

 

Vrt č. 2 

Tab.2 Obsahy prvků a orientační měření vlhkosti ze vzorků vrtu č.2 

Hloubka Obsahy prvků (mg/kg) 
Objem. 
vlhkost 

vrtu (cm) Ca (%) Mn Fe Cu Zn As (%) 

80 7409,95 4466,53 1632,57 85889,75 176,56 2167,85 242,33 2,5 

100 10633,47 9917,83 4774,24 124664 371,45 4944,81 614,5 2,2 

120 6914,08 10009,6 2297,09 127655,4 370,41 6828,5 640,09 3 

140 7210,01 9883,24 2442,9 141216,7 341,7 4610,79 537,79 3,1 

160 7962,05 16609,11 5079,56 145743,4 527,83 6670,2 1250,57 3,5 
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Obr. 27  Obsahy vybraných prvků ze vzorků 1. vrtu 

 

Obr. 28  Obsahy železa ze vzorků 1. vrtu 
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Obr. 29  Obsahy vybraných prvků ze vzorků 2. vrtu 

 

Obr. 30  Obsahy železa ze vzorků 2. vrtu 
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Obr. 31  Orientační měření vlhkosti vzorků z 1. vrtu 

 

Obr. 32  Orientační měření vlhkosti vzorků z 2. vrtu 
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4. ZÁVĚR 

Předpoklady vzniku a existence oxidačně redukční zonálnosti odvalového masivu 

spolu s vlastnostmi hornin tvořící tento masiv poukazují na moţnost pouţití geofyzikálních 

metod ERT a GPR. Tyto nepřímé metody byly pouţity na odvalovém masivu a 

porovnávány s chemickou analýzou vzorků odebraných z vrtů.  

Chemické analýzy vykazují značné koncentrace některých prvků v rozmezí 0,9 aţ 

1,3 m pod povrchem, tyto změny by mohly být způsobeny oxidačně redukčním rozhraním. 

Avšak tato změna se týká pouze některých prvků, coţ můţe být způsobeno řadou faktorů 

jako například značnou heterogenitou prostředí. Pro komplexnější a přesnější popis 

charakteru odvalu je nutno provést několik dalších odběrů, které by zpřesnili jiţ známé 

údaje. 

Interpretace GPR a ERT měření provedených na odvalu vykazují znatelnou změnu 

fyzikálních vlastností v některých přibliţně shodně uloţených částech odvalového masivu. 

Avšak tyto změny nemusí být nutně způsobeny oxidačně redukčním rozhraním, ale mohou 

být způsobeny nebo značně ovlivněny i jinými faktory a to zejména aktuální vlhkostí 

odvalového prostředí. Pro vyloučení těchto faktorů je nutno provést další měření s různými 

časovými rozestupy a konfrontovat tyto údaje s dálšími pruzkumnými metodami, které by 

přesněji určily geochemické sloţení a oxidačně redukční zónálnost odvalu. Nicméně 

vzhledem k podobným rozhraním (z hlediska hloubky), určených zejména metodou ERT a 

výsledky provedené chemické analýzy, nelze vyloučit existenci oxidačně redukčního 

rozhraní v hloubce cca 1 - 1,5 m. 
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7. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1  Lokalizace zájmového území (upraveno podle Mapy.cz) - loţiskové území je 

zvýrazněno červenou barvou 

Obr. 2  Zjednodušená geologická mapa moravskoslezské oblasti (upraveno podle Chlupáč 

et al. 2011)- B - brněnský masiv; Bb - boskovická brázda; Čkp - česká křídová 

pánev; D - dyjský masiv; de - desenská klenba;, Dk - dyjská klenba; ke - keprnická 

klenb;, M - kra Maleníku; Sk - svratecká klenba; červeně je znázorněna pozice 

území loţiskové oblasti Nová Ves u Rýmařova 

Obr. 3  Schematický geologický profil Hrubým Jeseníkem (Chlupáč et al. 2011) 

Obr. 4 Lokalizace odvalu (upraveno podle Geologické mapy) - modrou barvou je 
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