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. I n g . J a n G r u n t o r é d , D r S c , PřFUK P r a h a ,
ČSSR

35 ĽET KATEDRY UŽITÍ GEOFYZIKY NA PŘÍRODOVĚDECKÉ

Právě uplynulo 35 let od založení katedry užitá
geofyziky na prírodovedecké fakultě University Karlo-
vy v Praze. Je to doba přibližně odpovídající produk-
tivnímu období lidského života, dostatečně dlouhá k
tomu, aby bylo možné objektivně zhodnotit vývoj a
činnost pracoviště, respektive osob toto pracoviště
vytvářejících.

V roce 1952 byla užitá geofyzika nejmladším geo-
logickým oborem pěstovaným na fakultě, mladí byli i
zakládající Členové katedry. Vedoucímu katedry prof.
Běhounkovi bylo 50 let, vžichni ostatní členové (Grun-
torád, Marek, Mašin, Válek) byli 1 až 3 roky po ukon-
čení vysokoškolského studia. Z jmenovaných na fakultě
doposud působí pouze prof. Gruntorád a doc. Marek.
Personálnímu složení katedry byla vždy věnována mimo-
řádná pozornost, nebol je rozhodujícím faktorem urču-
jícím úroveň pedagogické a vědecké práce. V letech
1956-59 byla katedra doplněna perspektivními absol-
venty (Mareš, Matolín, Kněz, Nový, Skopec), kteří se
dále školili formou vědecké aspirantury, byli však
ihned pověřeni prací pedagogickou. K dalšímu doplněni
pracovníků katedry došlo na konci šedesátých a na po-
čátku sedmdesátých let, opět z řad perspektivních ab-
solventů (Kobr, Karous, Jéně, Blecha, Dohnal, Vacek).
I tyto kádrové posily většinou prošly vědeckou aspi-
ranturou, do pedagogické a vědecké práce byly zapoje-
ny ihned po nástupu. V současné době má katedra jed-
noho profesora (prof.Ing. Jan Gruntorád, DrSc. - před-
nááí použití geof. metod v geologii), čtyři docenty



<doc.Ing. František Marek, CSc. - přednáší magnetomet-
rii, doc. RNDr. Milan Matolin, CSc. - přednáší radio-
nuklidové metody, doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. -
přednáší geofyzikální aparatury, doc.RNDr. Miloš Ka-
rous, DrSc. - přednáší geoelektrická metody), dve od-
borné asistenty (RNDr. Jiří Skopec, CSc. - přednáaí
aeismické metody, RNDr. Vratislav Blecha, CSc. - před-
náší gravimetrii), dva samostatná vědecké pracovníky
(RNDr.Stánislav Mareš, CSc. - přednáší geotermiku a
karotáž, RNDr. Miroslav Kobr, CSc. - přednáší karo-
táž), dva vědecké pracovníky (Ing.Antonín Zbořil,CSc.
- věnuje se konstrukci přístrojů, RNDr. Vladimír Va-
cek, CSc. - přednáší geofyziku geologům) a dva odbor-
né pracovníky vysokoškoláky (RNDr.Zdeněk Jéně, RNDr.
Jiří Dohnal - oba se uplatňují zejména při terénních
praxích z geofyziky). Všichni Dracovníci katedry -
vysokoškoláci se intenzivně věnují i práci vědecko-
výzkumné (viz přednáška doc. Karouse). Dále na kated-
ře působí 5 techniků středoškoláků, 4 vědečtí aspi-
ranti a 2 stážisté.

Na katedře užité geofyziky původně pracovali
prof. Ing. Ludvík Hradilek, DrSc, doc.RNDr.Eduard
Stehlík, CSc. a doc. RNDr.Václav Bezvoda, CSc, kte-
ří se věnovali výuce matematiky. Všichni byli převe-
deni na katedru aplikované matematiky. Na katedře ta-
ké velmi úspěšně působili RNDr.Stánislav Hrách,CSc.
a RNDr .Jiří Kře s lan, CSc, oba z katedry odešli a vy-
nikajícím způsobem se uplatnili v praxi.

Prvým vedoucím katedry byl v roce 1952 jmenován
proř.Ing.Dr.aon. Rudolf Běhounek, od reku 1968 kated-
ru vedl prof.Ing.Jan Oruntorád,DrSc., od roku 1966 je
vedoucím katedry docRNDr.Miloš Karou*, DrSc. Věkový
průměr pracovníků katedry - vysokoškoláků je 48 let.
Do roku 1990 je traba na katedru přijmout vědecké
aspiranty, ktcrl po vyškolení nahrát?! starší precov-

T dohledné dob* do důchodu.



Výsledky pedagogické práce katedry vyjádřené v
číslech jsou velmi příznivé (obr. 1). Na katedře uži-
té geofyziky bylo v letech 1952-1987 vychováno 415 ab-
solventů, před komisemi pro státní rigorózní zkoušku
získalo 130 doktorandů titul RNDr. Na fakultě jsou ta-
ké zřízeny komise pro obhajobu kandidátských a doktor-
ských disertaSnlch prací v oboru užitá geofyzika. Di-
sertační práce před nimi obhájilo 62 kandidátů věd
(z toho 23 pracovníků n.p. Geofyzika) a 4 doktoři věd.
Do roku 1970 vychovávala katedra absolventy pro celou
CSSR, od roku 1971 pouze pro CSR.

Jednou ze základních podmínek ú spěšné pedagogic-
ké práce jsou moderní učební plány oboru. V hlavních
rysech je struktura učebních plánů užité geofyziky za-
chována již několik desetiletí, plány jsou pravidelně
konfrontovány se stavem v zahraničí, zejména v SSSR.
V současné době je maternaticko-fyzikální příprava v
učebním plánu zastoupena 17 %, geologické přednášky
28 %, plných 50 % je věnováno na geofyzikální discip-
liny, zbývajících 5 % připadá na chemii, geodézii,
ochranu životního prostředí a ekonomiku geologických
prací. Poslední úprava pedagogické dokumentace, plat-
ná od l.zéří 1986, připouátí, aby 20 % učebního plánu
bylo naplněno podle specifických podmínek na jednotli-
vých fakultách. Máme tedy dostatek prostoru k tomu,
abychom navrhli a realizovali skutečně moderní učební
plán, co nejlépe vyhovující současným potřebám praxe.

Obor užitá geofyzika má dvě zaměření: 1. geofyzi-
ka v regionální a ložiskové geologii, 2. geofyzika v
Inženýrské geologii a hydrogeologii.

V nomenklatuře studijních oborů je užitá geofyzi-
ka zařazena mezi obory geologické. Podle současných
předpisů musí mít všechny geologické obory v prvých
dvou ročnících společný učební plán, který je kompro-
misem mezi potřebami jednotlivých geologických oborů.



Pro užitou geofyziku to znamená rozšíření výuicy geolo-

gie v prvých dvou ročnících a přesun Části maternaticko-

fyzikální přípravy do 3. ročníku.

Po itivním důsledkem společného dvouletého zákla-

du je možnost přestupu do 3.ročníku na jiné přírodově-

decké fakultě v ČSSR. To umožnilo spolupráci přírodově-

deckých fakult v Praze a v Brně při výchově absolventa

pro n.p. Geofyzika Brno. Postupný rozvoj užité geofy-

ziky (viz přednááka Dr.Linharta a Dr. Chyby) vedl ke

koncentraci geofyzikálních pracoviál do Brna, kde je

sídlo n.p. Geofyzika. Je nutno objektivně konstatovat

že se nedařilo umisťovat pražské absolventy užité geo-

fyziky na brněnská geofyzikální pracoviště. Nyní jsou

zájemci o studium užité geofyziky přijímáni i na br-

něnskou fakultu, po druhém ročníku přicházejí do Pra-

hy. První absolventi, kteří započali studium v Brně e

skončili v Praze, se do Brna vrátili v roce 1983. Po-

čínaje tímto rokem nastupuje v n.p. Goefyzika Brno do-

statek vysokoškolsky vzdělaných odborníků.

Učební plán, určující počet hodin pro jednotlivé

předměty, vytváří pouze široký rámec, v němž se odehrá-

vá výuka. Konkrétní výuka probíhá podle osnov jednotli-

vých předmětů, které jsou průběžně modifikovány a mo-

dernizovány v souladu se stavem a předpokládaným vývo-

jem současné praxe.

Rozdíl geofyzikální praxe v roce 1952 a v roce

1987 j« nesmírný. V padesátých letech bylo měřeno mag-

netickými vahami,geoelektrická měření byla realizována

kompenzační metodou 8 nulovým indikátorem, seismické

měření na ropi měla analogový xáznam, radionuklidové

metody a károtáž byly v počátcích. Zpracováváni vý-

sledku měření bylo provázeno pracnými výpočty, kvanti-

tativní lntarprétáca měla érrdj xáklad v teoretických

paletkách. Současná geofyzikální praxe plni využívá

roavoj přístrojové a výpočetní techniky. V n.p. Geofy-



Brno je zavedena xoáemí číslicová seisxika a

Komplexní letecká geofyzika. Magnetometrie, geoelek-

trika a radiometrie jsou vyoaveny moderními qr.aratu-

rami, vesměs vyráběnými v n.p. Geofyzika. Sběr dat,

Jejich zoracování a interpretace tvoří jednotný sys-

tém, zrychlující a zkvalitňující kvantitativní a geo-

logickou interpretaci. To všechno se nutn* orojevilo

v obsahu a formách výuky.

Teoretická matematicko-fyzikální oříprava (17 *>

objemu výuky) byla modifikována tak, aby byly vytvo-

řeny předpoklady pro dokonalé osvojení teoretických

základu jednotlivých geofyzikálních metod a moderních

interpretačních postupu, založených na plném využití

možností počítačů. Je také brán zřetel na nezbytnost

komplexního zpracování velkých souborů geofyzikálních,

geochemických a geologických dat pro potřeby prognó-

zovaní. Studenti mají na katedře přístup ke stolním

kalkulátorům, takže si mohou procvičit základy orogra-

mování a interpretační nostupy ve váech metodách.

Ne zcela uspokojivý je stav ve výuce geologických

předmětů, tvořících 28 % objemu učebního plánu. Citel-

ně je postrádán nedostatek moderně pojaté učebnice

všeobecné geologie, obsahující převzaté objevy geolo-

gických věd z posledních desetiletí. Konceoce tekto-

niky litsférických desek, vycházející předeváím z vý-

sledků globálních geofyzikálních výzkumů, je základem

moderní geotektoniky a geologie ložisek užitkových ne-

rostů. Výuka geologie by také měla být více zaměřena

na aktuální problematiku geologické praxe.

Výuka geofyzikálních disciplin a použití geofy-

zikálních metod v geologické praxi je hlavním úkolem

katedry.

Vôechny předměty jsou přednášeny na dvou ilrovních.

Ve čtvrtém ročníku jsou do výuky zahrnuty základy

věech geofyzikálních metod v rozsahu závazném pro



všechny studenty. Podle pedagogické dokumen-. ÍC*-, která

postupně nabývá platnosti ve vyšších ročnících, '•?.

Óiž ve čtvrtém ročníku předpokládána diferenciace -•2-

dle zvoleného zaměření (regionální a ložisková geolo-

gie, inženýrské geologie a hydrogeologie). V pátém

ročníku, v němí jsou učební plény plně diferencovány

podle zaměření, zapisuje každý posluchač vybrané kapi-

toly ze dvou volených geofyzikálních metod.

Pro výuku základů všech geofyzikálních metod je

katedra dobře vybavena personálně i přístrojově. V

frraviaetrii se staly běžnými různé typy odvozených po-

lí a modernější matematický aparát, nezbytný k inter-

Dretaci tíhových podkladů na počítačích. Katedra vlast-

ní velmi dobrý gravimetr, použitelný jak pro výuku,tak

i pro výzkum. Vybrané kapitoly z gravimetrie jsou před-

nášeny ve spolupráci s n.p. Geofyzika (RNDr.Čestmír

Tomek, C S c ) . Msgnetometrie zaznamenala celosvětovou

renezanci, především dík modernímu přístrojovému vy-

bavení (rychlé a přesné protonové magnetometry).Vzhle-

dem k tomu, že je převážně měřena absolutní hodnota

totálního vektoru magnetického pole T, byl přepraco-

ván interpretační aparát. Do výuky je v plném rozsahu

zavedena paleomagnetická metoda. Katedra vlastní pro-

tonové magnetometry, kapámetry i klasické aagnetomet-

rické přístroje. Radionuklidová metody zaznamenaly v

uplynulých 35 letech, obrovský rozmach. V radioaetrii

to je zejména spektrometrie gama, používaná nejen při

vyhledávání ložisek radioaktivních surovin, ale i při

řešení celé řady dalších problémů regionální a ložis-

kové geologie. V zahraničí jsou na některých školách

zavedeny jako samostatný obor metody jaderné geofyzi-

ky, které v blízké budoucnosti naleznou uplatnění ja-

ko jeden z nositelů vědecko-technického pokroku v geo-

logii. Tyto metody jsou zařazeny v plném rozsahu do ;

výuky, takže absolventi budou dobře připraveni na jev



jich uplatnění v geologické praxi. Katedra má k dis-
pozici dva spektrometry gama, RFX analyzátor a základ-
ní radiometrickou aparaturu.

Nepřetržitě jsou modernizovány seismické metody.
což vyplývá z jejich illohy pri vyhledáváni energetic-
kých surovin, především ropy a zemního plynu. Do výu-
ky jsou zařazeny základní seismické metody, zejména
metoda společného reflexního bodu. Studenti jsou v
přednáškách seznámeni s postupy při zpracování sela-
mických dat na počítati a s hlavními metodami filtra-
ce seismických vln. Praktické procvičení těchto nároč-
ných partií vSak je možné pouze v tlzké spolupráci s
n.p, Geofyzika Brno. Na katedře se mohou studenti se-
známit s mělkou refrakční seismikou pro inženýrsko-
geologické a hydrogeologická ilčely(aparatura BISON).
V osnovách je zařazen rozsáhlý komplex geoelektrlckýcn
metod. Katedra se tradičně podílela na rozpracování
novýchgeolektrických metod. V přednáškách a cvičeních
jsou studenti důkladně seznámeni se všemi metodami za-
vedenými do naěí praxe, základní informaci získají i o
metodách, které se uplatňují v zahraničí, u nás véak
dosud zavedeny nejsou. V přednáškách B cvičeních je
zvláštní pozornost věnována zpracování geoelektrickýeh
dat na počítačích. Katedra je dobře vybavena aparatu-
rami pro metody odporové, elektrochemické i elektro-
magnetické. Studenti se s nimi zevrubně seznamují při
terénních cvičeních, provozních a oředdiolomových pra-
xích. K pronikavé modernizaci a metodickému obohacení
doělo v károtažních metodách. Přednáaky a cvičení z
karotáže jsou zaměřeny na celou šíři jejího uolatnění
v geologické praxi, tj. na energetické suroviny, rudy
a nerudý, inž. geologii n hydrogeologii. Pozornost je
věnována nejen principem karotáinlch metod, ale také
zpracováni naměřených dat na počítačích. Katedra vlast-
ni dvě karotážní soupravy, jedna je vybavena pro rudni



maroíáí, druhá pro hydrogeologii e iní.en;,:rEr "eologrii .

Završením geofyzikální v;Hiky je předmět r-r< ti

£«*ofyzikálnicn metod v geologii. Posluchači jsou na-

to předmětu seznámeni s globálními geofyzikálními

zkumy, jejichž výsledkem byle formulace koncepce tek-

toniky litosférických desek. Zvláštní pozornost je vě-

nována metodice komplexních geofyzikálních prací, je-

jich etapovítosti a návaznosti na geologii. Jsou pre-

sentovány výsledky hlubinných výzkumů zemské kůry, re-

gionálních výzkumů gravimetrických, aeromagnetických a

aerorediometrických. Podrobně je probrána metodika

geofyzikálních prací pří vyhledávání všech typô loži-

sek užitkových nerostů, v inženýrské geologii e hyd-

rogeologii.

Ke zkvalitnění výuky významnou měrou přispělo vy-

dání základních učebních pomůcek, vesměs napsaných

pracovníky katedry. Jsou to "Principy metod užité geo-

fyziky" (Gruntoréd a kol.), "Úvod do užité geofyziky"

(Mareš a kol.), "Geofyzikální metody v inženýrské geo-

logii a hydrogeologii" (Mareš a kol.), skripta pro

všechny geofyzikální předměty. Pokrytí základní učeb-

ní látky učebnicemi a skripty umožní potlačit pasivní

formy výuky (přednášky) a rozšířit aktivní formy výu-

ky (praktická cvičení).

Významnou součásti výuky jsou terénní praxe (cvi-

čení s geofyzikálními aparaturami, praxe výrobní, oů-

borná a předdiplomní), zařazené do učebního plánu v

celkovém rozsahu 750 hodin. Náplň terénních praxí se

také měnila v souladu se situaci v geofyzikální praxi.

V padesátých a šedesátých letech byl nedostatek geofy-

zikálních kapacit, proto veákerá terénní cvičení byla

vedena tak, aby v jejich rámci byla řešena konkrétní

převážně ložiskově-geologická problematika. V součas-

né době je geofyzikálních kapacit dostatek, proto jsou

pri terénních praxích sledovány předevSím čile výuky.



Významnou eouřastl Činnosti katedry je postgraduál-

ní studium, které katedře pravidelné zejižluje od roku

1967. Celkem již bylo organizováno H postgraduálních

kursů, jichž 6 e zúčastnily stovky absolventů nejen

užité geofyziky, ale i ostatních geologických oborů.

Zvlášl úspěšný" byl poslední běh postgraduálního studie

"Geologická inrerpretace geofyzikálních podkladů".

Postgraduální studium by nebylo možné zvládnout na pa-

třičné lirovni bez pomoci předních odborníků z praxe,

především z n.p. Geofyzika Brno, kteří zejiátují při-

bližně 50 % objeau výuky. V réari postgraduálních kur-

sů byla vydána téměř stovka svazků skript, obsahují-

cích nejnovější poznatky z geofyzikální teorie a praxe.

Postgraduální kursy tak významnou měrou přispívají k

obsahové modernizaci základní pětileté výuky.

Katedra užité geofyziky také zajišťuje výuku geo-

fyziky pro ostatní geologické obory (geochemie, zák-

ladní a ložiskové geologie, inženýrská geologie, hyd-

rogeologie). Tato výuka je zaměřena podle potřeb jed-

notlivých oborů, jejím hlavním obsahem je řeáení kon-

krétních geologických problémů geofyzikálními metoda-

mi. S politováním je třeba konstatovet, že celkový ob-

jem výuky geofyziky je v geologických učebních plánech

značně poddimenzován, což se velice nepříznivě Droje-

vuje v geologické praxi. Přesvědčivým dokladem tohoto

tvrzení jsou výpočty zásob, předkládané ke schválení

Komisi pro klasifikaci zásob. Možnosti geofyziky ne-

jsou zdaleka využívány při lokalizaci ložiska a vyme-

zení jeho rozsahu (zejména u ložisek nerud), výsledky

geofyziky, především károtéže, nejsou brány v úvahu

při hodnocení fyzikálně-mechahických vlastností horni-

nového masívu a při hodnocení hydrogeologických pomě-

rů na ložisku. Plné využití možností geofyziky v geo-

logické praxi má stále veliké rezervy, jejichž reali-

zace by byla značným ekonomickým přínosem pro národní
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hospodářství. Ve výuce se snažíme posluchačům užité

geofyziky i ostatních geologických oborů tyto rezervy

odhalovat. Záleží väak na jejich osobním přístupu,zda

se jim podaří progresivní geofyzikální metody prosa-

dit všude tam, kde mohou přispět ke zkvalitnění a

zefektivnění geolog!cko-průzkumných prací.

Jaké trendy lze v nejbližší dobé předpokládat

v české geológii? Jak ukázala sovétská expertiza,

jsou reálná předpoklady k zajištění přírůstků zásob

ropy a zemního plynu na styku Českého masívu a Karpat.

Lze předpokládat přibližně dvojnásobný nárůst objemu

geofyzikálních prací pro tyto účely. Katedra musí tu-

to skutečnost vzít na vědomi, větší část posluchačů

než doposud musí orientovat na ropnou geofyziku. Ob-

jemy prací na rudách a nerudách se budou s určitými

výkyvy udržovat na dosavadní úrovni. Zde jsou značné

rezervy v důsledném uplatňování metod jaderné geofy-

ziky při průzkumu a těžbě předevSím rudních ložisek.

Tyto metody prokázaly vysokou efektivitu v zahraničí

a jejich aplikace v našich podmínkách by znamenala

velký ekonomický přínos. Absolventi jsou s těmito me-

todami obeznámeni a mohou s nimi pracovat. V inženýr-

ské geologii a hydrogeologii lze také předpokládat

zachování současného objemu a struktury prací. Větaí

uplatnění geofyzikálních metod lze očekávat při och-

raně životního prostředí (kontaminace vod, znečištění

ovzduší atd.). Je pravdepodobné, že bude realizována

další etapa hlubinného výzkumu Českého masivu, vedou-

.cí úlohu opět sehrají geofyzikální metody. I na tuto

Činnost bude třeba vybrané studenty připravit.

Je možné konstatovat, že katedra užité geofyziky

se vidy snažila udržovat eo nejtěsnější spojeni s po-

třebami prax* a £• studenty vychovávala tak, aby ih-

ned po nástupu mohli být ftaaazeni k řeíení aktuálních

problémů. Positivních výsledků v pedagogické práci



však mohla katedra dosáhnout pouze za účinné podpory

řídících orgánů geologické služby, podniků a závodů.

3yl to především předseda Českého geologického úřadu

Dr. Josef Pravda, který katedru podporoval již v pade-

sátých letech jako ředitel ČIÍRP Rýmařov. V současné

době svou iniciativou přispěl k opětnému zřízení sa-

mostatatného oboru užité geofyzika, katedru podporuje

především při zajišťování geofyzikálních aparatur. Na

podporu CGÓ přímo navazuje hmotná pomoc n.p. Geofyzi-

ka Brno, kde jsou hlavními patrony podnikový ředitel

Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc., jeho náměstek Ing. Mi-

lan Blížkovský, CSc, ředitelé závodů RNDr. Čestmír

Tomek, CSc, RNDr. Ivan Linhart, CSc. Aby spolupráce

katedry s n.p. Geofyzika Brno B n.p. Geoindustria

Praha získala pevný rámec, byla před dvěma lety pode-

psána smlouva o zřízení společného vědecko-pedagogic-

kého sdruženého pracoviště užité geofyziky. Tato smlou-

va má zcela konkrétní náplň v oblasti vědecko-výzkum-

né, budeme se snažit, aby spolupráce byla podstatně

rozšířena i v oblasti pedagogické.

0 úspěšný rozvoj katedry se v minulosti zaslouži-

la celé řada soudruhů. Nelze nevzpomenout zesnulého

soudruha Antonína Plachétky, bývalého ředitele n.p.

Stavební geologie Praha, který katedru vždy účinně

podporoval. Přispěl např. k vybudování výpočetní la-

boratoře katedry. Od samého začátku přispíval k roz-

voji katedry RNDr. Petr Květoň, náměstek podnikového

ředitele n.p. Geoindustra Praha. Dík jeho pomoci bylo

možné v letech 1954-55 realizovat prvé komplexní geo-

fyzikální výzkumy v Jeseníkách (tehdy byl ředitelem

Ústavu pro výzkum rud).

Pro úspěšný rozvoj katedry užité geofyziky je

naprosto nezbytné udržovat pracovní styky s geofyzi-

kálními pracovišti v zahraničí. Na prvém místě to

jsou vysoké školy v SSi?V, především geologická fakul-
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ta Leningradské státní university. S geofyzikálními
katedrami této fakulty jsou pravidelně realizovány
vzájemné přednáškové a studijní pobyty, každoroční se
uskutečňuje výměnná praxe posluchačů vyäáích ročníku.
Tradiční je spolupráce s vysokými školami v NDR (Hor-
nická akademie ve Freibergu, Universita v Lipsku),
s universitami ve Finsku (Oulu) a Itálii (Padova).
Dlouholetá a rozsáhlá je spolupráce se školou geofyzi-
ky na Polytechnckém institutu v Havaně na Kubě. S řa-
dou dalších zahraničních äkol a institucí byly usku-
tečněny jednorázové pracovní styky, členové katedry
jsou také vysíláni na expertízy zejména do rozvojo-
vých .zemí (Egypt, Jemen, Jordánsko, Irák, Maroko, Ku-
wait, Peru a daläí).

Ohlédnutí katedry na uplynulých 35 let je povzbu-
divé. Užitá geofyzika se konzolidovala jako samostat-
ný geologický obor, katedra užité geofyziky je vybudo-
vána kádrově a materiálně. Členové katedry mají jedi-
ný cíl: vychovávat odborně zdatné a politicky uvědo-
mělé odborníky a tak přispívat ke stále širáinu uplat-
ňování moderních geofyzikálních metod - předního nosi-
tele vědecko-technického pokroku v geologické praxi.
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Doc. RNDr. Mlloä K a r o u s, DrSc. PŕFUK Praha,ČSSH

Jedním z podstatných úkolů vysokých Skol po XVII.
sjezdu KSC je zvýšení efektivnosti vědecko-výzkumné
práce. V souladu s plánem KLavních směrů hospodářské*
ho a sociálního rozvoje ČSSR a úkolů vyplývajících s
Komplexního programu vědeeko-technickáho pokroku
Sienských zemí RVHP do roku 2000 byly vysokým Školám
schváleny takové úkoly, které vyplývají z celospole-
čenských priorit vědecko-výzkumné činnosti, přispíva-
jí k optimální koncentraci a maximálně využívají kapa-
city VŠ a vedou k urychlenému zavádění získaných po-
znatků do praxe. Velmi významným kritériem hodnocení
výsledků vědecko-výzkumné činnosti je přímá návaznost
na pedaogogickou a výchovně vzdělávací funkci vysoko-
školských práčoviSi. Rozdíl vysokého Školství od niž-
äích stupňů výchovně vzdělávací soustavy se t>rojevuje
zejména v tom, že vysokoSkotský pedagog je přímým a
aktivním řešitelem vědeckých úkolů a podílí se na
rozvoji svého oboru. Podíl vysokých škol na tomto ú-
seku je nemalý. V této pětiletce koordinují vysoké
školy v českých zemích 98 hlavních prioritních úkolů,
tj. téměř čtvrtinu státního plánu základního výzkumu.
Velká řada likolů je diktována přímými poiadavky pra-
xe. Svým dílem přispívá k řeáení vňech těchto úkolů i,
katedra užité geofyziky, jediná Školící pracoviště
daného oboru v českých zemích, a to v úzké spolupráci
s podniky Českého geologického úřadu, např. Geofyzi-
kou Brno, Oeoindustrii Praha, Stavební geologií Pra-
ha, Geologickým průzkumem Ostrava, 0středním geolo-
gickým ústavem Praha, i mimoresortnlmi podniky a In-
ftitucemi, .např.^ústayX-CSAV^ kpncerno.vými podniky
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ČSUP, SHD e delSírni.

Kádrové složení katedry užité geofyziky :. její

prístrojové vybavení dovoluje orecovišti řešit -^Ini

ěirokou škálu aktuálních problesk aplikace metoč -íiW

geofyziky v geologické praxi i podílet ss na metod •

kétn rozvoji tohoto oboru. Získané zkušenosti jsou be..-

prostredné využívány i v pedagogickém procesu. Velmi

příznivě' se v tomto směru projevuje praktické zaměře-

ní katedry, které jí deli zde působící vedoucí osob-

nosti užité geofyziky - zakladatel katedry profesor

Dr.techn. Budolf Běhounek a pozdější vedoucí katedry

prof. Ing. Jan Gruntoréd, DrSc, díky jehož osobní

iniciativě se podařilo vybudovat moderní vědecko-pe-

dagogické pracoviště, která mé zaslouženou autoritu

jak mezi domácími geology, tak i v zahraničí.

Komplexní geofyzikální práce jsou většinou sou-

částí kolektivních prací realizovaných ve spolupráci

s dalšími geologickými katedrami a pracovišti. V minu-

lé pětiletce řešila katedra státní úkol aplikace geo-

fyzikálních metod vyhledávání rudních ložisek, v němž

byl mj. přehodnocen havlíčkobrodský rudní revír .a o-

věřovány některé nové modifikace metody vyzvané pola-

rizace. Patři sem také nynější státní úkoly II-4-1

"Hlubinná stavba Českého masívu", z něhož je na kated-

ře pod vedením prof. Oruntoréda řešena dílčí část 04

"Vztah regionálních geofyzikálních polí a hlubinné

stavby", v jehož rámci byla realizována komplexní

geofyzikální měření a cílem upřesnění polohy, průběhu

a charakteru styku moravika a moldanubika na jižní

Moravě. Podle geofyzikálních projevů mé v geóelektric-

kých metodách, magnetometrii a grevimetrii styk tek-

tonický charakter, jak také dokazuje studie o geofy-

zikálním pojmu modelu tektonického nasunuti. V rámci

TOČ se katedra podílela na státním úkolu vedeném na

ÚÚG v Praze "Vyhledávání skrytých -rodních ložisek
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Českého mesivu" uskutečněním detailních geofyzikál-

ní cn něření na vybraných lokalitách vrbenského devonu

a v rejvízské sérií, jejichž interpretace vedla k lo-

kalizací vrtních prací. Pozitivních ložiskových vý-

sledků bylo dosaženo na lokalitě Zlatý Chlum. Většinu

pr8cí v Jeseníkách vedl Dr.Dohnal pod metodickým do-

hledem prof. Gruntoráda ve spolupráci s lítSG Praha a

Geologickým průzkumem Ostrava. V nové pětiletce je na

katedře řešena dílčí část státního úkolu "Vyhledávání

a průzkum netradičních typů lofisek v Českém masívu"

pod vedením doc. Kněze. Katedra se rovnět zapojila do

prognostických studií se snahou o řízené využití všeeř-

podkladů s intenzivním využitím výpočetní techniky,

lísiílí autora příspěvku je zaměřeno na rozvoj nových

interpretačních postupů, umožňujících prezentaci geo-

fyzikálních dat a výsledků ve formách snadno převodi-

telných do geologické legendy.

Velmi příznivě jsou hodnoceny výsledky komplex-

ních terénních průzkumných prací vedených Dr. Blechou.

Ve spolupráci s Geoindustrií, závod Jihlava, byl rea-

lizován rozsáhlý průzkum na ložisku polymetalických

rud Křižanovice v železných horách a jeho blízkém o-

kolí o celkovém objemu téměř 1 mil. Kčs. Geofyzikální

práce přispěly k vymapovéní pruhu pestrých hornin, na

něž je ložisko vázáno a k poznání geologické stavby a

charakteru styku geologických jednotek.

V rámci komplexních průzkumů se také katedra v

minulé pětiletce zabývala rozvojem a aplikací atmogeo-

chemických metod při pozemním ověřování aeroradiomet-

rických ganespektrometrických anomálií na různých lo-

kalitách Jeseníků (Dr. Janě). Např. na lokalitách

Šternberk - Hlásnice a Moravský Beroun byl podle vý-

sledků měření situován vrt, který zastihl Zn-minera-

lízaci. Tyto práce daly impuls k rozsáhlým geofyzi-

kálním pracem n.p. Geofyzika Brno a dalšího geologic-

kého průzkumu.



Počátkem 80, 1st se podílela katedra na státním

úkole "Komplexní analýza a zpracování a*rokossnických

dat" z oblasti Českého masívu, jehož výsledkem je ma-

pa fotolineací, z nichž některé byly ověřeny pozemním

geofyzikálním průzkumem (Dr.Vacek). Jako okrajový úkol

byla sledována závislost geomagnetické aktivity na do-

pravní nehodovost se zřetelem na prevenci (Dr.Dohnal,

Dr.Vacek).

Významné jsou práce katedry při hydrogeologických

výzkumech a při ochraně podzemních vod před kontamina-

cí. Na těchto úkolech se podílí široký kolektiv pra-

covníků katedry (doc. Karous, Dr.Msreš, Dr.Skopec a

další). Jsou řešeny otázky vhodného komplexu metod,

metodiky jednotlivých metod i interpretační postupy

jako dílčí problematika úkolů Geofyzika Brno "Optima-

lizace geofyzikálního průzkumu v rozdílných hydrogeo-

logických podmínkách" a v současnosti áířeji pojatéhc

úkolu "Rozvoj metodiky a techniky geofyzikálních pra-

cí s moderními aparaturami a při zpracování a inter-

sretaci dat pro specifické účely průzkumu", jehož ve-

ioucím je autor příspěvku.

tfzká je rovněž spolupráce katedry s koncernem

SHD při ředění problematiky průzkumu a těžby hnědého

uhlí, kde se kolektiv pracovníků katedry, vedený doc.

Knězem, podílí na zavádění nových geofyzikálních me-

tod a jejich zpracování ve specifických podmínkách

SHR. Této činnost vyústila v doporučení a realizaci

modernizace přístrojového vybavení geofyzikálního od-

dělení VÚHU Most a tím zvýšení efektivity geofyzikál-

ních měření pro zajištění provozu těžby.

Qeoelektrlcké1 aetod.T jsou na katedře rozvíjeny

«ejat<i.h v ráaci komplexních ložiskově-geologických

výzkumů y oblastech Jeseníků, Českomoravské vysočiny
a železných hor, «1« 1 •• výzkumech hydrogeologických
• inženýrtkogeoloflckýcn. Na těchto výzkumech ae po-
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dílí prof. Gruntorád, doe. Kněz a autor tohoto pří-
spěvku. Byla vypracována netodlka a technika terénních
prací i interpretační postupy v základních a u nás nej-
rozšířenějších geoelektrických metodách - odporových
metodách, metodách spontánní a vyzvané polarizace a
metodě velmi dlouhých vln. Ve spolupráci s Geofyzikou
Brno byla zavedena do praxe metoda přechodových jevů
(Dr. Vacek). Nevýhoda úzkého intervalu měřených časů
dostupné aparatury MPP-3 a malé ochrany před elektro-
magnetickými šumy nedovolovaly široké uplatněni meto-
dy FJ. Získané zkušenosti však vedly k velmi slibnému
ověření nejmodernějších sovětských aparatur na praco-
vištích Geofyziky, s nimiž katedra spolupracuje při
rozvoji metody i interpretačních postupů.

Mezi nejvýznamnější příspěvky katedry při rozvo-
ji geoelektrických.metod v Československu patřilo za-
vedení elektrochemických metod do geologické praxe.
V poslední době je úsilí práčoviStě zaměřeno na roz-
voj moderních modifikací metody vyzvané" polarizace a
její aplikace v rudním průzkumu, studium dynamických
parametrů VP, možností měření jevu VP v době nabíjení,
schopnosti metody VP diskriminovat kvalitativně odliš-
né zdroje (různé typy zrudněni, grafitizaci ap.) atd.
Tyto práce jsou vedeny doc. Knězem. Byly rozvinuty i
metody laboratorního měření jevu VP na vzorcích a ana-
logového modelování složitých geologických podmínek.
Ve spolupráci s Geofyzikou Brno v rámci sdruženého
pracoviště je vypracován návrh konstrukce nové digi-
tální aparatury pro měření dynamických parametrů a je.
ověřován optimální postup terénních prací a zpracová-
ní dat VP.

Zpracovatelské a interpretaSni postupy vyvinuté
na katedře pro vybrané Široce používané geoelektrickt
metody pod vedením autora, nalezly ěiroké uplatnění
na našich geofyzikálních pracovištích a jsou přijímá-
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ny pozitivní i v zsr.renfi. Jedná se hlavné o sestro-

jení vertikálníon pseudořezů v metodách odporových, v

metodě vyzvané polarizace a velmi dlouhých vln, které

vedou k zobrazeni fyzikálně-geologieké skutečnosti,

snadno interpretovatelné ve formé geologických modeli.

Podobné výsledky přináší i netrediiní zobrazování vý-

sledků geoelektrických průzkumných Draci ve formě meo

fyzikálních parametrů a objektivní vytyčování průbéhu

sledovaných odoorový~h neriomoger.it.

Graviaetrie a gjag-netorngtrie ÍDr.Slecha, doc. Ma-

rek) se na katedře vyvíjely jednak směrem zdokonalení

interpretačnícíi postupů a zavádění 3trojně-p^četr.ího

zpracování a automatické interpretace, jednak směrem

aplikací těchto metod v regionálním i detailním pro-

zkumu, jednak v geologické interpretaci podkladě. Vý-

znamné výsledky byly získány interpretací regionálních

podkladů z oblastí Jeseníků, na lokalitách Železných

hor ap. Paleomagneticky byly zpracovány neovulkanity

Jeseníků, Mimořádné výsledky jsou získávány detailní

přesnou magnetometrií v rámci záchranného archeologic-

kého výzkumu na plochách rychle postupující výstavby.

Geofyzikálními nedestrukeními metodami jsou lokalizová-

ny archeologické objekty, které by jinak nemohly být

neporušeně zastiženy a vyhodnoceny (doc. Marek).

Velmi významný podíl na rozvoji metod geofyzikální-

ho měření ve vrtech má karotážní oddělení katedry, kte-

rá je vedeno Dr. Marešem a v němž působí 1 Dr. Kobr a

Ing. Zbořil. Výzkum tohoto oddělení je zaměřen na Ši-

roké spektrua problematiky měření a Interpretace v hy-

drogeologických • inženýrsko-geologických vrtech a vr-

tech realizovaných pro průzkum uhlí a rud. Uskutečně-

ním prvního 'farotažního měřeni v podzemních vrtech ka-

tedrou >! ..činěn rozhodující Impuls pro dnes běžnou

karotái v podzemních vrtech na rudních lokalitách.

Snaha o přímou detekci stfjmových rudních prvků vedla



'£. rozpracování vrtní variety rentgenfluoresceníní me-

tody. Výzkumy v oolasti rudní karotéie byly realizová-

ny zejména ve zlatohorskér; rudním revíru. Na základe

téchto metodických měře-., oyly v rámci státního '5kolu

navrženy komplexní ze ;soby zpracování knrotážních dat

při detailní rudní r>rospekci.

Tradiční je zaměření oddělení na výzkum hydrogeo-

logických parametrů a karotážní řeáení áiroké hydro-

geologické problematiky včetně ochrany podzemních vcd.

V rámci státních .ikolů byly řešeny geofyzikálními me-

todami možnosti určení nohybu podzemních vod B jevy

přetékání mezi kolektory a jejich intenzita, a proká-

zána spolehlivost karotážních metod na řadě praktic-

kých příkladů. Pro sledování pohybu podzemní vody na-

příč vrtu byl zkonstruován vrtulkový průtokoměr s vy-

sokou citlivostí. Katedra se podílela i na resortním

úkolu OPTH ČGÚ "Optimalizace geofyzikálního průzkumu

v rozdílných hydrogeologických podmínkách" hodnocením

věrohodnosti a spolehlivosti karotážních metod oři

stanovení filtrační rychlosti a hydraulických pRramet-

rů kolektorů ve spolupráci s Geofyzikou Brno. Ve spo-

lupráci s karotážním střediskem Ceoindustrie bylo po-

dle autorských osvědčení Ing. Zbořila vyrobeno čidlo

fototermorezistivimetru a předána dokumentace automa-

tického ovládacího zařízení táhla hlubinné sondy.

Rovněž problematika karotáže při průzkumu uhel-

ných oblastí a těžbě uhlí je řeaena jednak v rámci

státních úkolů, jednak přímou spoluprací s praxí. Tnk

např. byla sestavena mapa mocností sedimentárních cyk-

lů a mapy písčitostí významných litostratigrafických

jednotek karbonu v podloží Česká křídy v prostoru me-

zi Mělníkem a Benátkami nad Jizerou. Spolu se Staveb-

ní geologií Praha byla rozpracována metodika karotáže

v průzkumných vrtech Velkolomu ČSA Jiretin s cílem

stanoveni základních vlastnosti písků, jílů a uhelné

•ubstanc*, umoíňující částečný přechod na ekonomičtěj-

ší bezjédrové vrtáni. Pro *ěechny karotažní práce je
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charak teri stí cicá důkladná statistické ansly-^ dat a

vynikající úroveň strojně početního zpracov ••.:• s vývo-

jem nových algoritmů. V minulosti také katedra r.pvrh-

la optimální způsob automatizovaného zpracování l;--o-

téžních dat umožňující základní litologické rozčlenr-

ní horninových typů a poskytující kvantitativní údaj<

hodnocení horninového masívu pro potřeby inženýrsko-

geologického průzkumu pražského metra.

Laboratoř radionuklidových metod, kterou vede doc.

i£stolín,řeší problematiku radiometrických metod a me-

tod jaderné geofyziky. V minulosti byla věnována po-

zornost interpretaci aeroradiometrické mapy ČSSR 8

sestavena mapa radioaktivity hornin Českého masívu,

která byla počátkem 80. let renovována a doplněna podle

aerorediometrických men 1:25 000. Komplexní interpre-

tace geofyzikálních B geologických podkladů založená

na metodách matematické statistiky by}a provedena pro

DOtřeby prognózy uranové mineralizace v Českém masívu.

Ve spolupráci s Geofyzikou Brno byla zpracována studie

vlivu porostů na přirozené gama záření při aeroradio-

metrickych měřeních. V rámci státního úkolu byla rea-

lizována terénní a laboratorní gama spektrometrie a

rentgenfluoreseenení analýzy Sn e W a radiometrické

mapování pro stanovení uvedené mineralizace v per-

spektivních netradičních oblastech Českého masívu.

Dále byla rozvíjena metodika rantgenfluorescenčního

stanovení Pb, Zn a Cu ve vrtních jádrech na konkrét-

ních lokalitách Jeseníků a stanovení koncentrace kg

v uranových dolech Příbram a dalších prvků in situ.

Pro potřeby Chemické úpravny Uranového průmyslu Stráž

byla vypracována studie s experimentálním ověřením

stanovení zájmových prvků v procesu úpravy uranových

rud s návrhem oěti možnýc-h variant technického reieni

úkolu.. . ._ .

Stanovení radioaktivních prvků v horninách labo-

ratorní gamaspektrometrii bylo rozpracováno na .vysoké

-teoretické úrovni a ověřeno na vxorcieh domácích loto-



23

lit i při expertízni činnosti v Maroku, Peru a na Ku-

bě. Velmi významný je rozvoj geofyzikálních metod při

průzkumu a těžbě hnědého uhli v SHR. Z radionuklido-

vých metod byla rozpracována možnost nepřímého stano-

vení S v uhlí rentgenfluorescenSní netodou v sávislos-

ti na obsahu Pe a stanovení S jadernými metodami. Stu-

die pro stanovení technických parametrů cejchovací zá-

kladny ČSUP pro terénní radiometry přinesla řadu pod-

nětů pro zvýSení její efektivnosti. Tyto práce pokra-

čují i v expertízni Činnosti pro MAAE ve Vídni při vý-

stavbě a užití cejchovacích zařízení pro radiometric-

ké terénní přístroje. Pro tutéž instituci je připravo-

ván návrh pro výrobu jednotných celosvětových primár-

ních standardů pro laboratorní gams spektrometrii geo-

logických materiálů.

Vzhledem k možnostem přístrojového vybavení je

vědecko-/ýzkumná činnost seismického odděleni, vedené-

ho Dr. Skopcem, zaměřena na rozvoj metod mělkého prů-

zkumu při řeaení praktických úkolů nerudního průzkumu

a inženýrské geologie. V minulé pětiletce v rámci

státního úkolu "Geofyzikální metody při hodnocení ob-

lastí nadějných na výskyt kamene" byla navržena a ově-

řena metoda dvojitého časového profilování, umožňují-

cí ekonomické stanovení mocnosti a rychlosti ve skal-

ním podkladu, byly zdokonaleny interpretační metody

mělké seismiky v nehomogenním prostředí a byl navržen

optimální komplex geofyzikálních metod pro jednotlivé

•tapy průzkumu. Tento úkol byl oceněn mimořádnou odmě-

nou rektora UK. Nyní řeaí katedra státní úkol "Sledo-

vání závislostí mezi fyzikálními a technologickými

vlaatnostai hornin na ložiskách kamene", který má za

cíl stanovit vhodný soubor geofyzikálních metod a

rozvoj vhodných interpretačních postupů. Metodika je

průběžně ověřována na celé řad* lokalit po dohodě s

Qeoindustrií Praha • Ofi ca. kaaenoprůmyslu tak, Ze vý-

sledky mají nejen metodologický, ale i praktický vý-
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říimcij spoluprací s p-axí jsou SKIÍ.T: .-•:; řešeny

aktuálni problémy inženýrské geologie B h,. teologie

většinou v komplexu s geoelí-ktrickými aetoát... . Mezi

nejvýznamnější patří-podíl katedry při "Výzkum., *a-

bilitních problémů otvírky uhelných dolů při iSpe.

Kružných hor" ve spoluoráci s Geofyzikou Brno, zjir.

vání kompaktních poloh a tě£itelnosti hornin pro tS5e-

ly stavby pražského metra, geofyzikální měření pro <5-

cely vodního díla Křivoklát (ve<5. Dr.Blecha) etd.

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti katedry jsou

zadavatelům předkládány ve formě zpráv, které jsou

vesměs úspěšně oponovány. Nejzávažnější metodické i

obecné poznatky jsou publikovány v našich i zahranič-

časopisech í ze období od roku 1980 je publikováno pra-

covníky katedry průměrně 17,8 původních vědeckých pre-

cí při celkovém počtu 7 pedagogických a 4 vědeckých

pracovníků). Kromě toho je odborné veřejnost seznamo-

vána s výsledky této činnosti příspěvky a vystoupení-

mi nB seminářích, konferencích a symposiích doma i ve

světě. To vše vede k urychlenému zavádění získaných

výsledků do Draxe. Bezprostřední dopad má i vědecko-

výzkumná činnost katedry na zkvalitňování pedagogic-

kého procesu, přípravu učebních pomůcek a v neposled-

ní řadě i na rozvoji celého oboru užitá geofyzika v

celostátním měřítku. Veškerá tato Činnost by nebyla

myslitelná bez přímé spolupráce s geologickými e geo-

fyzikálními institucemi, zvláště v resortu ČGÚ a

osobně předsedy Dr.Pravdy a bes jejich Široké pomoci

při zajišíování přístrojového vybavení. To zavazuje

ns ii katefVmi v dal š f bijápucnn sti . k li Zké.. SDOlUPráci

s podniky resortu ČGÚ, ale i ostatních mimoresortníeh

institucí t)ři řešení úkolů československé geologie při

zajiřlování surovinové a energetické základny naSeho

hospodářství, při ochraně životního prostředí a při

režení delších aktuálních úkolů, před nimiž stoji so-

cialistická společnost. '
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UŽITE" GEOFYZIKY ft¥ UK PRAHA

Geologické veřejnosti jistě v nedávné době neunikla

pozornosti dvě výročí, významná pro odbui užité geo-

fyziky. V roce 1985 uplynulo dvacet let od sjednocení

geofyzikální služby v ČSSR do nynějšího n.p. Geofyzika

Brno a v roce 1987 třicetpět let od založení katedry

užité geofyziky na PřF UK Praha. Obe instituce sehrály

a nadále mají rozhodující vliv na rozvoj a aplikaci

geofyzikálních metod v ČSSR.

Pro pochopení významu a nezbytnosti úzké spolupráci;

obou institucí je vhodné stručně charakterizovat vývoj

užité geofyziky v CSSR.

Ve vývoji užité geofyziky po roce 1945 můžeme rámco-

vě rozlišovat dvě etapy:

období vzniku geofyzikálních pracoviěí a postupné

uplatňování metod užité geofyziky v procesu geolo-

gických výzkumných a průzkumných prací (1945-1959)

období budováni jednotné geofyzikální služby a roz

voj metod užitč geofyziky (1959-dosud).

Prvou etapu vývoje geofyziky lze charakterizovat

jako zjiáiováni možnosti jednotlivých geofyzikálních

metod při vyhledávání a průzkumu různých druhů nerost-

ných surovin. Významnou úlohu při rozvoji českosloven-

ské geofy?ii;y sehráli sovětští odborníci, působící na

geofyzikálních pracovištích různých resortů, neméně

závažným prvkem byla výchova československých odborní-



. v 5S5R. Gůls:i':'f:! rothoanijt í m, k.tsfS vysoce ponitiv-

• znamenalo n-^áí C D Z V C ] užité gecfyziky v CSSP Gylo

za. -ení katedry užitá :,a;:íy£iKy ns Pff u'< Praná * roce

1952.

Druná staoa začíná vytvořením ústavu užité geofyziky

•. 8rné sloučením geofyzikálního výzkumného střediv•• e v

Ústavu pro naftový výzkum a geofyzikálního oddělení LtŮG

v Praze a vznikem samostatných geofyzikálních středisek

při n.p. Geologický průzkum Praha a n.p. Geologický prů-

7k u"i Brno převedením geofyzikálních skupin Ústavu pro

výzkum red a Ústavu pro průzkum uhelných ložisek. Prak-

ticky veškerá průzkumná geofyzika byla v roce 1965 slou-

čena do Ústavu užité geofyziky, což mělo rozhodující

vliv na další rozvoj aplikace geofyziky v ČSSR. Ústav

byl po změně organizace geologické služby v ČSSR po ro-

ce 1969 přejmenován na n.p. Geofyzika. Formy organizace

geofyzikální služby v ČSSR se postupně přizpůsobovaly a

měnily v závislosti na charakterech úkolů, etapách průz-

(umu, technologických zvláštností a v současné etapě

jsou aplikovány dvě úrovně organizace geofyzikálních

orací.

Geofyzika n.p. Brno má od 1.1.1986 statut vedoucího

pracoviště vědecko-technického rozvoje s meziodvětvovou

působnosti a odpovídá za stav a vývoj v oblastech zá-

kladních vědecko-výzkumnych a vývojových konstruktér-,

ských prací, rozvoj teorie, metodiky, techniky geofyzi-

kálních, míření. Se svými 1 752 zaměstnanci provádí spe-

jciallzované geofyzikální práce podle plánovitého průz-

kumu větiích oblastí včetně mapování, výzkum hlubinné

geologické stavby, realizuje experimentální měření pro

vyzkoulení a zavedení nových metod, metodik a přístro-

jů 1 zobecněn' geofyzikálních materiálu. Jeko jediná

Organizace v ČSSR vyrábí na základě vlastního vývoje

geofyzikální pfíatroje • zařízení pro laboratorní 1 te-

rénní geofyzikální mifení. Kromi toho realizuje na zá-

tladi e»Jedné»eh reeortnich r wtmoreaortnfch organizací



všechny druhy geofyzikálních měření - leteckou geofyzi-

ku, povrchové metody, vrtní geofyziku (s výjimkou karo-

táže) pro vyhledávání a průzkum všech druhů nerostných

surovin a řešení úkolů hydrogeologie a inženýrské geo-

logie, ochrany životního prostředí, výstavby OE a sledo-

vání seismicit pro tyto účely aj. Provozně karotážní

práce n.p. Geofyzika Brno neprovádí. Ty jsou zabezpečo-

vány jednotlivými geologicko-průzkumnými organizacemi

resortů Českého geologického úřadu a Slovenského geolo-

gickéno úřadu, u kterých existují i menší geofyzikální

skupiny, které realizují povrchová geofyzikální měření

většinou pro potřeby vlastních organizací.

Samostatnou geofyzikální službu i když menšího roz-

sahu než resort Českého geologického úřadu má i resot

Federálního ministerstva paliv a energie. Jde zejména

o geofyziku pro prospekci radioaktivních surovin při

Československém uranovém průmyslu, karotáž na ropu a

zemní plyn při MND Hodonín a další (VÚHU, BS Osek, 8P6

Paskov). V .posledních letech došlo ke vzniku dalších

taalých geofyzikálních pracovišt v rámci resortů MNO,

Ministerstva vnitra, Ministerstva stavebnictví, MLVH.

Vznik geofyzikálních pracovišt mimo resort geologie

si m.j. přímo vynutil zvýšit pozornost na dodržování

správných metodických postupů při aplikaci geofyzikál-

ních metod a vedl k tomu, že n.p. Geofyzika byl pověřen

vedením VTR s meziodvětnovou působností.

Hlavním a nejpodstatnějším přínosem činnosti katedry

užité geofyziky pro n.p. Geofyzika je to, že v souladu

se svým statutem připravuje vysoce kvalifikované specia-

listy v oboru užitá geofyzika. Do podniku nastoupili no-

ví absolventi katedry, řada z nich dnes pracuje ve ve-

doucích funkcích, dalSÍ se vypracovali na úroveň špi-

čkových specialistu, jejich práce jsou vysoce oceňovány

na mezinárodním fóru a někteří působí jako experti v za-

hraničí.
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Katedre úiiic geofyziky spoluprací; ie s r. .o. Geoíyzi-i

k3 i při dalším zvyšování kvalifikace kádrů, v uplynu-

'ých letech proběhlo pět postgraduálních kurzů:

užitá geofyzika (ukončeno v race 1973), měřeni ve vr-

tech (r.1977), širší vědní základy geologie (r.i i,

geologická interpretace geofyzikálních podkladů (r.1985)

a interpretace a zpracování karotážních dat (r,198~).

Nejvyásí formou postgraduálního vzdělání je vědecká

aspirantura. Do dneSního dne absolvovalo na katedře uži-

té geofyziky vědeckou aspiranturu celkem 14 pracovníků

a.n. Geofyzika, všichni úspěšně obhájili kandidátskou

disertační prácí a dosáhli hodnosti kandidáta věd.

Oalší pracovníci připravují v současné době kandidát-

skou disertaci.

Odborní pracovníci katedry spolupracují s n.p. Geo-

fyzika při řešení mnoha výzkumných a průzkumných úkolů.

V průběhu uplynulých pětatřiceti let se pracovníci ka-

tedry pod vedením prof.Ing.Grontoráda, OrSc. významným

způsobem zasloužili o nesporné úspěchy geofyzikálního

orůzkumu v Jeseníkách.

Na druhé straně n.p. Geofyzika v mnoha směrech při-

spívá k udržení vysokého standartu výuky a výzkumu na

katedře. Jde zejména o přednáškovou činnost (dr.Tomek),

exkurze a praxe na terénních pracovištích, zejména zá-

vodů v Praze a v Brně a oponentury c1'olomových a kandi-

dátských prací, při nichž bývají pravidelně pověřováni

funkcemi oponentů přední specialisté n.p. Geofyzika Br-

no. Stálými členy komisí pro obhajoby kandidátských a

doktorských disertačních prací jsou ředitel n.p. Geo-

fyzika Ing. J.IormaJer, DrSc. a Ing. M.Blfžkovský, CSc.

který je též členem oborové rady pro ujitou geofyziku-

orgénu Ministerstva Školství. Pracovníci podniku rovněž

pôsobí Jako konzultanti nebo vedoucí diplomových prací

(2-5 roční), členové zkušebních komisi pfi rigorózních

řízeních a pod. Zanedbatelný není ani příspěvek n.p.

£?SlyjUJtí_Íi.pIX8t*flJovéJUi.,vybaven.í katedry užité geofy-



:iky.

Ze společné iniciativy vedení katf;;iry užité geofyzi-

ky a n.p. Geofyzika byla v r.1986 založena geofyzikální

sekcs při České mineralogicko-geologické společnosti.

Počat jejich členů neustále roste a v současné dobň

přesahuje 200 členů.

Kromě oblasti Jeseníků se rozvíjí spolupráce i v řade

výskumných úkolů. Uvést lze např. gravimetrické mapování

1:200 000, letecké geofyzikální mapování v le"tech 195/-

1960, kdy pracovníci katedry se významně podíleli zejmé-

na na interpretaci radiometrie, zpracování dlouholetého

výzkumu podloží české křídy (reinterpretace všech geo-

elektrických odporových měření i seismických měření -

doc .Karous ,dr .Hrách). DalSí oMast spolupráce byla a tr-

vá při řešeni úkolu OFTR ČGÚ "Vývoj racionálního komple-

xu geofyzikálních metod pro hydrogelogii" a "Optimaliza-

ce geofyzikálního průzkumu v rozdílných hydrogeologických

podmínkách" a v této pětiletce "Využití geofyzikálních

metod pro řešení ochrany životního prostředí". Příspěv-

kem pracovníků katedry byly např., nový přístup k řeše-

ní obrácené úlohy VES a konstrukci pseudoodporových ver-

tikálních řezů, analýza hlavních příčin lability inter-

pretace křivek VES a návrh zásad k jejich eliminací

(doc.Karous),sestavení programů pro výpočet zdánlivé

filtrační rychlosti (dr.Mareä), rozpracování vrtulkové-

ho a fotometrického průtokomeru k méření velmi malých

vertikálních rychlení ve vrtu (dr.Mareš, A.Zbořil),

stanovení hydraulických parametrů karotážními metodami

(dr.MareS), podíl na vypracování metodiky rudní karottiže,

směrnic pro karotáž v hydrogeologii a při průzkumu hně-

dého uhlí, propojení cejchovaclch základen a další.

. Praktická spolupráce se v posledních letech realizu-

je zejména v rámci Sdruženého vědecko-pedagogického pra-

coviště. Předmětem smlouvy uzvařené na léta 8.pětiletky

je spolupráce při ro/voji motodiky a techniky geofyziMl-



nich prací s moderními aparatúrami včetně v ŕ:J.. . racio-

nálních komplexů geofyzikálních metoc a pfi zpr••*••; ••-•ar.:

a interpretaci dat pro specifické účely průzkumu. ;;e-

jím rámci kromě výše uvedenéno úkolu OFTR CGÚ, již ť> .y

provedeny a pokračují společné práce zejména při ověřc

vání metodiky terénních méření dynamických parametrů VF

(doc.Knfz), řešení interpretačních a metodických otázek

zjišíovánl parametrů mělkých hydrogeologických kolekto-

rů pomocí mělkých seismic*ých měření (dr.Skopec), pro-

blematiky strojně-početního statistického zpracování

velkých souborů skalárních dat, získaných laboratorním

i terénním měřením fyzikálních vlastností hornin (dr.

Stehlík) a racionalizace komplexu geofyzikálních metod

(prof.Gruntorád).

Zvýšení složitosti geologických úkolů vede k tomu,

že tvorba racionálních komplexů geofyzikálních metod

přestala být jednoduchých a nevýznamným úkolem. Přešla

do oblasti složitých a odpovědných operací, které urču-

jí konečný výsledek vyhledávacích a průzkumných prací,

jejich geologickou a ekonomickou efektivnost.

Tato odpovědná záležitost však dosud nemá dostateč-

ně jasný vědecky založený metodický přístup. Otázka vý-

běru se v řadě případů řeší empiricky se značným podí-

lem subjektivizmu. Za poslední léta vytvořené racionál-

ní komplexy metod vznikly jako výsledky mnohaleté pra-

xe, korigované subjektivními faktory (zkušenostmi, apa-

raturami, zařízeními a pod.) a určují možnosti praktic-

ké realizace té či jiné metody v dané oblasti pro řeše-

ní konkrétního úkolu.

Důkazem podcenění nutnosti komplexního používání

jsou některé negativní jevy v geologické pr«xi, Jako je

porušení etapovitosti prací, získávání dublujících se

informací, aplikace zbytečně nákladných metod či metod

poskytujících málo informaci a pod., což vše snižuje

celkovou efektivnost geologicko-průzkuaných prací é zné-



to negativních jeví je nutná napf. připravit speciální

metodické pokyny, jejichž základ by tvořily teoretičke-

metodické závěry komplexního použití a empirický mate-

riál shromážděný z tíané konkrétní oolasti. Např. pro

nékteré rudní oblasti by bylo žádoucí vypracovat časo-

vé metodické pokyny pro komplexní použití geologických

a geofyzikálních metod při vyhledávání jednotlivých ty-

pů ložisek. Tyto dokumenty by stanovily komplex metod

pro různé etapy geologického procesu a vyhodpotily způ-

soby jeho zdokonalování pro dalěí léta a moly by být

povinně používány při plánování, projektování a reali-

zaci geologických a geofyzikálních metod. Aniž by zabra-

ňovaly tvořivé iniciativo řešitelů úkolů, časové meto-

dické pokyny by určovaly postavení geofyzikálních měře-

ní v celkovém schématu geologicko-průzkumných prací,

stanovovaly nezbytné minimum geofyzikálních měření a

následnost jejich realizace a tak vylučovaly dublování

.informací a subjektivní příčiny ve vztahu k metodo.

Praxe ukazuje, že podobné dokumenty Je třeba vypracovat

pro všechny důležitější rudní (a nejen ty) oblasti.

Aktuálním úkolem je rozpracování a zavedení "prognóz-

ně-vyhledávacích komplexů metod", a to pro všechny eta-

py geologicko-průzkumného procesu. Pro každou dílčí kon-

krétní akci je nezbytné určit místo geofyzikálních mě-

ření v celkovém komplexu i organizační struktuře geolo-

gických prací, jasno stanovit jejich spojení a návaz-

nost s geologickými, geochemickými a technickými prace-

mi, vypracovat konkrétní vyhodnocení té efektivnosti

(geologické a ekonomické), která opravňuje jejich apli-

kaci. Je třeba provést dalSÍ rozpracování otázek meto-

diky a teorie komplexního použití metod, metodiky mode-

lování vyhledávacích objektů, tvorby geofyzikálních kri-

térií zkoumaných objektů, komplexní Interpretace geo-

fyzikálních dat a vyhodnocením prognózních zdrojů zkou-

maných oblastí a objektů vyhledávání.



Rozvoj další spclupráce do budoucna

jednak při řešeni výše uvedených velmi náročných úkolů,

jednak v rozšířeni podílu n.p. Geofyzika na akti.' : vý-

uce studentů užité geofyziky.

je možno kons.tatovat, že spolupráce katedry užité

geofyziky PřF UK Praha a n.p. Geofyzika Brno má tradič-

né velmi dobrou úroveň jak svým rozsahem, tak i kvalitou

a že jsou vytvořeny všechny předpoklady pro to, aby

v dalších letech se tato úroveň stále zvyšovala.



SXDr. Jtfi S k o p e c , CSc
BKDT, Jen V t i h e 1 E

Přírodovědecké fakulta UK , Praha , ČSSK

MOŽNOSTI M&JĽÉ SEISMIKY Pftl ZEFEKTIVNI*! GEOLOGICKÉHO
PRŮZKUMU

Použití metod Bělice seismiky v geologickém průzku-
mu zaznamenalo v uplynulých lotech rychlý rozvoj. Geolo
gické problematika řešená p H těchto pracích spadá do
oblasti prozkumu ložisek nerudních surovin Aámen, kao-
lin / a do oblasti hydrogeologického * inženýrskogeologic-
kého pružkami /výstavba linicvýeh staveb, přehrad aj.A

Aplikace mělké seismiky je umožněna rychlostními roz-
díly v podpovrchovýeh partiích geologického řexu. Kromě
velké rychlostní diference mezi pokryvem a skalním podkla-
dem se sde nacházejí i směny v rychlostech vyvolané růz-
ným stupněm podpovrchového porušení horninového masivu.
Seismické měření umožňuje doplnění informací z míst, kde
nebyly vykonány technické práce, pokud jde o mocnost po-
kryvu a stupeň poruSení podložních hornin, poskytuje však
i možnost efektivně rozmístit geologické ověřovací práce
tak, aby co nejlépe postihly reálné poměry studovaného ob-
jektu. Velkou roli zde hraje správné pořadí jednotlivých
průzkumných prací.

V současné době používané metody mělké seismiky jsou
xaioěřeny na dva okruhy probléaň. Pro orientační měření ne
jednotlivých lokalitách je vhodná některá x forem Časové-
ho profilování /6/ , při sledování rozsahu a charakteru
podpovrchového poruSení lz« použít interpretační postupy
spracovaní do rychlostních řezů /3,4 /. Jako perspektivní
oblast použití mělké seismiky se jeví sledování geotech-
nických a technologických vlastností hornin při použiti
povrchových nebo vrtných měření . Zde však bude jefitě
nutné zjistit vlivy nehomogenit prostředí a geometrie mě-
řeni na lískiiié výsledky .
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Or- "nta&ií aiérea^aetodou žaaového profilováni
Metoda časového profilování je založen* na sledování

času průchodu seismické Tiny mezi zdrojem a při jimačea
seiamické energie, přičemž vzdálenost mezí nimi muaí být
větaí než vzdálenost do průsečíku hodochron přímé a lome-
né rlny. fias príchodu seismicit é vlnv t je iáviaiý na
mocnosti pokrjvu h , rychlosti šíření aeismických vln
T pokryvu V a na povrchu skalního podkladu V,

7 i V P
kde sin i » ̂ n^i' Hiavaí TIÍT na změny času t mají
velíČiny h a V^ : při běžných rychlostech T pokryvu od-
povídá změna mocnosti pokryvu o 1 a zséně času o cca 6
•ilisekund, pro x • 20 a mohou změny čaau t způsobené
změnou rychlosti V^ dosahovat 10 - 20 milisekund /6/ .
Vista s maximy Sašu t tedy indikuji zvětšení mocnosti
poicryvu nebe silně poruSené horniny v skalním podkladu.
Skutečnou příčinu časové anomálie lze ajistit pomocí jed-
noduchého měření na daném bodě /např. metodou průsečíku
hodochron. Ja možný přepočet naměřených časů na hloubky.

Přibliiné hodnoty rychlostí na povrchu skalního pod-
kladu je možné vypočítat při použití metody dvojitéh* ča-
sového profilování, využivají«í dvou různých vzdáleností
zdroj - při jimač .

Pra měření metodami časového profilování jsou vhodné
jednokanálové seisrnieké aparatury. Efektivní aplik&ce
těchto metod při profilovém i ploíném průzkumu ja dána
rychlostí měření / 4 - 5 k» při kroku 20 m pro jednoduché
časové profilovaní na den / • potřebou pouze 3 praeovní-
ků pro terénní skupinu.

Výaledky měřeni umožňuji rychlé určení uaekft se zvý-
Senou moenoatí pokryvu neb« • víte porušeným akalním pod-
kladem, eoi přiapívá k efektivnímu umíatěnl průzkumných
praol , případně k ryahlému ocaniní par»p«ktivnoati
lokality.
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příklady použití časového profilování jsou na obr.l
B 2 . N* «br.i ie na aetrážích 0-100 profilů 2 - 4 záporná
ř«s»vá ancs^lie , způsobená snížením mocnosti pokryvu poé
2 a při rychlostech v podloží aea 2000 ms . Na metráži
140 profilů 1 - 3 se nachází zóna s kladnou časovou ano-
málií, způsobenou svý&eníic mocnosti pokryvu a poklesem
rychloati v podloží na zhruba 1000 aa . Na obr<2 vidía*
korelaci mezi anomálií Časového profilování a indikace vc-
diče v metedě VDV n* metráži 270-290 . ForuSená zóna se
na časovém profilování projevila vzrůstem Časů o cca 8 mi-
lisekund, příčinou zde byl pokles rychlosti aa povrchu
skalního podkladu z 2400 ms na metráži 0 na 1300 as
na aetráži 290 »

Sledováni charakteru poruBeni skalního podkladu '

Postupná změna intenzity podpovrehového porušení hor-
nin má za následek postupnou zaSnu rychlostí aeismických
vln tímto prostredia* To umožňuje vsnik vln refragováných,
které přináSejí informace o rychlostních poměrech 'uvnitř
skalního masivu. Při použití početních postupft uvedených
v / 4,7 / je aožné po výpočtu rychlostí a jim odpovída-
jících hloubek konstruovat rychlostní řezy a určovat hod-
noty skutečných rychlostí VQ na povrchu skalního podkladu,
podklady typu rychlostních řezů umožňují řeiení kompliko-
vaných geologických poměrů, rozděleni hornin na kvaaihomo-
genní bloky a dSelné situováni technických prací. Mohou
sloužit i k odhadu vhodnosti resp. kvality auroviny. Ne-
výhodou rychlostních řezu je, že Spat&š zachycují'možné
rychlostní inverze v prostředí •

Na obr.3 je uveden jeden z profilů šeřených na lo-
žisku dekoračního kamene. Pozorujeme zde vzrůstání moc-
nosti pokryvu z několika decimetrů na 3 - 4 m a výrazná
snížení rychlostí u metráže 0 a mezi metrážemi 20 až 40,
signalizující zvýSené poruSení hornin. Naopak u metráže
10 a na netratí ch 40 - bO se j i? v malých hloubkách pod
povrchem nacházejí horniny o vyšších rychlostech, co* na-
svědčuje kvalitnější surovině .
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Možnost sledování ffeoteohnických a tactoqlo&icieý.ch para-
metrů poaocí povrchcrého aěreni mélicé

Z literatury / 2,3 / J« známo, še některé geotech-
nické parametry - napr. elastické parametry, pevnoat &'••. -
je moíné" určovat pomoci rychlosti šíření seismicitách vln.
Výsledky prací na úkolu SPEV "Geofyzikálni metady při haá-
nocení t>L.la«tí nadějných na výskyt ložisek kamene" ukazu-
jí, že podobné relace sxistují i neži technologaekýai pa-
rametry / trvanlivost, arazuvzdornost aj. / a veličinami
odvozenými xe eeisidckých měření.

Kvalitu kasene jako suroviny ohrožuje hlavně zvetrá-
vaní chemického typu. je-l i toto zvetrávaní intenzivní,
je pro postižené horniny charakteristický pomalý přírostek
rychloati s hloubkou / I , 3 / . Tento afekt ae projavuja
i na průběhu rychlostních závislostí na ložiskách kaaene
v aístech a kvalitní a nekvalitní surovinou podlá výsled-
ku technických prael / cbr.4 / .

Príklad závislosti mezi trvanlivosti a parametrem
Vz/ • £k V/4 a , který reprezentuje vážený přírůstek
ryehloati a hloubkou, je uveden na obr. 5 . Získané sa-
vis lost i s různých lokalit pro trvanlivosti arazuvzdor-
nost a naeákavaat mají zhruba podobný průběh, hodnota Čí-
selných koeficientů i vlastni charakter rychlostního záko-
na se však l i i l . Také roxptyl hodnot je v některých pří-
padech vetší .

Všeobecně ja otázka arovnáváni technologických, pří-
padně geotechniokých parametrů aa seisaicky určitelnými
daty komplikovaná / 5 A Roli eda hraje rozáilný charakter
•zorku, atudovaného T laboratoři, který ná generálně pova-
hu vertikálního aloupee a tak ae l i š í *4 aeiaaických dat,
která odpovídají hadnotě průměrné v úaaku dlouhém 4 - 10 •
v horizontálním směru / r sávieloati na kroku měřeni /.
Krone toho mi sřeja* velký vliv na uvaěřené hodnoty i atu-
pen oehomogenity proatřadl. Ha obr, $ je uveden výeledek
aodelovéh©. v#p©;ttt ryenleatního rasa v případě přítomnoa-



ti vertikáLní dealty ae sníženou rychlosti / ar.alogie po-
trsSené zóny ' . Ukazuje se, že rychlosti vypočtené uvnitř
této deaky jsou nižší než ve skutečnosti, T prípade t na-
šeho obrázku 9 18 í . V případě vrstvy se zvýšenou rych-
lost í by vypočtená rychlost byla naopak vyääí nei akuteč-
ná. To znanens*, íe dříve než bude nožné T praxi bezpečno
pouífvat rychlosti vypočtené t povrchových ašŕaní pro pře-
počty na dalSÍ parametry, bude nutné uvážit vliv lonu pa-
prsků uvnitř jednotlivých nehomogenit a vliv geoisetrie
•gření .
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Obr.l. Výsledky Časového profilování / lolc. Bejvíz /.
isol inie časĎ , izolinie hloubek £ms ,mj
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Obr.2. Anomálie časového profilování / plná Sára / a
metody VDV / čárkovaná Sára / nad poruchovou zónou .
Lokalita Dol. Bukova&o .
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Obr.3, Rychlostní řex . Lokalita Žehrá , profil 1 .
Rychlosti uvedeny v «a~ .

vln,*-') Obr.4* Závislost rychlos-
ti na hloubce pro kvalit-
ní / plně / a nekvalitní
surovinu / čárkovaně / .
Uvedeny.Čísla éachtic .
Lok. yodnokly - DraSoviet.
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MOŽSOSTI MČfiENÍ DIHAMICKÍCH PARAMETERS TP

tfvod
Velký rosaaeh metody VP (vyzvané polarizace) v Še-

desátých a sedmdesátých létech vedl postupně i k rozvoji
metodiky a techniky terénních měření. Na rozdíl od sta-
tických hodnot TP, měřených v konstantním časovém odstu-
pu od vypnuti proudu nebo s konstantním rozdílem frek-
vencí, se začaly zjislovat dynamické parametry časové
nebo frekvenční charakteristiky polarizovatelnoati, z
nichž ae jako nejvýznamnější ukázala časová konstanta.
Experimentálně bylo totiž prokázáno, že časová konstan-
ta je mimo jiné závislá na strukturně textumíeh para-
metrech, hlavni tvaru a velikosti elektronově vodivých
minerálů, což umožňuje rozli&enl zdroja anomálií TP /I,
2/.

Dynamické parametry yp

Podle výsledků sovětské školy, vedené ?.A.Komáro-
vém /2, 3/, je nejvýhodněji! způsob detailního studia
časové charakteristiky VP a určení, časových konstant T
měření tzv. diferenciální polarizovatelnosti %,, cha-
rakterizované diferenciálem d ̂ /d log T. Výraz pro ur-
čení diferenciální polarizovatelnosti byl odvozen z prů-
běhu nabíjecí křivky VP během proudového impulsu. Proto-
že zatím nemůžeme stávajícími aparaturami spolehlivě
měřit parametry nabíjecí křivky VP, využijeme možnosti
vyjádření vybíjecí křivky pomocí diference dvou nabíje-
cích křivek při dostatečně dlouhém proudovém pulsu T-»«o
/y. Napětí vybíjecí křivky -aujpít) v době t po skonče-
ní proudového pulsu délky T je dáno vztahem (obr.l):

AUjpU) « UypíT • t) - Uypít) « AUyplT) (1)

a analogicky můžeme vyjádřit diferenciální polarizova-
telnost:
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d log T " log 4T+t»- log t log (1+T/t; ' ;*
^ ) je běžně měřená polarizovatelnoBt v okamžiku

t od skončeni proudového pulsu délky T a T s je střed Ča-
sového intervalu <t { T*t> , určený v logaritmickém nŕ-
ritku geometrickým průměrem \f t (T+U .

Diferenciální polarizovatelnoat, definované výra-
zem 12>, tedy vyjadřuje rozdíl polarizovatelno3ti v časo-
vém intervalu od t do T+t . Znalost diferenciální pola-
rizovatelnosti v pravidelných časových intervalech, tj.
při konstantním poměru časů T/t, umožňuje vysledovaní
celkového průběhu časové charakteristiky VP a poloha
extrému (maxima) určuje hodnotu časové konstanty.

Časový průběh polarizovatelnosti lze též vyjádřit
jednoduššími parametry, např. dynaajickou_polarizovetel=

ností "1*5'» definovanou pro konstantní poměr časů
T/t * n výrazem:

5f} ^ (3)
Optimální jo hodnota dynamické polarizovatelnosti pro
poměr časů n » 2 při relaci k délce pulsu T, tj. ̂ ^ IT).
Na obr.II je znázorněn časový průběh diferenciální a dy-
namické polarizovatelnosti pro hodnotu časové konstanty
T » 10 s a polarizovatelnost rfm • 30 %. Průběh obou
křivek je prakticky totožný a maximum s dostatečnou
přesností určuje hodnotu časové konstanty «T.

Měření dynamických parametrů VP

Terénní měření dynamických parametrů VP je technic-
ky i čaaovl valai náročné. Při časových konstantách nad
100 a je nezbytná realizovat siření VP a proudovými im-
pulsy rádo«i lo 3 a. při takto dlouhých impulsech je kla-
den velký nárok jak na zdroja proudu pro sycení proudo*
véno okruhu, tak hlavni na atabilitu nepolarisovatel-
ných elektrod v aifíoía okruhu MH. Z těchto důvodů je
pro racionální airaní dynamických paraaetra VP rozhodu-
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jiei volba optimální metodiky a techniky terénních práci.
Určování dynamických parametrů VP je z teoretického

i praktického hlediska nejvýhodnější s průběhu nabíjecí
křivky během proudového impulsu, jak již bylo konstatová-
no v úvodní části. K tomu je nezbytné zajistit stabiliza-
ci proudu v okruhu proudových elektrod a digitální měře-
ní napětí U« v logaritmickém časovém měřítku. Protože
taková aparatura zatím není k dispozici, je nutné využít
některý z dále popsaných způsobů měření dynamických para-
metrů VP z vybíjecí křivky po skončení proudového impul-
su.

prvý a zatím nejužívanější postup vychází přímo z
definice diferenciální nebo dynamické polarizovatelnosti,
tj. měření při konstantním poměru T/t * n (nejčastěji v
rozmezí od 1 do 4) a délce pulsů od 0,1 do lQr s. Tato
měření jsou však časově nejnáročnější, nebol vybíjení
mezi jednotlivými pulsy je mnohem delší, než vlastní
délka pulsu T. Protc měření celé časové charakteristiky
na jednom bodu trvá minimálně jeden pracovní den.

Druhá možnost je založena na grafické konstrukci
nabíjecí křivky z měření celého průběhu vybíjecí křivky
po dostatečně dlouhém proudovém impulsu T-**. Protože
vybíjecí křivka VP je doplňkem nabíjecí /3/<viz obr. I),
lze postupnou sumací vybíjecí křivky v pravidelných ča-
sových intervalech rekonstruovat nabíjecí křivku a z je-
jích přírůstků v logaritmickém měřítku přímo zjistit di-
ferenciální resp. dynamickou polarizovatelnost. Nevýho-
dou tohoto způsobu je nutnost dlouhodobé registrace vy-
bíjecí křivky při stabilizovaném proudu sytícího obvodu.

Třetí způsob spočívá v měření polarizovatelnosti
v co možná nejkratším Časovém odstupu od skončení prou-
vého pulsu, nebol pro t = O je napětí vybíjecí křivky
totožné s napětím nabíjecí křivky lobr. I), z takto zís-
kaných dat určíme průběh nebíječí křivky VP a stejným
postupem jako v předchozím případě hodnoty diferenciální
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a dynamické polarizova'-einceti. Hlavni výhodou uvedeného
způsobu měřeni ja možnost získání většiny údaja během
jediného dlouhodobého pulsu. Pro T^t totiž krátkodobé
přeruaeni proudu, nezbytné pro změření napětí AUyp>
prakticky neovlivní délku pulsu T. Tím získáme značnou
časovou úsporu a měření celé časové charakteristiky ¥P
je určováno pouze délkou proudového impulsu, tj. maxi-
málně lcP s. Tento způaoo jame nazvali podle techniky
měření metodikou £ostupného_dobíjení. Uvedený postup je
možno chápat jako dočasné nouzové ředěni, umožňující
pomoeí současnech aparatur pro měření vybíjecí křivky
získat průběh nabíjecí křivky VP.

Porovnáni jednotlivých způsobů měřeni a zpracování
dynamických parametrů VP je- dokumentováno ukázkami z te-
rénních aěření s oblasti zlatohorského rudního revíru
m okolí v Jeseníkách na. obr. III. Křivky la,b,c byly
získány z měření na lokalitě Rejvíz-Bleakovec nad polo-
hou impregnačního až prožílkového aulfidického zrudněni
v kvercitických rulách. Křivka la zobrazuje průběh dyna-
mické polarizovatelnosti «£*\ (T), lb diferenciální pola-
rizovatelnost ^(T.) a lc diferenciální VP změřenou me-
todikou postupného dobíjení. Ba vdech třech křivkách je
sratalni maximum pro časovou konstantu 1000 až 1500 s,
charakteristickou pro prožilkový typ zrudněni /2/. Díl-
čí maxima na časech 10 al 100 a odpovídají rozptýlenému
impregnačnímu typu zrudněni. Křivky 2a,b byly zjištěny
nad masivním lilným rudním tělesem ložiska Zlaté Hory-
sápad.' Křivka 2a diferenciální polarizovatelnosti 7 Z(T )
má odpovídající vsaatupnou tendenci směrem do vySsích
caaů s namáčanou časovou konstantou nad 2000 s, což
podlá /2/ Ja charakteristické pro masivní typ zrudněni.
Křivka 2b )y?* aa atajných podmínak smiřena metodikou
postupného dobíjaní. Poaladnl dvě křivky 3a,b byly smi-
řany na lokalit! Hařmanovica-kravln v proatoru graf i tic*

bridlio a impregnacemi sulfidů, prevážni pyritu.



Počáteční část křivky 3a ľ»7_lT_)) » naznačenou Časovou
kronstantou pod I a je typické pro jemrý mifcroixystalicícý
graf i t , zatímco výrazné maximum na 100 e odpovídá impreg-
nacím pyritu /2/ . Identický průběh má krivica 3b, změřená
metodikou postupného dobíjeni.

Závěr

Měřeni dynamických parametrů VP usnadňuje rozlišeni
zdrojů anomálií, avšak vlastní terénní práce jaou časově
velmi náročné. Terénní měření potvrdila, že navržená me-
todika postupného dobíjení poskytuje rovnocenné výsledky
a dosud používanou metodikou měření při značná časové
úspoře hlavné u dlouhodobých proudových impulsů.

V* dalSí etapa bude účelné zaměřit vývoj nové měřicí
aparatury na možnost měření dynamických parametrů VP v
průběhu proudového impulsu.

fU Pelton W.H., Ward S.H., Bailor P.G., Sill V.R.,
Nelson PJI.: Mineral discrimination and removal of

inductive coupling with multifrequency IP,
Geophysics 1976, a. 588 - 609

/2/ loffe L.ll., Komárov Y.A., Michajlov Q.N., Chloponi-
na L.S. Smirnov A.A.: Hetodičeskije uka-
zaaija po primeneniju elektrorazvedočnoj
atancii SVP-74, Oeofizika Leningrad 1979,
139 a.

/3/ Komárov V.A.: llektrorazvedka aetodom vyavannoj po*
ljarizacii, Nedra Leningrad 1972, 341 a.



ot«r. I : Základxil veličiqy nabíjecí a vybíjecí křivky VP

10 T

obr. II : Teoretický průběh diferenciální a dynastické pola-
rizovatelnoati pro T * »0 s a «iT~ * 30 *
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KOKCEHTBACE SULFID^ PQDIE VELIKOSTI ANOMÁLIE

1. tívod

Přímé určení kovnatoeti rudních vzorků chemický-
mi analýzami je přesné pro daný vzorek. Extrapolace
výsledků analýz na celou plochu ložiska je již méně
přesná. Proto je účelné, alespoň v etapě prognózovaní
a vyhledávání, doplnit přímé chemické údaje výpočtem
kovnatoeti kvantitativní interpretaci geofyzikálních
dat. Podle typu ložiska se používají různé geofyzikál-
ní metody povrchové nebo vrtní. Pro vtroušené sulfi-
dické rudy je nejvhodnější metoda vyzvané polarizace.
Jelikož sulfidické rudy i v případě, že jsou monorae-
talické se skládají z několika polarizujíoích se mine-
rálů, určujeme zpravidla pouze jejioh sumární obsah.
Koncentraci jednotlivých rudních minerálů se snaží
určit pouze metoda kontaktních i bezkontaktních pola-
rizačních křivek /10/, která je velmi pracná a je pou-
žitelná pouze v případě povrchové polarizace rudního
tělesa v celku, tj. v případě litých rud.

: Sumární obsah sulfidů se dosud 7 praxi určuje
velmi zřídka. 7 důsledku rychlého rozvoje interpretač-
ních metod 0 využitím výpočetní techniky lze předpo-
kládat, Se kvantitativní interpretace anomálií VP bu-
de dle možností prohloubena až do stadia výpočtu su-
mární koncentraoe sulfidů* Pokusy v tomto směru byly
vykonány v •ahraničí i v SSSR již v minulosti /&/,
j /IDA
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2. Podmínky aplikace

Ha základě získaných zkušeností lze koncentraci
polarizujících se minerálů určovat za předpokladu, že
jsou splněny tyto hlavní podmínky :

- anomálie VP jsou způsobeny hledaným zrudněnim, niko-
li např. grafitizací. Proto je účelná na zkoumaných
anomáliích aplikovat metodiku nelineární VP a dife-
renciální polarlzovatelnosti /8/ ;

- polarlzovatelnost v podélném a příčném směru
*ly : "l^ < 1,2 »

- nutno rozlišit polarizaci objemovou a povrchovou.
Pro rozlišení opět aplikujeme metodiku diferenciál-
ní VP j

- anomálie zdánlivé polarlzovatelnosti jaou přepočte-
ny na skutečné polarizovatelnosti, platné pro mode-
ly geometrických tvarů, které dáva.ií stejný anomál-
ní účinek jako rudní tělesa ;

- anomálie VP lze rozčlenit na dílčí anomálie, způso-
bené změnami obsahu rudních minerálů.

Z hlediska ekonomického jsou důležitější velko-
objemová ložiska vtrouSených rud, která mají polari-
zaci objemovou, na rozdíl od nízkoobjemovýoh litýoh
rud, které mají polarizaoi povrchovou.

3. Odvození výpočetního postupu

TýpoSet sumární koncentrace vtroušenýoh rudních
minerálů je založen ne určení potenolálu Uyp rudního
zrna, nahrazeného vodivou koulí /5/ t

3 tff X » 2 E o oogfl O Eocoa6

U)
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kde X je koeficient povrchové polarizace, r je vzdá-
lenost výpočetního bodá. Ostatní symboly jscu zřejmé
z obr. I .
Střední dipólový moment VB vyvolaný n kuliSkáni
r jednotce objemu je roven s

n 3 ef X e2 B
P y p . -_ J 2 _- . n G Bo , (2)

kde G je výraz pro G , v němž vodivost d, je na-
hrazena Střední vodivostí aakrohosogenního prostředí
cS» jež je dána rovnicí t

kde | je koeficient objensová koncentrace vtrouaenin,
určený vztahem :

n 4 T a3

3

Intenzita polarizujícího pole £ vně rudních částic
je dána rovnicí i

E « E o + E ^ , (5)

kde E-*p je intenzita pole VP a E Q je iutenzita
elektrického pole.
Pole VP objemově polarizovaného prostředí určuje
rovnice :

Ejp - - 41T ř v p (6)

Srovnáním dipólového momentu Pyp z rovnic (2),(6)
dos temene polarlzovatolnoat ciakrohor.ogeimího proe t ře-

•



Koeficient objemové koncentrace polarizujících se mi-
nerálů je dán vztahem :

a(2é Í 2 ) Í 6 62 2 é2 £ )

2 X (1 - "O

Za předpokladu, 2e <S2 <C «*i » § « 0,3 , 37
lze (9) zjednodušit i

f
Polarizovatelnoet "I* dle (7) je definována pro t»0.
Jelikož maříme °\*x v Sase např. t-0,5 s po vypnutí
proudu, použijeme převodní vztah :

°1*« — , (10)

kde koeficient «£fc»0,7 pro dobu nabíjení 3' a t-0,5a.

Dosud se předpokládalo, že prostředí obsahujíoí
zrudněni se nepolarlzuje. Jestliže toto prostředí má
polarizovatelnost %, , pak celková polarizovatelnost
makrohomogenního rudního tSlesa "l2 je dána vztahem t

- f) • "I** "L + "1* (11)

Dosazením (10), (11) do (9 ) získáváme přibližný
vztah pro koefioient objemová koncentrace polarizují-
cích se rudníoh ainerálů t

ř. — V -, V — (12)5 9^t-9cn2t. ̂ lt)

Polarlxovatelnoat •mkrohosogcnního prostředí obsahu-
Jíoího rudni Minerály "l^ ft polariiovatelnost okolí
í rl l t sískáa* kTsntitstlmí Interpretací anoaálie
sdánllvá polarlsoratelnosti
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Existuje několik možností a modelů. Dosti dobra pou-
žitelný Je interaktivní způsob interpretace polarizo-
vaných paralelních vrstev dle vztanu t

kde f„ Je zdánlivý měrný odpor, 1 až a Je početz
vrstev s polarizovatelností rrL a měrným odporem §*.
Výpočet ^ Je vhodní programován a interpretační po-
stup byl ověřen při určování hloubek rozhraní různě
polarizovaných prostředí /2/.

5. Příklad praktického použití

Příkladem aplikace rovnice (12) Je výpočet kon-
centrace rudních minerálů na bodS 5. 75 m (profil 6)
na ložisku Zlatá Hory-západ. Ha tomto ložisku Je změ-
řeno profilování VP s uspořádáním středového gradien-
tu a sondováním VP (obr. II). Ze sondážní křivky byla
určena skutečná polartzovatelnost rudní zóny ^ ^ "
• 12/5 v hlouboe 30 - 65 m a "l2t " 9^ od 65 m až po
maximální dosah. Polarizovatelnost vlastních hornin
bez zrudněni "l^ • 6$. Dosazením do (12) získáváme
sumární obsah polarizujíoích se minerálů 2,1% objemu
v hloubce 30 - 65 • a 1% od 65 m do hloubky cca
300 m. Převod objemových procent na procenta váhy,
r nichž Jsou výsledky chemických anylýs, Je obtížný.
S ohledem na diferenční hustotu rudních minerálů a
obklopujíoí horniny i n* přesnost metody, lze odhad-
nout, že

Váhová konoentraoe polarlsujíoíoh se minerálů,
tj. pyritu, salenitu, ohalkopyritu a minerálů stříbra
Je T místi sondování 4,2% m 2%. Chemicky čistý sfale-
rlt •• nepolarlsuje, protože nemá vodivost I. řádu.



Tlivém vodivých přimíšenln se mlže polarizovat a pro-
to nuže i tento minerál přispívat k e umami polariza-
ci. Srovnání tohoto odhadu se skutečností dle chemic-
kých analýz lze ačinit pouze nepřímo, protože při prů-
zkum ložisek se zjištuje převážně váhový obsah kovů,
např. Zn, Pb, Cu, Ag, lu a nikoli váhový obsah rud-
ních minerálů, který se určuje teprve v úpravně rud.
Srovnatelnost údajů komplikuje též rozdílnost okouma-
aých objemů, kdy např. sondování 7? zachycuje větší
objem, než je vlastní rudní těleso, takže lze říci, že
metoda VT obsah polarizujících se minerálů podhod-
nocuje. Z uvedeného vyplývá, že popisovanou metodu
nelze aplikovat mechanicky a vždy je nutno postupovat
v tyčové spolupráci a geologem, zkoumajícím uvedené
ložisko. Rovněž důležitým postupem je statistické
zpracování a etalonování metody v místech se známou
koncentrací a z těcato míst postupovat do neprozkou-
maných částí ložiska. Rovněž Je nutno využívat výsled-
ků všech ostatních geofyzikálních metod, které byly
při průzkumu aplikovány. Zejména důležité jsou hodno-
ty měrného odporu rudních poloh, spontánní polarizace
a podobně.

6. Závěr

Výpočetní vztah pro určení objemové koncentrace
rudních minerálů (8) a Jeho přibližný výraz (12) pou-
ze écstečně vystihuje polarizační proces, který je ve
skutečnosti mnohem elošitějSÍ. Přesto rozšíření kvan-
titativní interpretace anomálií VP až do výpočtu kon-
centrace polarizujících se minerálů přispěje k doko-
nalejšímu využití zi0kanýoh geofyzikálníoh dat a po
důkladnějším ověření v praxi může být, za spolupráce
s celým týtaem řeší cín prognózy a vyhledávání rudních
ložisek, využito k zpí-eenení odhadu koncentrace pola-
rizujících se rudních minerálů na zkoumané lokalitě*
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Obr. X •) Mod«l nakrohooogtnního proatředí
b) Symboly pro rýpoSot pottnelálu Uyp radní rtroušeniny *

E o - polarizujíeí pol* t * ~ poloaSr rtroaíenlny j
<*2 - rodlToat radního sraa i 6^ - TodlTost okolí ;
3 - střední rodlroet ; e - ohol průrodlíe j r -
rsdál«no0t výpo5etníb.o bodá ; z - průnít do směra E Q i
f - objemorá konoentrmo* rudníoh, srn



2 i

1 •

0.7, 1500 6 . 9000 ', 1000 9 i 1000

10 100 500 h . A B / 2 [ n > ]

Ote. I I . Kvantitatívni interpretace eondáínl křivky VP. Lokalita Zlaté Hory-západ,
•atráž 75, profil 6. Terénni data /!/ t 1 - teoretioká křivka «{ proložená
•Sranými hodnotami ; 2 - křivka zdánlivého měrného odporu % ; L,2. - ložis-

ó
; rn

ková sóna j P.Z. - přechodní zóna j \ - 0,756 ,
? 2 - 9000 Si • | t l 3 . 12* t ? 3 . 1000 ďL • ,

- 1500 A o i "ig «
9% , ? 4 - 1000 JI m

656



RNOr. Magdalena M a n o v á , CSc., Geofyzika n.p.Brno,

závod Praha, ČSSR

RNOr. Karel š a l a n s k ý , C3c, Geofyzika n.p.

Srno, závod Praha, ČSSR

V roce 1975 započal v ÚGG úkol sestavování geolo-

gických nap 1:25 000, Pro účely této geologické edici:

probíhá paralelní úkol Edice geofyzikálních map

1:25 000. Co konce roku 1986 bylo zpracováno zhruba

160 listú, z toho bylo vydáno 70 geologických reap a

textovými vysvětlivkami.

V prvních letech úkolu sestavováni nových geolo-

gických map mely být zpracovány ty sekce, pro které

byl k dispozici nový topografický podklad základních

map pro národní hospodářství. TémSř na všech listech

mohlo nové geologické mapováni vycházet z výsledků

starších mapovacích prací. Bylo však třeba sjednotit

koncepci geologické edice, zejména prověřováni struk-

turně-geologickóho nodalu každé mapy. Na mnoha lic-

tech bylo třeba starší geologické mapováni doplnit

rozsáhlými mapovacími pracemi novými. V důsledku řa-

dy problémů při sestavováni geologického obsahu mapy

byly paralelně zahájeny práce na geofyzikální edici

stejného měřítka* V českéa masívu pro zahájeni geofy-

zikální edice nastaly v roce 1973 výhodné podmínky

zvláště proto, že těsno před tím v roce 1972 bylo u-

kon^eno letecké geofyzikální mapováni 1:25 000, které

nashromáždilo do té doby nejvitěi množství geologic-

kých informaci látkové a strukturní povahy zvláště

pro základní geologický a ložiskový výzkum. Tak so

mohli mapující geologova a redaktoři geologických

map hned od počátku edice opřít o výsledky pomSrně

pedrobné regionální geofyziky a částečné i o výsled-



ky rozsáhlejších měřeni pozemních* Optimálni stav
práci na úkolu nastal v posledních letech tira, že vý-
sledky geofyziky dostává mapující geolog v náležitém
předstihu a může v terénu prověřit problémy, které
vznikají při různé interpretaci geologické stavby na
jedné strano z pozorováni geologických a na druhé
straně geofyzikálních,

3estlíže se máme zabývat výsledky geofyzikálni
edice na Příbramsku, je třeba tento pojen blíže stano-
vit, nebol nejde o přesné definovanou geografickou
oblest. Pro ne§i informaci stačí, když do Příbramska
budeme zahrnovat území do vzdilenosti 20 km od Pří-
brami, Takto do Příbramska podle obr. 1 zasahuji z ce-
lých sekci Rosovice a Bohutin á částečně listy Hosto-
mice. Mnišek p.Brdy, Oobříi na s. a Bôlčice a Mirovice
na j. okraji.

Obeatjea geofyzikální edice je komplet geofyzikál-
ních map Ij25 000 a textové vysvetlivky pro každý
zpracovaný list. Geofyzikálni mapy jsou předávány ve
formo izolinií a geofyzikálních indikaci přitistěných
do topografických map. Na Příbramsku to jsou vždy ma-
py aeroaegnetické a aeroradlometrlcké a jek postupova-
lo mapováni tíhové i napy úplných Bouguerových anomá-
lii. Na vôtäl části území byly využívány pro interpre-
taci a renovaci starších podkladä l výaledky nového
leteckého měřeni z roku 1976. Poprvé na ploie několi-
ka tisíc km byla měřena letecky gamaepektrometrle
/5/. Opravené mspy izolinii úhrnné aktivity gama a
koncentrací radioaktivních prvko byly využity v geofy-
zikálni a geologické adici u listů Boutin, Kozárovl-
ce, Mlrovlce, Dobřil a Rosovice. Základni mapováni
graviaetrloké Je na Příbramsku vykonáno od Z po sj.
linii procházející Mniška* p'.Brdy» Východní okrajové
čésti Příbramska v okoli Vltavy chybí; V současné do*
bi aa alfani tsprvfr ukončuje, a proto v souboru map
adlca Ii2s> 000 Jsou zařazeny gravimetrické podklady
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Jen u listú Bohutin (bez brdské části) a Bělčice. Ve

srovnáni s jinými regiony českého masivu je mapový

soubor z Příbramska neúplný, což pochopitelně velni

snižuje možnosti interpretace zejaóna podpovrchové a

hlubší geologická stavby. Zrninine se ještě o hlavních

úkolech geofyzikální edice základního měřítka 1:25 000j

1) Přímo přispívat k zpřesněni obsahu geologické aapy

vysledováním některých geologických rozhráni, prů-

běhu tektonických linii, opěrných stratiformnich

horizontů, kontaktních aureol, vymezením magmatic-

kých těles a jejich diferenciátů vice či méně za-

krytých a geologicky neúplně dokumentovaných na

bodových a nespojitých výchozech. Tyto úkoly rasi

základní geofyzikální mapováni doplňované pozemnin

komplexem lehkých, velmi produktivních geofyzikál-

ních metod* Upřesňující pozemní měření je třeba

provádět v geologicky složitých územích alespoň

v měřítku 1:10 000.

2) V předstihu před ukončením geologického mapováni

Jsou z geofyzikální edice dávány mapujícímu geolo-

govi podněty k revizi názorů na geologický obsah

napy, a to v strukturní i látkové sféře. 3e upo-

zorněno na problémy, které by ze samotného geolo-

gického mapováni vůbec nevyvstaly.

3) Přehodnocením všech geofyzikálních měření odpoví-

dající kvality podat celkový obraz geofyzikální

prozkoumanosti a reinterpretovat staral měření

zejména z hlediska jeho přínosu geologickému mapo-

váni* prognóz nerostných surovin, ochrany životní-

ho prostředí • prcjnóz střetů zájmů.

4) Vytvářet k datu odevzdáni kompletu geofyzikálních

map s vysvetlivkami databázi geofyzikálních poměrů

po Jednotlivých listech 1»25 000 pro plánováni

dallíoh geologických o geofyzikálních prací po*

drobnějšího aiřitka, event, i prsol jiných (gooche-

nle).



5; Oednotné zpracováni geofyzikálních map ).:?.'• 000

umožňuje sestavovat mapy vôtšich územních celků a

bez dalšího zpracováni sestavovat mapy menších "í—

řitek (1:50 000. 1:100 000). Zatím chybí v Českér

masívu na mnoha regionech ještě základní tíhové

napy. Proto ze 160 listů edice v Českém masivu chy-

bí gravimetrické mapy odpovídajícího měřítka zhru-

ba na lOO listech. To se týká také Příbramska, kde

tíhové mapováni probíhalo v neucelených menších

plochách a homogenní tíhový obraz vzniká teprve v

posledních dvou letech. Gravimetrie s mapou Bougu-

erových anomálii byla ve forme dodatku zpracována

jen u několika jihočeských listů a bez dalších

prostředků ne úkole nelze nadále dodatky po jednot-

livých listech sestavovat.

V dalším textu budeme stručně popisovat výsledky

po jednotlivých listech edice ne Příbramsku.

12-431 Hostomice /14/

První pokusné geofyzikální práce byly zaměřeny na

průzkum železných rud v šáreckých vrstvách v okolí kó-

ty Brdo a Studený vrch a pocházejí z 2.světové války.

Zmiňuje se o nich Prof. R.Běhounek /3/, který po vál-

ce prováděl revizní geofyzikální měřeni na některých

železorudných lokalitách. Pro nevýraznou roagnetizaci

i malou mocnost krevelových poloh nepřinesla magneto-

me trie pozitivní výsledky. Přesto Prof. Běhounek ze

svých měřeni dospěl k názoru, že velmi přesná měřeni

mohou sledovat výchozy železorudných ložisek komárov-*

ského pésme. V každém připeaé jde o úkol splnitelný

při velmi detailním kroku měřeni za příznivých geolo-

gických podmínek. Magnetické pols z leteckého měření

je velmi fádní a na entropii 7, 8 b.J. se nepodílejí

lokální anomálie, ale celkový regionálni gradient

magnetické intenzity. Na praktické možnosti pozeanl

magnetometrie v brdské* paleozoiku, zej»ána v k»«brlu
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čenkovských, chumavských a jineckých vrôtev ukázalo

měření Dělena /6/ j. Studenlho vrchu v místech, kde

aeromagnetometrie zaznamenala jen nejasná indikace.

Výraznější aeroraagnetické anomálie byly detailizovány

na hřbetu Houstna, kde byly magneticky vysledovány ve

svrchněordovických zdlckých vrstvách mocná žily dia-

basů.

V aeroradiometrické mapš stoji za povšimnuti ně-

kolik lokálních anomálii (sv. od Lážovic, s. od Skři-

pelu, při J. okraji listu), které vynikají z nízkého

a poměrné fádního pole radioaktivity na území listu.

Většina těchto anomálii má zřejmou souvislost s hyd-

rotermálnim zrudnónim, které s sebou někdy přináší i

obohaceni hornin radioaktivními prvky, hlavně uranem.

12-432 Mnišek p. Brdy /IQ/

Z regionálních metod poskytla největži objem geo-

logické informace aeromagnetometrie. V barrar.dienskóm

paleozoiku výraznájši anomality nejsou. Proto mohou

být zajímavé i ojedinělé amplitudově nizke anomálie.

Z nich anomálie u Kytina byla pozemně detailizována.

Loži na rozhraní kambria a ordoviku a je považována

za účinek diabesových vulkanitů či s určitou pravděpo-

dobnosti i polohou hematitových rud. Výsledky pozem-

ního měření dávají dostatečně přesné podklady pro

geologické ověřeni anomálie vrty. Rozsáhlejší magne-

tické anomálie vystupuji v Jv. křidlo barrandionskóho

procerozoika u Nová Vsi p. Ploši a byly na omezeném

úsoku rovněž detailně pozemně magneticky proměřeny.

Ode nejsplSo o nagnef.zované polohy pyrhotínizovaných

hornin, vzniklých v souvislosti a hydrotertnálnimi po-

chody. Amplitudově největáí anomálie jsou u Nového

Knina vyvolány silně magnetickou facii intruziv sá-

zavského typu. Dlorit z leteckého maxima 500 nT môl

•use. až 2O.iO-3 S I # zajímavé jsou záporné anomália

vyvolané obráceno magnetizovanými zdroji y sousedství
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Valké Leíice. Podobně záporná anomálie sz. ČA
ověřená pozemním profilem, vymezuje reverzně magneti-
zované horniny v davelských vrstvách* Ode pravdipodcb*
ně o pyrhotinlzacl kontaktního původu. Véechny tyto
anomálie doporučujeme ke geologickému ověřeni, nebol
jde o území s Šatnými indiciemi zlatonosného zrudněni*
Zatím přítomnost magnetických anomálii v nejmladším
proterozoiku čtěchovické skupiny lze jen obtížně sla-
dit ee stávejicimi geologickými poznatky a další pe-
tromagnetický výzkum je nutný.

Aeroradiometrická mapa odráží svými nízkými hod-
notami bez anomálii slabé zastoupeni radioaktivních
prvku v horninách algonkia a starôihó paleozoika*

12-433 Rosovice 715/

četné pozemní geofyzikálni práce souvisejí přímo
s geologicko—průzkumnou aktivitou v severní části pří-
bramského revíru. Geofyzikálni měřeni raftla řeSlt
strukturně-geologicke úkoly. Lze jmenovat napr. geo-
elektrické mapováni jílové rozsedliny mezi. Květnou a
Bukovou /l/« K nejatarSin úkolům geofyziky na Při-
bramsku patři mapováni diabasových žil. Metodiku vy-
pracoval M.Krs v druhé polovině padesátých let. Málo
mocné diabasové žily se v eeromagnetometril projevuji
Jen zcela výjimečně. Celé územi listu Rosovice je bez
výraznějších anomálii. Osa magnetické deprese jde po
okraji kambria dubenecko druhlického pásma. Vzestup
hodnot AT je patrný v Jv. cipu území v okrajovém gra
nitu středočeského plutonu. Ode o periferní zónu mo-
hutné regionální magnetické struktury souhrnně nazý-
vanou středočeskou magnetickou anomálii a v z. části
vystupující v okrajován granitu. Tíhové mapováni zá-
kladního měřítka z roku 1967 bylo geologicky interpre-
továno OaroSem a Válkem /16A /17/ a • přihlédnutím
k výsledkům aeronagnctometrie tihoyý obraz zhodnotil



vázána na průběh 9pilitových vulkanitů v 2. břidlič-

ném pásmu proterozoika. Dílový zlom je po celé délce

vymezen na linii gradientu tíže.

Aeroradlometrie Je na většině území listu jedno-

tvárná s nízkými naměřenými hodnotami. Výjimku tvoři

kladně anomélní oblast v jv. rohu listu, odpovídající

granitu okrajového typu a převyšující ostatní území

o 4 až 8 /uR.h ,
i

12-434 Dobříš /12/

Území listu nebylo pozemní geofyzikou téměř

zkoumáno. Okrajově sem zasáhlo měřeni VP z Jilovskáho

pásna /7/. Oslši geoelektrickó práce menšího rozsahu

se realizovaly při prozkumu navrhovaných přehradních

míst. Z aeromagnetíckého měřeni vychází vysoká hladi-

na AT, která souvisí s velkým nahromadenie) magnetic-

kých granítoidfl v středočeském plutonu fckrájový gra-

nit) a související se středočeskou magnetickou anomá-

lii. Amplituda této regionální struktury označované

jako struktura vlšňovská dosahuje v leteckém měřeni

300 nT. Magnetický obraz Je silně ovlivněn intenzívni

příčnou zlomovou tektonikou v areálu novokninského

zlonováho pásma /9/« Magneticky aktivní je také kozo-

horské vulkanické pásmo • lokálními zápornými porucha-

mi od pyrhotmízovaných hornin* Bylo upozorněno na

účelnost prověřeni záporných anomalit v souvislosti

s blízkými výskyty zlatonosné mineralizaca. Ze sou-

sedního listu Mníšek p. Brdy zasahuje na list Oobřlš

regionální magnetická struktura vliňovská vyvolaná

magnetitovou akcesorll v granitech okrajového typu.

Aeroradlometrle na vétiině území vykazuje poměr-

ně nizké hodnoty bez vétsich výkyvfl, • to i v oblosti

sázavského a blatenského gronodioritu. Pouze granit

okrajového typu v Jz. části listu vyvolává slabě ano-

málnl pásmo. Letecké spektrometrie zachytila slabě

anomálnl pruh s hlavním podílen uranu z. od Libčic.



Pravděpodobně Jdo o r.yároteraáínl minoralizacl v sedi-

mentech podél tektonické linie 9.-3. 9měru.

22-122 Bohutin /li/

Přestože Jde o list zpracovaný v roce I960, dosud

na něm chybí v brdské části tíhový obraz základního

měřítka. Na území listu se nachází centrální Část

příbramského rudního revíru a je tedy přirozené, že

geofyzikální prozkouftanost Je velmi rozvinutá. Množ-

ství různorodých geofyzikálních materiálů Příbramska

shrnul do výsledných korelačních map 1:10 000 3. Dvo-

řák /A/ a jeho interpretační mapy byly pro list 80-

hutín zmenšeny éo néřitka napy 9 nutnou generalizaci

a vynecháním detailů. Velký plošný rozsah pozemního

komplexu umožnil poměrně ne velké ploäe, ojedinelé v

celom Českém masívu, porovnat informační efektivnost

leteckého noření. V neobyčejné fyzikálne proměnlivých

poměrech v kambriu s rychlým střídáním litologických

fdCli a 9 proměnlivým obsahem ferimagnetlckých akce-

eorii, navíc a intenzívni příčnou a diagonální takto-

nikou se ukázalo, ža atdřltko leteckého mapováni vysti-

huje geologickou stavbu Jen přibližně. Nektare důle-

žité geologické elementy např. ay9témy diabaeových

žil vůbec letecké měřeni nezachytilo. Proto v leteckém

obrazu převládají saery horninových pruhfl, SV-3Z, te-

dy stratiforani polohy «ognetizovoných hornin v prv-

ním drobovém pásnu. V ranci lnterpratace na liatu Bo-

hutin byla pozsané detailně proměřena anomália a aaxi-

,mem 300 nT v* Bukové, kda doilo k rekryatallzecl mag-
netitu na kontaktu zlteckých alepenců a pískovců a
apofyzou granodiorltu blatenského typu* Konfrontaca
leteckého a pozaanlho aagnatlckého obrazu ukázala na
dobrou shodu va vyaazanl anoaália*

Z hladlaka latacká radioaatria ja zajlaavá alabá
anoaálla u Napoavku v nízkém poli zářeni gama v kaa-
brlckýeh aadlaantacht kda pravdopodobnl jdo o aakun-
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dárnl obohaceni sedimentů. Další kladné anomálie při
J. okraji listu Jsou vázaný na horniny středočeského
plutonu, hlavně na granodiorit okrajového typu.

22-142 Belgice /li/

Regionálni prozkounanost ja úplná, prozkouraanost
pozeaniai metodami malá. V strukturně-geologlckéro i
látkovou obrazu velmi složitého rožmitálského zlomo-
vého pásma nejvíce informaci podává aeromagnetometrie,
g ravine trie přispívá k interpretaci Mubil stavby a
aerorsdioautrie vymezila několik zajímavých anomálii
v okrajovém granitu* Osou roSoitélského pásma prochá-
zí výrazněJSi tíhový gradient, ukazující na styk leh-
kých granitoidA a tôžSimi, převážnft aetabazlty prote-
rozoika. Překvapuje posěrné aale členitost tíhového
pole z hlediska lokálních anoaalit* což značná omezu-
je inforaativnost gravlmetrie pro povrchovou a mělkou
geologickou stavbu. Naopak vysoká inforraativnost aero-
aagnetoaatrle poakytuja možnost tektonického rozčle-
není území na řadu ker. K zajímavým elementům patři v
aagnatlckém obrazu bS15lcká cirkulárnl struktura s
ringovými příznaky. 3a pravdepodobné, že Jde o pflvod-
ně ringovou strukturu tektonicky deštruovanou* Relik-
ty pretence ae dobře projevuji v obloukovitém ohybu
osy magnetické anomálie. Siovlčkovou určené granodlo-
ritové porřyrity a jejich tufy z v. okraje oblouku
anomálie měly vysokou magnetized. V sz. části oiro-
vickóho ostrova vystupuji nejvyšil anomálie s "laximem
přee 1000 nT a jsou způsobeny intermediárnlml amfibo-
lity. Vlastní metabazity jllovakého pásm^ vyvolávají
relatívni oenii anomálie. Problematika magnetizace a
Jejího pôvodu u hornin Jilovského pásma nonl dc«ud
zcela uzavřena. Hlavni otázkou je pdvod magnetitu v
horninách a objasněni procesu, která vedly k jeho mo-
bilizaci ve vulkanicko-plutonlckém komplexu. No ú^emí
liatu zasahuje od 3Z zajímavá, lineárni anomálie sádru
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SZ-OV pozerané magneticky detailizovaná a vyvolaná v

geologické mapo dosud nezaznamenanými žilnými horni-

nami v mocné mylonitové zónô v blatenském granodiori-

tu. Vzhledem k okolním výskytGm scheelitu js třaba

objasnit Její vztah k mineralizačnim pochodOm.

Aeroradionetričká mapa je složitá, s častým vý-

skytem anomálii j odpovídá petrografické i tektonické

pestrosti území. Četné lokální kladné anomálie v bla-

tenském granodioritu jsou převážně vyvolány žllrsými

horninami se zvýšenou radioaktivitou, v menši míře

nohou souviset s hydrotermálním zrudnSnim na tekto-

nických zónách. Nejvýraznější anomálie se nachází v.

od Leletic. V maximu bylo pozemní spektrometrii namě-

řeno 24 pptn U a 57 ppm Th. Rovněž laboratorní morení

prokázalo sllnú zvýšené obsahy U a Th u granodioritu

okrajového typu, křemenného porfyru o aplitu. Jde pa-

trně a přinos radioaktivních prvků v tektonicky naru-

šeném pásmu.

22-231 Hlrovice /2/

Na interpretaci geofyzikálního obrazu listu Ml-

rovice se podílela diplomantka S.Beroucková z katedry

užité geofyziky. Z komplexu regionálních metod dosud

chybí základní obraz tíhový. Kronů hornin jílovského

pásma jsou nositeli magnetických anomálii v mirovic-

kóm ostrovu 1 nirotlcké ortoruly • magnetickými pro-

jevy .zejména v Jz. části území. Objevuje so tam Caké

vfitSí část cirkulárni struktury, na niž v obvodu vy-

stupuji aagnetizované ortoruly a uvnitř Jakési klen-

bové struktury granodlority středočeského plutonu.

Vysol aagnotizace Je přisuzována kontaktní notonorfó-

ze. Nakolik amplitudově nízkých anomálii uvnitř stře-

dočeského plutonu lza připsat ftagnetlzovaným rvllktůn,

hornin stropu granltoldO, čaoto zcela asimilovaných

granltoldy, Ovd takové anomálie u Cfnalic a Sorkova

J•me ovôŕili pozemním magnotickým mořením. Rolikty



ostrovních hornin nohou být zajímavé z prognózního

hlediska (scheelit ve vápenatosllikátových rohovcích

apod).

Aeroradiometrická mapa má odlišný charakter ve v.

části li?tu v oblasti netamorfovanóho ostrova s nízkou

radioaktivitou a v z. části, kde převažuje granodiorit

kozárovickeho typu 3 mírná zvýšenou radioaktivitou.

Porfyrlcká facie kozárovickeho typu, která se zde

rovněž vyskytuje má koncentrace radioaktivních prvků,

zvláště thoria, znatelně vyšší, než základní hornina

a spolu s některými žilnými horninami Je hlavni pří-

činou výraznějších lokálních anomálii. Laboratorním

mířením byly zjištěny nejvyšší obsahy U (kolem 10 pptaj

a Th (30-40 ppn) u žilných porfyru, porfyritfl a lam-

pro fy rů a u některých vzorku porfyrického granodlorl-

tu.

Závěr

V okolí Příbrami do vzdálenosti 20 km bylo v

rowci úkolu Edice geofyzikálních map 1:25 000 zpraco-

váno do konce roku 1905 8 Uštů, z čehož pouze listy

Qohutin o ftosovice spadají v celóm rozsahu do uvozo-

vaného území. Na všech listech byly Interpretovány

regionální metody, zojmóna letecká magnetometrie a

rodlometrie (úhrnná aktivita gama a částeční i spek-

trometrie gama). V geologicky rozmanitém úzomi při-

brán 3 koho rudního revíru se ukázala vysoká informační

efektivnost geofyzikálního mapováni základního měřít-

ka pro řeSonl event, nastoleni řady geologických pro-

blému povrchové i hlubší geologická stavby. Měřeni

Mohla být geologicky interpretována tan, kde so mohla

opřít o pozemní geofyzikální práce o stanovoni fyzi-

kálních paromotrd hornin. Zárovoň miľonl potvrdila,

Se v geologicky složitých ponorech Příbramsko Je mo-

ři tko 1:25 000 lotockého mapováni většinou nedostaču-

jící e Je třeba zjištěno geofyzikální struktu-y



70

ssnit pozemním roeřenin alespoň měřítka i:: 000.

Presto vykonaná regionálni rašŕenl 1:25 000 zůstávají

nejdůležitějším podkladem pro další geologická a Geo-

fyzikální práce, zvláště pro úkoly základního geolo-

gického a ložiskového výzkumu. Na každém mapovém lis-

tu byly zhodnoceny prognózy nerostných surovin. Fak-

te.-> zůstává malý stupeň ověřeni množství geofyzikál-

ních struktur se zdroji povrchovými, často zakrytými

pokryvnými útvary. Může Jit při tom o geofyzikální

struktury spjaté přímo či nepříao s výskyty nerost-

ných surovin, zvláště rudních ložisek i netradičního

typu. K tomu je třeba důsledné provádět komplexní in-

terpretaci geofyzikálních mořeni e geochemickým průz-

kumem.
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geofyzikální edice (vyšrafovaný)

Obr. 1
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N0yÉ_P0STyPy_Pftl_TERÉNNlM_M£RENÍ_A_ZPRAC0yÄNÍ_VÝSLEDKB

SPEKTROMETRIE GAMA

V posledních letech zaznamenala v našem koncer-
novém podniku velký rozmach pozemní spektrometrie ga-
ma (GS). fteši tfi lavní úkoly - ověření charakteru
zjištěných anomálii expozičnío příkonu gama, ověřo-
vání leteckých radiometrických anomálií a studium
rozložení přírodních radionuklidů Re, K a Th v horni-
nových komplexech podél regionálních profilů,.

Rozvoj metodiky terénních prací byl veden snahou
po. získání co nejobjektivněji a nejpřesněji změřených
datech z každého jednotlivého bodu. Takto- získané bo-
dové informace o koncentracích Ra (dále budeme uvažo-
vat U, jak se v posledních letech vžilo), K a Th jsou
pak vztahovány na celý horninový komplex mezi dvěma
měřenými body, nejčastftji vzdálenými 20 - 40 a.

K zajlStiní konstatních geometrických a dalších
podmínek je měření často realizováno ve vývrtech.
Vlastní prováděni je tak dosti pracné, pomalé a náklad-
né. To do značné míry limituje další rozSiřenl GS, i
když se prokázalo, že v řade oblastí by byla i výbor-
nou mapo\eci metodou. '

K problematice terénních měření je možný i jiný
přistup, používaný v Sovětském svazu. Proti přesné,
•le bodově získaný* datům, která tak nepostihují va-
riabilitu rozloženi radionuklidů v horninovém komplexu
na který ae vztahuji, Je nožné postavit data naměřená
9 nižší přesnosti, ale proměřující obsahy U, K a Th v
celém měřeném intervalu. Princip spočívá v průběžném
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měření při pomalé chůzi po orofilu se sondou v ruce

a odpočtem naměřených hodnot na konci měřeného inter-

valu. Metodu jsme označili jako GSP a rozpracovali

jsme metodiku měřeni pra naše poomínky.

Technicky nevznikají žádné problémy. Metoda by

měla být využívána především na komplexních regionál-

ních profilech a jako mapovací. Doba měření byla zvo-

lena 2 min. V jejím průběhu je třeba pomalou a rovno-

měrnou chůzí procházet vymezený úsek daný krokem měře-

ní, t.j. 20 - 40 m. Při kroku 40 m předpokládáme, že

operátor proměří za 1 směnu zhruba 5 km profilu, což

je proti stávající metodice několikanásobné zrychleni.

K porovnáni obou metodik a posouzeni reproduko-

vatelnosti GSP byla provedena řada metodických a srov-

návacích měřeni.

Na lokalitě Chrastavá jsme náhodně zvolili dvě

dvojice bodů (A a 8, C a 0), vzdálené 40 a 20 m. In-

terval mezi body jsme podrobně proměřili GS ve vývr-

tech s krokem 2 m. Získali jsme tak soubory 21 a 11

bodů. Výsledky dávají představu o variabilitě rozlože-

ní U, K a Th v rámci obou měřených Intervalů. Oba byly

pak dvacetkrát opakované proměřeny metodikou GSP. Ve

všech případech byla doba měření zvolena 2 min. Pro

posouzení velikosti chyby byl hodnocen ještě třetí

soubor, sestávající z 22 po sobě opakovaných měření na

kontrolním etalonu. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách

I - III.

Z tabulky je zřejmé, ře chyba stanovení U a K je

u matody GSP nízká. Th je určeno s vyssi chybou, což

Je nejspíěe ovlivnino nlžtím poetem registrovaných

impulzu v Th kanále.

Výsledky měřeni prokázaly, že rozptyl koncentra-

cí U, K a Th Je v intervalu, ne který se vztahuji bo-

doví určeni hodnoty metodou GS, nezanedbatelný.

Zásadním zjištěním je, le poměry mezi jednotil-



výmí prvky jsou u obou metod blízké.

Kvalitu výsledků G5P oproti GS ovlivňuje pocho-

pitelně řada nepříznivých faktorů. Vzhledem k horším

geometrickým podmínkám, stínění pokryvu a vzdálenosti

detektoru od země se v každém měřícím kanále získává

jen okolo 60 X impulzů proti GS při geometrii 49T .

Rada podmínek je proměnlivá, může se měnit mocnost a

charakter pokryvu. Měnit se může i geometrie sondy vů-

či zemi při chůzi složitým terénem.

Zásadní pro hodnocení možností GSP bylo proto

srovnávací měření s GS na dvou regionálních profilech

v oblasti svratecké antiklinály (IB a 2B), jednom v

západočeském proterozoiku (PRES) a dvou mapovacích

profilech ve spis-gemerském permu (1100, 1130).

Ve většině srovnávaných úseků jsou výsledky z

hlediska vymapování horninových komplexů lišících se

obsahem a poměry radioaktivních prvků velmi podobné.

Určitá odliänost v části profilu PRES (obr. I) je pod-

le našeho názoru projevem vlivu sutí cizorodého mate-

riálu. Charakter pokryvu může měření výrazně ovlivnit

(v případě mocností přes 1 m ale i výsledky GS ve vý-

vrtech). Měřeni GS i GSP na regionálních profilech by

proto mělo být vždy doplněno pochůzkami mapujícího

geologa.

Na profilech 1100 a 1130 (lokalita Jahodná) ne-

jsou alochtonní pokryvy, shoda obou metod je proto

výborná (obr. II). V tabulce IV jsou uvedeny základní

statistické charakteristiky souborů naměřených hodnot

z obou profilů. Je z nich zřejmá blízkost koeficientů

variace jednotlivých prvků a dobři shoda průměrných

hodnot a rozptylů poměru U/K oběma metodami.

Metoda GSP má dle našeho názoru v řadě oblastí

dobrou perspektivu jako mapovací metoda, zejména při

použiti přístrojů GS-254 z Geofyziky Brno. Proti běžné

GS má GSP přednost v několikanásobně vyšší rychlosti



a tím i nižší ceně. Je ji proto možné nasadit k řeše-

ní úkolů pro které není možné GS z provozních a ekono-

mických důvodů použít.

Výsledky spektrometrie gama jsou obvykle prezen-

továny ve formě map a grafů koncentrací kalia, thona

a uranu, Často také jejich vzájemných poměrů, případně

složitějších multiplikafiních vztahů. Dosud vždy však

bylo základním elementem prvotního (např. koncentrace

U) nebo odvozeného pole (např. poměry Th/U, K.U/Th

apod.) pozorování v bodě, v případě leteckých měření

pak v elementární buňce, v níž se uplatnilo jen něko-

lik scanů.

Použití výpočetní techniky umožňuje zpracování po-

lí koncentrací radioaktivních prvků statistickými me-

todami. Volba klouzavého okna libovolné velikosti

/I,?/, obsahujícího dostatečně velký soubor bodů, resp.

buněk, umožňuje využití statistických charakteristik

polí, jako jsou směrodatné odchylky koncentrací jednot-

livých prvků, jejich poměrů, variační koeficienty kon-

centrací nebo poměrů apod. Pak je možné konstruovat

grafy nebo mapy hodnot jednotlivých statistických cha-

rakteristik nebo hodnot multiplikačních veličin, při

jejichž výpočtu bylo těchto charakteristik využito. Ty-

to multiplikaóni vztahy je možné variantně sestavit

tak, aby byla ve výsledku zvýrazněna kritéria, přízni"

vá pro sledovaný jev.

Pro hodnocení perspektivnosti území z hlediska

vyhledávání ložisek uranu Jsme použili vztahu

i .

(Oft) • (ůTTh)
kde Ip Ja tzv. index perspektivnosti

K i U, Th Jsou koncentrace radioaktivních prvka
A je normalizační: konstanta.
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Podobný vztah je používán při řešení obdobných úkolů
při vyhodnocování pozemních měřeni v SSSR . Ve
vztahu jsou zdůrazněna obecně přijatá kritéria pro
vyhledávání uranu, tj. variabilita poměrů radioaktiv-
ních prvků, směrodatná odchylka koncentrace uranu a
celková radioaktivita.

V posledním období jsme uvedeným způsobem zpra-
covali řadu staräích vlastních materiálů pozemní spek-
trometrie gama i nových Účelových měření. Některé z
objektů byly voleny v blízkosti známých (etalonnich)
objektů nebo v perspektivně hodnocených plochách.

V roce 1986 byl podle programu M. Jossvice spoč-
ten na počítači ADT-4100 index perspektivnosti na 16
různých profilech, šířka okna byla volena tak, aby ob-
sahovalo minimálně 20 bodů a krok byl polovinou šířky
okna. Nejčastěji 800 a 400 m.

Ukázalo se, že normální pole hodnot I je dosti
monotónní, anomálie Jsou ostré, řádové velikosti.
Změny úrovní klarkových obsahů U, K a Th různých hor-
ninových celků se na křivce I projevují minimálně.
Srovnáním s grafy hodnot poměrů jednotlivých prvků a
známými výsledky plošného radiometrického průzkumu v
okolí metodických profilů se prokázala věrohodnost a
reálnost získaných anomálií indexu perspektivnosti.
To bylo zásadní zjištění především pro uvažované zpra-
cování I v ploše, z leteckých spektrometrických měře-
ní. Na jednotlivých profilech pozemních měření pomáhá
I klasifikaci a vyčleňování perspektivních úseků.
Ty ale zkušený interpret z křivek obsahů a poměrů U,
K a Th většinou dokáža vyčlenit. Interpretace map izo-
linil obsahů a poměrů Jednotlivých prvků Je podstatně
•ložitějfti. Sladovat v ploše zároveň změny obsahů, po-
měrů a Jejich rozptyly Je obtížné.

Oaltím pozitivní* zjiitiním Ja skutečnost, 2a
křivka I D na profilech mířených GSP Je při užiti nor-
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malizační konstanty A = 10 čitelná stejně dobře jako

u metody GS (A = 1).

Příklady křivek hodnot I , získaných z profilo-

vých měřeni jsou na obrázcích č. II - IV. Jsou i sou-

částí obrázku č. V.

Ve spolupráci s dr. Janákem a dr. Zabadalem z

n.p. Geofyzika Brno byly sestaveny mapy izolinií I

z leteckých dat vybraných území. Výsledky zpracování

potvrdily použitelnost uvedené metodiky (příklad je

uveden na obr. V, A = 100).

Je třeba zdůraznit, že popsaný způsob zpracování

nepřináší informace, které by nebyly obsaženy jíž v zá-

kladních datech. Umožňuje pouze nový interpretační

pohled, jímž je možné hodnotit pole koncentrací K, U

a Th současně a ve vzájemných vztazích.

Zatímco při využití pozemních měření se uplatnila

v uvedených výpočtech detailní radiogeochemická distri-

buce, jsou výsledky, odvozené z leteckých dat formová-

ny především trendy polí koncentrací radioaktivních

prvků, resp. odlišnostmi v trendech koncentrace U na

jedné straně a K í Th na straně druhé. Proto lze oče-

kávat, že se pfi použití leteckých dat více uplatní

rozdíly v úrovni radioaktivity sousedních geologických

jednotek a vlivy stínění radioaktivity vodními plocha-

mi, při nichž vznikají v mapách izolinií koncentrací

gradienty, jejichž původ nesouvisí s redistribucí ra-

dioaktivních prvků. Tyto gradienty zvětšují směrodat-

nou odchylku koncentrace U, použitou ve vztahu pro vý-

počet I . Rovněž lze očekávat, že se při použiti letec-

kých dat uplatní i nedokonale eliminované chyby měření.

Zejména pokud se vyskytnou v nízkých hodnotách koncen-

trací (vysoká relativní střední kvadratická chyba), ma-

jí podstatný vliv na výsledky. Z obou uvedených důvodů

je možné počítat s tím, že ve větši nebo menši míře mo-

hou vznikat i anomálie, jejichž zdroj nesouvisí s re-



distribucí uranu. Při zpracování dat pozemních bodo-
vých měřeni se naproti tomu uplatní detailní diferen-
ciace a lokální (bodové) anomálie. Proto jako nejob-
jektivnější ze tfí uvedených variant spektrometrie ga-
ma hodnotíme metodu GSP.

Základními podmínkani pro použiti uváděného, ne-
bo obdobného postupu jsou: správné zavedení korekci,
vyváženost statistických souborů (víceméně pravidelný
krok nebo sii měření), a srovnatelnost prvotních dat,
což v případě letecké varianty spektrometrie gama za-
hrnuje také dokonalé statistické vyrovnání dat. Nedo-
držení těchto podmínek může vést k nesprávným závěrům
interpretace. Předpokládáme, že nastíněným nebo obdob-
ným způsobem bude možno přispět k řešeni řady problémů
prospekcního i strukturně geologického charakteru.
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Výsledky néření GS a GSP na lokalitě Chrastavá

Tabulka I

atftření spektrometre* GS 256 «ezi body A a B (40 M ) :
A - K * 3,1 X ' U • 7,4 ppM Th * 9,3 pp«
B - K - 3,0 X U * 5,9 pp« Th - 1 0 , 1 ppa

GS
GSP

(po 2 »>)
(2Ox)

K

3,
1 ,

X

0
49

U

6,
3,

PP"

51
46

Th

10
5

PPM

,53
,67

0
0

"K
,327
,061

i

1
0 ,496

ďTh
1,33
0,873

GS
GSP

(po 2 «)
(20x)

V *
10,9

5,4

V„ X
23,2
14,3

VTh *
12,7
15,4

U/K

2,17
'2.34

U/Th

0,62
O,É1



Tabulka II

meteni spektrometrem GR-410 mezi body C a D (20 m):

C - K " 2,IX U = 4,5 ppn» Th = 6,7 ppm

D - K = 2,IX U = 5 , 3 ppm Th = 8,5 ppm

G5

GSP

G5

G5P

(po 2
(20x)

(po 2
(20*)

f
m)

1
J

m)

f

R

2

1,

VK
8

5,

X

,1
33

X

,1
3

0

5
3

vg

18

9,

ppm

,15
,02

X

,6
6

th ppm

8,06
5,39

V Th *
?,7

9,6

o,
o,

ďK
17
07

'u
0,96
0,29

U/K

2,45
2,27

ďT h

0,62
0,52

ÚTŤh
0,64
0,56

Tabulka III

•ifeni spektrometrem GS 256 na kontrolním etalonu

K

U

Th

n

22

22

22

22

22

22

Cas

2 '
4 '

2»

4 '

2»
4»

x

2 , 3 2

2 , 3 0

6,26
6,48

1 7 , 1

1 7 , 1

0,096
0,080

0,91
0,498

0,8?
0,626

V X

4,22
3,*e.

14,5
7,66

5,2
3,66
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Tabulka IV

Výsledky GS a GSP na lokalitě Jahodná

Profil
1100

n

J
V~*~

GSP

K

L - L Í 8 7 -

~~ "0,23

U

110

0,3T

Th

110

2j26_
0,27

U/K

110
2,07.
0,83
0.40

GS

K

110

0,69

U

110

i.Zi
L25
0.39

Th

llOj
11*34.

0.18

U/K

110

0.46

1130

n
x

- 3
VI

110
1,96

0,23

110
2«?8_

0,47

110
8j63_

0,18

110

O!M"

111

0,28

111
5^5

L*.
0,51

111

0,20

111

0,60
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RNDr. Peter, Čižek, Ing. Ladislav Jandejsek,

Ing. Vítězslav Kulajta, Jan Merta p.g.,

RNDr. Zdeněk ToSer - UP k.p. Liberec, ČSSR

NOVĚ EMANAČNÍ METODY V URANOVÉM PRBZKUMU LIBEREC

ÚVOD:

Výstavba jaderné energetiky vyžaduje od našich

geologicko-prúzkumných organizací zajistit prvotní

palivové zdroje. Tímto úkolem je pověřen Uranový

průzkum Liberec. Většina našeho území je již povrcho-

vými radiometrickými metodami prozkoumaná a pravdě-

podobnost nalezení nových ekonomicky významných

pŕípovrchových ložisek uranu je malá. Proto se obra-

cí pozornost ke geofyzikálním metodám s větším

hloubkovým dosahem. Takovou metodou je emanometrie,

která se v klasické podobě využívala v 50. a 60.

letech. Měřily se ionizační nebo scintilační účinky

jednorázové odebraného vzorku půdního vzduchu. Nízká

citlivost a zásadní potíže při vzorkování půdního

vzduchu vedly od 70. let k vytlačování emanometrie

různými variantami povrchové gamaradiometrie.

Rozvoj dozimetrie ionizujícího záření, elektro-

niky a přístrojové techniky otevřel nové možnosti,

jak pro geofyzikální účely zjišiovat koncentrací

radonu v půdním vzduchu. V našem koncernovém podniku

jsou využívány dvě nové emanační metody, které býva-

jí také nazývány expozičními. Mají některé společné

rysy. Při měření se půdní vzduch neodebírá. Do utěsně-

ných mělkých sond se ukládají vhodné folie a vyhodno-

cují se po vyjmutí ze sondy.

V metodě alfa-stop (AS) se po několikadenní

expozici polymerní folie, která je detektorem stop

v pevné fázi, zjišíuje integrální účinek alfa-aktivi-

ty půdního vzduchu na detektor.



V metodě alfa-karet (AK) se máří povrchová alfa-akti-

vita dceřinných produktů rozpadu radonu zachycených

na sběrné folii. Získané údaje reprezentují koncentra-

ci radonu v půdním vzduchu, proměřovanou v prvém prí-

pade po dobu expozice, ve druhém případě po dobu ně-

kolika hodin před vyjmutím kolektorové folie ze sondy.

HISTORIE ROZVOJE NOVÝCH EMANAČNÍCH METOD V UP k.p.

V roce 1972 firma Generál Elektric patentovala

pod názvem metoda track-etch nový způsob emanačnlch

měřeni, pro který se u nás později ustálil název

metoda AS.

Nadějné prospekfrní výsledky získané touto meto-

dou v zahraničí a Spatná dostupnost bližších informa-

cí o metodice a technice vedení prací byly podnětem

pro zadání Úkolu TR "Metoda alfa-stop" /I/. V 1. eta-

pě v letech 1977-78, byly řeSeny především technické

problémy, výběr vhodného detektoru, jeho chemické

zpracování a optické vyhodnocení a také první praktic-

ké ověření metody v terénních podmínkách. Práce ve

2. etapě 171 byly zaměřeny na prověření možnosti

automatického vyhodnocování, ověření reprodukovatel-

nostl a srovnání s výsledky dosaženými v SSSR a MLR.

Získané poznptky pak umožnily rozpracovat technolo-

gický postup a návrh ceny a jesté v roce 1981 pfi-

stoup'it k provozní aplikaci na několika lokalitách

severoQemeridního permu Západních Karpat.

Metoda AS byAa zpočátku prováděna jako následná

metoda v měřítku 1:5000 až 1: 10 000 po dokončeném

gamaprůzkumu, jehož výsledky nebylo možné s chledem

na malý hloubkový dosah jednoznačně Interpretovat ve
vztahu k« geologickým strukturám. Teprve od následu-
jícího roku byla vzhledem k nadljnostl získaných
výsledků uplatněna Jako základní metoda radiometrické-
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ho průzkumu např. na lokalitách Zemplínsky ostrov,

Tríbeč nebo želoznobrodské krystalinikum.

V r. 1981 vzbudila naSi pozornost komerční na-

bídka nového systému emanačního měření, které nevy-

žaduje dlouhodobou expozici a komplikované zpracová-

ni a vyhodnocování materiálu mimo terén. Jednalo se

o metodu AK. Počátkem roku 1983 jsme získali dovozem

z Kanady potřebný přístroj a kolektorové karty a

jeste v průběhu letní sezóny byl v rámci KRB vyřešen

úkol "Ověření a zavedení metody alfa-karet do pro-

vozu" /3/. Od roku 1984 byla metoda AK využívána

v rozsahu daném přístrojovými možnostmi t.j. 2 ka-

nadskými přístroji Alpha Card Reader. NaSla uplatně-

ní především při detailizaci anomálií AS a v nevel-

kém rozsahu i při měření na jednotlivých profilech

situovaných v křídlech známých rudných projevů a

ložisek. Dobré prospekční výsledky, např. na lokali-

tách Mečichov a Nahosín ve středočeském plutonu nebo

Brzkov a 3asenice ve strážeckém oblouku, daly podnět

k zadání úkolu technického rozvoje "Vývoj přístroje

pro měření alfa- aktivity kolektorů dceřinných pro-

duktů radonu", který je v současné době ukončován.

Správrost orientace radiometrického vyhledáva-

cího prozkumu na expoziční emanační metody s velkým

hloubkovým dosahem nám potvrdily i poznatky ze stu-

dijních cest na výzkumné pracoviště Rudgeofyzika

Leningrad, které jsme navštívili v r. 1983 a 1986 /*/.

Ačkoli byly metody AS a AK dobře technicky

zvládnuty, nebylo dostatečně vyjasněno jejich místo

v komplexu geofyzikálních vyhledávacích prací na

uran. Nebylo zřejmé, jaká mají být optimální měřítka

8 hustoty šiti, způsoby detailizace anomálií a také

do jaké miry metody AS a AK "konkurují" zavedeným

metodám povrchové gama-radiometrie. Proto jsme

v uplynulém roce realizovali srovnávaní no
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měření na dvou etalonních plochách, t.j. na plochách,
které byly detailně geologicky a geofyzikálně zdoku-
mentovány, v blízkosti ložisek Mečichov a Jasenice.
Po diskusi výsledků jsme počátkem letošního roku
formulovali metodické pokyny pro projektování a pro-
vádění nových emanačních metod v nejbližším období.

SOUČASNĚ ZPBSOBY VYUŽÍVÁNÍ NOVÝCH EMANAČNÍCH METOD

Nejvíce využívanou metodou je metoda AS. Jako
detektor slouží folie TAC * VCHZ Synthesia. Expozice
bývá v rozpětí 2 - 4 týdnů. Vyleptané stopy se sčíta-
jí na matnici komerčních projekčních přístrojů se
zvětšením 50 až 100 : 1.

Z dlouhé expozice vyplývají výhody metody. 3e
to především potlačení vlivu časově proměnných fakto-
rů, relativně vysoká citlivost a velký hloubkový
dosah. Metoda využívá dostupné a levné materiály a je
nenáročná na přístrojové vybavení. Nevýhodou je to,
že výsledky měření jsou k dispozici až po delší době
a anomálie se obtížně zpětně lokalizují. Metoda má
omezené použití na plochách, které jsou zemědělsky
nebo rekreačně intenzivně využívány. Dosud se rovněž
nepodařilo počítání stop automatizovat.

Kolektorem v metodě AK je polyesterová folie
o tloušťce 0,01 mm pokovená hliníkem, která je upev-
něná v rámečku (t.zv. kartě). Povrchová alfa-aktivita
dceřinných produktů na folii, se měří bezprostředně
po vyjmutí z vývrtu ve vyhodnocovacím přístroji
s polovodičovým detektorem. Protože se dceřinné pro-
dukty dostávají do rovnováhy s radonem již během ně-
kolika hodin, zkracuje se doba expozice na jediný den.
Výsledky se získávají přímo v terénu, avšak relativně
krátkodobě prúměrováné. Citlivost a hloubkový dosah
je s metodou AS srovnatelný.
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Přestože metoda AK vyžaduje složitější a dražší

přístroj s náročnější obsluhou než je tomu u metody

AS její výhody, především vysoká operativnost, pře-

važují .

Metodu AS používáme jako základní metodu plošné-

ho vyhledávacího průzkumu v měřítku 1:10 000, zpra-

vidla v síti 100 x 10 m, především v těch terénech,

které jsou omezené přístupné pro lehké vrtné soupra-

vy hlubinného Qama-Qr&zkosmj,, a kde pokiyvy jsou větší

rež 2 m. Zjištěné anomálie detailizujeme metodou AK

v síti 50 x 5 m. Souběžně s tím je anomálie proměře-

na i vhodnou gama-radiometrickou metodou. Tento

postup umožňuje odlišit anomálie povrchové od hlu-

binných a vybrat vhodný způsob technických ověřova-

cích prací. Vedle detailizace anomálií AS využíváme

metocJu AK pro sledování předpokládaného zrudněni,

které by mělo pokračovat ve větších hloubkách ve smě-

ru zjištěných struktur. V měřítku 1:5 000 prověřuje-

me metodou AK křídla detailizovaných gama-radiometric-

kých anomálií.

Nové emanační metody nejsou tak bezprostředně

závislé na petrografickém typu horninového prostředí

(vyjma hornin se značně zvýšeným clarkem U a Th),

jako je tomu u metod gama-radiometrie. Na druhé stra-

ně měřenou hodnotu značně ovlivňuje typ a zvodnění

pokryvných dtvarů, hloubka navětrání skalního podkla-

du, jeho tektonické porušení, ale i povětrnostní

vlivy. Obecně jsou naměřené hodnoty u metod AS a AK

mnohem variabilnější než hodnoty expozičního příkonu

záření gama. Tata variabilita značně snižuje repre-

zentativnost kontrolních měření, pokud nejsou reali-

zována přímo v sondě, kde byl umístěn původní detek-

tor nebo karta. I potom celková relativní chyba do-

sahuje běžně 10%. Vlastní interpretaci je proto
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neztjytné provádět v daleko užším sepětí s výsledky
strukturní geofyziky a s geologickými podklady, než
je obvyklé u metod gama-radiometrie.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ NOVÝCH EMANAČNÍCH METOD

Ještě v rámci řešení úkolu technického rozvoje
l\l jsme provedli overovací měření na úseku Novoves-
ká Huta. Průbéh U zrudněni je tu znám z povrchových
geofyzikálních prací, z vrtného a báňského průzkumu.
Výsledky jsou uvedeny na obr. I. Gama-radiometric-
kým průzkumem byla zjištěna jedna výrazná a jedna
nevýrazná anomálie na rudních výchozech. Oba výchozy
byly metodou AS rovněž bezpečně zaznamenány a navíc
byl diky příznivým tektonickým poměrům zachycen
i rudni projev na metráži 370. Ten byl následně
potvrzen vrtem na hloubkách 75 a 120 m. Metoda AK
poskytla výsledky obdobné.

Obr. II a III představují situaci na lokalitě
Stratená, kde byl zpočátku proveden pouze gama-radio-
metrický průzkum v měřítku 1:5 000. Byla zjištěna
řada nevýrazných, izolovaných anomálií, jejichž vztah
ke geologickým strukturám nebylo možné jednoznačně
určit ani po detailizaci. Proto byla poprvé vyzkouše-
na ploSná varianta metody AS v měřítku 1:10 000.
Její výsledky umožnily určit směrný vývoj plynné
aureoly a interpretovat její vztah ke geologické
stavbě území. Efektivnost zvoleného postupu byla
potvrzena vrtným průzkumem s vysokým počtem pozitiv-
ních vrtů (60X).

Oilii příklad (obr. IV) pochází z rudního pole
Jesenice (6 km j.z. od Velké Bltese). Uranové zrud-
něni je zde vázáno převážně na tektonické systémy
SZ-JV směru. Zrudněn je především systém Je, který
je metodou AK identifikován zcela jednoznačně, ačkoli



v minulosti aplikovaný několikaetapový gama-průzkum

nám žádné významnější anomálie expozičního příkonu

neposkytl. Důležitý je také fakt, že tektonický

systém, pokud na něj není přímo vázáno uranové zrud-

něni, nevytváří výraznější anomálie (syst. J^7

na prof. Ill a IV). Zrudnělé systémy je možné sle-

dovat i v horninách třebíčského syenitového masívu,

tsdy v podmínkách vyššího a mnohem variabilnějšího

normálního pole (prof. I).

Na ověření možností metody AS byla zaměřena

plocha o rozloze 1 km , situovaná podél zrudnělého

tektonického systému J5. Jeden z profilů je prezen-

tován na obr. V. Účinnost metody AS zde kontrastuje

s výsledky metody gama, která byla měřena v týž

sondách, do kterých byly zakládány detektory stop.

Na obr. VI a VII je grafické zpracování výsled-

ků metody AS na etalonní ploše Mečichov ve středo-

českém plutonu. Srovnání sítí různé hustoty ukazu-

je, že obraz na řidší síti neztrácí významně na

informovativnosti. Na obr. VIII je uvedeno zpraco-

vání výsledků metody hlubinného gama průzkumu na

téže ploše. Ve srovnání s obr. VII jsou projevy

zrudněni slabší, struktury se rýsuji ménž výrazně,

informace je chudší. Je zde patrný také typický ne-

dostatek použité gama-metody, t.j. neúplné pokrytí

plochy, které je dané zalesněním, mokřinami a pod.

a to přestože byl terén pro nasazení hlubinného gama-

-průzkumu vcelku příznivý.



V současné době představuji emanační metody 20*

objemů věnovaných ve finančním vyjádření radiometric-

kému průzkumu v našem k.p. Nejsou pouze východiskem

z nouze určeným k použití tam, kde nelze nasadit me-

todu hluBinného gama-průzkumu, která byla ještě ne-

dávno nejrozšířenější radiometrickou metodou. Emanač-

ní průzkum je často jediným účinným při vyhledávání

slepých a slsbě se projevujících ložisek. Žádáme od

něj nejen kvalitnější a lépe interpretovatelné výs-

ledky než v gama-radiometrii, ale i alespoň srovna-

telnou ekonomickou efektivitu.

Při racionálním projektování plošného nasazení

nových emanačních metod je emanační průzkum i ce-

nově výhodnější než hlubinný gama-průzkum. Je

jen třeba od počátku důsledně využívat geologických

podkladů, výsledků strukturních metod, volit opti-

mální sítě a emanometrii vhodně doplňovat ostatními

radiometrickými metodami.
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RNDr. Michal £ e h o ŕ , VÚHU Most, CSSR

ELEKTROMAGNETICKÉ METOM Pfil VYHLEDATÍHI PODSTPOVtCH

MATZRIÍLÚ V SHE

Úvod

T současnosti roste v oblasti SER význam pod-
sypových materiálů,které slouží pro udržení sjízdnos-
ti komunikaci uvnitř lomových provozu a tím i pro za-
bezpečení plynulosti těžby. Proto je velmi dôležité
vyhledávání nových lokalit vypálených jílů a vulke-
nitů,které se pro tyto úSely předevSím využívají.
Kromě jiných disciplin se tímto problémem zabývá i
užitá geofyzika.

Pro vyhledávání podeypových materiálu se dosud
jako hlavní metoda využívá vrtný průzkum. Jde o nej-
přesnější způsob,který je vSak značně nákladný a při-
náší pouze bodové informace. Vypracování metodiky
geofyzikálního prozkumu na vypálené jíly a vulkanity
by a ohledem na rychlost měření a omezení vrtných
prací znamenalo velkou finanční a Sašovou úsporu. Ta-
to metodika však musí respektovat požadavky provozů
na rychlost měření a interpretace v letním i zimním
období.

Geofyzikální průzkum na podsypové materiály
satím využíval téměř výhradně odporové profilování.
Tuto klasickou metodu však omezuje relativně vysoký
poSet pracovníků a nemoSnoat měřit v zimním období.
Z těchto důvodů je nutné doplnit odporové profilování
další geofyzikální metodou. Dnes ae vzhledem k rych-
losti měření javí jako nejvýhodnější elektromagnetic-
ký průzkum* Díky rozvoji elektroniky a výpočetní těch*
niky byla totiž vyvinuta řada aparatur,jejichž kone-
trukcá umožnila zvýšení odolnosti vůči ruSení,zjedno-
dušení obsluhy • uryehlajai terénních prací.

Jedním z tichto přístrojů je i aparatura
EM 34-3 firmy Geonicajcterá je ve vybavení oddělení
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geofyziky VČfflJ Most. Zkušenostem a Eli 34-3 při

vyhledávání podsypovýeh materiálů je věnována v této

práci největší pozornost.

Princip metody

Chováni elektromagnetického pole ve zkoumaném
horninovém prostředí je podmíněno zejména měrnýa
elektrickým odporem c ,jehož hodnota se u geologic-
kých materiálů mění ve velmi Širokých mezích. Protože
ostatní elektrické vlastnosti se v oblasti používaných
frekvenci mění jen v úzkém rozmezí /kromě ju u ferro-
magnetik/,lze na základě tvaru a velikosti výsledné-
ho sagnetického pole usuzovat na měrný odpor horni-
nového prostředí /3/.

Tohoto principu je využito při průzkumu apara-
turou ESÍ 34-3 na vypálené jíly a vulkanity,které se
svýr. měrným odporem výrazně liší od obklopujícího
prostředí. Sašově proměnné magnetické pole,vyvolané
střídavým proudem ve vysílací cívce přístroje Tx,in-
dukuje velmi malé proudy v prostředí pod povrchem
terénu. Tyto proudy vytvářejí sekundární magnetické
pole Ha,které je snímáno přijímací cívkou Rx spolu s
primárním polem Hp. Protože zpracovávaným signálem ja
pouze pole Hs,je snímané pole Hp kompenzováno napětím
z vysílače. Zjednodušené schéma přístroje na povrchu
homogenního prostředí ukazuje obrázek 1.

Sekundární magnetické pole Hs je obecně kom-
plikovanou funkci vzdálenosti mezi cívkami a,použité
frekvence f 8 vodivosti prostředí >. Popis magnetic-
kých toků pro vertikální s horizontální uspořádání
dipólů /podls obr.l/'podávej! rovnic* (1)«(2) /4/.

)

k *tř<OA,y M » m 3* peroaabilita vakua
tt • 2 K f S • á* vzdálenost dipólů
j • ft" v * 3# voůlvoit prostředí
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lyto rovnice jsou složitými komplexními funkcemi frek-
vence e vodivosti. Za určitých zjednodušujících pod-
mínek lze však provést podstatnou úpravu původních
rovnic a obdržet vztahy přijatelné pro praktické pou-
fití.

Důležitou veličinou používanou při popisu
homogenního vodivého poloprostoru je hloubka proniku
&.definované jako vzdálenost od povrchu,ve které se
amplituda elektromagnetického pole sníží na hodnotu
1/e oproti amplitudě na povrchu. Hloubka proniku je
dána rovnicí . \t—£ «,

I«>^y ~* o)
Eude-li poměr vzdelanosti mezi cívkami a hloubky pro-
niku -y- « 1 , lze redukovat výrazy (l) a (2) a získat
vztah pro hodnotu zdánlivé vodivosti % ,kterou indu-
kuje přístroj

(4)

Při převodu takto zjištěných hodnot zdánlivé vodivosti
(mS-m4) na zdánlivý mérnývvohmmetřech postačí del.it
tisíc naměřenou hodnotou vodivosti.

Aparaturu EM 34-3 lze využít pro elektromag-
netické profilováni a sondování. Při elektromagnetic-
kém profilování se zkoumají změny měrného odporu podél
profilů a předpokládá se,že povede ke spolehlivému
určení rozhraní hledaných poloh podsypových materiálů
• okolního prostředí. Sondování přístrojem EU 34-3
se může při reěenl tohoto problému uplatnit mnohem mé-
ně, což je dáno orientačním charakterem metody /podmín-
ka dvojvratevného prostředí/ a poměrně složitou geolo-
gii lokalit. Hloubkový dosah přístroje při vyzrie frek-
venci a polarizaci cívek ukazuje tabulka 1 /!/.

4
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Možnosti EM 34-3 při vyhledáván* vypálených jílů

V Severočeském hnědouhelném revíru se jako pod-
sypové materiály využívají najčastěji vypálené jíly*
NaleziStS této suroviny máji větSinou podobný chapi-
ter. Jedná se o malé separátní hnědouhelné pánvičky
representované přeaeváím vypáleními jíly. V jejich
nadloží se nacházejí spraSové hlíny o mocnosti do ně-
kolika setrů a v podloží tufitieké jíly a vulkanity/7/.

Geofyzikální metody vyhledávání vypálených jílů
jsou založeny na kontrastu jejich fyzikálních para-
metrů a fyzikálních parametrů okolního prostředí. Pro
měření aparaturou EM 34-3 byla využita diferencovanost
měrných elektrických odporů. Přehled měrných odporů
hornin,které ee vyskytly v zájmových oblastech,udává
tabulka 2 sestavená na základě starších prací /7/.
Průzkum přístrojem EM 34-3 proběhl na lokalitách Mal-
hostice,Suchá a Kechvalice. Elektromagnetické profilo-
vání se uskutečnilo ve vSech třech případech,elektro-
magnetické sondování na lokalitě Ualhostice. Toto úze-
mí bylo zvoleno proto,že se zde již dříve provedlo
klasické odporové profilování,VES a' vrtný průzkum. To
umožnilo srovnat efektivnost jednotlivých metod.

Elektromagnetické profilování probíhalo ne
předem vytyčených profilech. Vzdálenost mezi nimi by-
la dána především požadovaným měřítkem interpretace,
krok měření činil polovinu vzdálenosti mezi cívkami,
•ždy ee osvědčil postup,kdy byl vybrán jeden profil
vedoucí kolmo na předpokládané rozhráni vypálených a
Jievypálených jilft • ten pak byl proměřen všemi frek-
vencemi při polarizaci civek ZZ a II. Tím ae získalo
celkem šeat křivek měrného odporu nad profilem,jak
ukazuje obrázek 2 /!/. Podle amplitudy neměřené «no-
málie byla pak pro flaetní průzkum území zvolena nej-
vhodnější frekvence a polarizace cívek. Terénní měře-
ní bylo telmi rychlé a jednoduché. Ukálelo «e,že při
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optimálním počtu tří pracovníků lze proměřit za hodi-
nu až 600 m předem připravených profilů /Icrok měření
5m/. Při interpretaci elektromagnetického profilování
byly naměřené hodnoty vodivosti převedeny na měrný
odpcr a seatrojeny odporové křivky nad jednotlivými
profilj. Na jejich základě pak byly sestaveny mapy
izolinií e z P

r 0 různý hloubkový dosah. Vzhledem k vý-
raznému odporovému kontrastu mezi vypálenými a ne?y-
pálenými jíly tyto mapy postačily ke stanovení roz-
hraní. Při použití více frekvencí bylo možné kromě
hledaného rozhraní ohraničit těžitelné polohy vypále-
ného jílu o větší mocnosti,což dokumentuje otrásek 3
z lokality Nechválíce.

Elektromagnetické sondování se uskutečnilo
pouze v oblasti Malhostic,kde bylo možné porovnat je-
ho výsledky s VES a vrtným průzkumem. Celkem bylo pro-
měřeno dvacet sondážníeh bodů. Terénní práce probíha-
ly i v tomto případě velmi rychle,při optimálním poč-
tu dvou pracovníků bylo dosaženo deseti sondážníeh mě-
ření za hodinu. Při interpretaci elektromagnetického
sondování byl využit grafický i početní způsob /5/»
7 obou případech bylo vyhodnocení rychlé a jednoduché.
Sadu křivek však nebylo možné interpretovat,protože
nebyla dodržena podmínka dvojvrstevn'ho prostředí.
Celkově ee z dvaceti křivek podařilo vyhodnotit pouze
pěttdal9ích sedm poskytlo alespoň přibližnou předsta-
vu o vertikálních změnách měrného odporu.

Celkové zkušenost a průzkumea na vypálené jíly
aparaturou BM 34-3 je tedy velmi dobrá. Ve všech pří-
padech se podařilo preaně ohraničit výchozy vypálených
jílů a přibližní vymezit tliittlné polohy o větší moc-
nosti , Rychlost míření je dostatečná a vyhovuje potře-
bám provotu. Porovnání výsledků elektromagnetického
profilování,stejnosměrného odporového profilování a
vrtného pruskumu na lokalitě Malhoatice prokázalo,že
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ílektromagnexické profilování se přesností -:. -ovní
etetjnoeměrnému / viz obr.4/ /I/. Prokázalo se,.:- <slek-
troasagnetick* sondování EM 34-3 poarytuje spráné vý-
sledky pouze při splnění podmínky dvojvretevného pro-
středí, což i z při průzkumu separátních hnědouhelných
pánviček spíže výjimka. Presto však mé evé opodstat-
nění jako velmi rychlá orientační metoda* Zásadními
výhodami průzkumu EM 34-3 jsou tedy rychlost měření,
menší náklady a odolnost vůči promrznuti terénu.

Kožnoeti EM 34-3 při vyhledávání valkanitů

Využití vulkenitů jako podcypového materiálu
je poněkud menší než u vypálených jílů. Vyhledávání
nových neleziět těchto hornin má věak také velký vý- }
znám. Možnosti elektromagnetického průzkumu na vulka- •>

nity byly zatím ověřovány na dvou lokalitách v oblasti j
velkolomu Maxim Gorki j - Mnichovec a VlfiG jih. í,

Jako hlavní metoda průzkumu bylo určeno měření ]
protonovým magnetometrem a magnetickými vahami. Profi- \
lování aparaturou EM 34-3 bylo vzhledem k odporovému
kontrastu mezi čedičem a okolním prostředím zvoleno
jako doplnková metoda.

Přistroj EK 34-3 je při vertikální polarizaci
cívek 2Z schopen detekovat málo vodivé strmé polohy
ve vodivém prostředí. Jednotlivé Čedičové pně na obou
lokalitách této podmínce do značné míry vyhovovaly.
Postup měření byl rychlý s jednoduchý. Šle o elektro-
magnetické profilování na profilech vedoucích ptea
hledané struktury. Každý profil byl proměřen třikrát
pro frekvence f B 64COHz, 1600 Hz,400 Hz. Pokud byla
aparatura ve vzdálenosti od hledané polohy vitěí než
dvojnásobek vzdálenosti mezi cívkami,přístroj indiko-
val správné hodnoty vodivosti odpovídající homogenní-
mu poloprostoru. Při dslSím přiblížení indikovaná vo-
divost stoupala. Při přechodu přes nevodivou polohu



Ill

přístroj indikoval zápornou anomálii. Výsledkem měře-
ní byly tedy tři křivky průběhu vodivosti nad profi-
lem pro tři různé frekvence zdroje.

Při vyhodnocení byla třikrát změřena amplituda
naměřená anomálie od jejího vrcholu po střední hodno-
tu vodivosti terénu / pro tři frekvence/. 2e zjiště-
ných hodnot byl pak pomocí paletky /6/ určován měrný
odpor a hloubka hledané struktury.

Vyhodnocení měření na obou lokalitách bylo
úspěšné částečně. Podařilo se nalézt strmé nevodivé
polohy,ale jejich hloubka se nedala popsaným způsob-a
určit. Nebyla totiž splněna podmínka malé tloužtky
těles /podstatní! menší než vzdálenost mezi cívkaai/
/2/. Přesto byla potvrzena možnost využití aparatury
EM 34-3 při vyhledávání vulkanitů. Hlavními výhodami
elektromagnetického profilování oproti magnetickému
průzkumu je rychlost měření a volba hloubkového dosa-
hu. Výsledky měření nad jedním z čediSových pňů uka-
zuje obrázek 5.

Závěr

Práce shrnuje první zkušenosti s využitím apa-
ratury EM 34-3 při geofyzikálním průzkumu na pcdsypo-
vé materiály,který proběhl na pěti lokalitách SHR.

Pří průzkumu na vypálené jíly se podařilo elek-
tromagnetickým profilováním vždy přesně ohraničit hle-
danou polohu. Jde tedy o spolehlivou a progresivní me-
todu,která ae svou přesnosti,rychlosti a jednoduchostí
vyrovná geoelektriekému odporovému profilováni a lze
ji aplikovat i v zimním období. Sondování EM 34-3 je
rychlá orientační metoda,která nemůže nahradit verti-
kální elektrické sondování,alt poskytne užitečné in-
formace » případ* dtojvrstevného prostředí. Při prů-
zkumu na vulkanity byly elektromagnetickým profilován
nía ohr»niC»ny jednotlivé Sedifiové" pnft. ACkoliv se n«-
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podařilo určit hloubku nevodivých poloh, i-j!" o měřeni
i v tomto případě částečně úspěšné • doplnilo pro-
bíhající geomagnetický průzkum.

První měření 8 EM 34-3 tedy jednoznačně pro-
kázaly ffložnoet využití elektromagnetických metod při
vyhledávání podsypo»ých materiala. Vzhledem k je-
jich rostoucí potřecě se tím otevírá aaxšl pole pů-
sobnosti pro oddělení geofyziky VÚHU.
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Tab.l: Hloubkový1 doaah EK 34-3

Vzdal, cívek
(ml

10

20

40

Frekvence
í Hz)

6400

1600

40C

Hloubkový dosah ím)
Polarizace YY

7,5

15

30

Polarizace ZZ

15

30

60

Tat.2: Přehled měrných odporů hornin

Hornina

kvalitní vypálené jíly

rozrušené vypálené jíly

pevná uhelná sloj

zvodnělý výchoz sloje

nevypálené tutltieké jíly

apraSové hlíny /odkryté/ .

vulkanity

é>s{2rr>)

>200

60 - 200

80 - 150

25 - 50

10 - 30

30 - 50

103- 105

ZZ YY

Texty k obrázkům*

Obr.1: EM 34.3 při vertikální a horizontální
polarisaoi oívtk
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RNDr. Jaroslav Chyba, CSo.,Rin)r. Vlas ti
all Bláha, RNDr.Daniela Venhodová.
Geofyzika n. p« Brno

METOD PRI PR8ZKUMU LOŽISEK ROPY

tfvod

Použití neseismických matod geofyzikálního průz-
kumu Je v poslední dobi T popředí zájmu světových naf-
tových společností. Důvodem Je jednak nízká oena tŠoh-
to metod a Jednak i to, 2a indikují jiné než elastio-
ké parametry a tím mohou znaSní obohatit úhrnnou geo-
fyzikální informaci. 7 průběhu posledních tří let byl
r n»p»Geofyzika Brno řeSen výzkumný úkol "Moderní me-
tody detekoe uhlovodíků", zaměřený na použití magne-
tických, radiometrických a elektrických metod. Před-
kládáme zde ukázky nejzajímavějších výsledků} v úplněj-
ší formě Jsou výsledky popsány ve zprávách /3/»/4/.

lokalizace terénních prací

Pokusná terénní měření byla provedena na šesti
lokalitách ve Vídenské pánviÍ Petrova Ves, Gbely-po-
le B, Ždánický les, Poddvorov, Hrušky-Lužica a Vraoov.
Z tohoto počtu na pěti lokalitách jsou akumulace uhlo-
vodíků obsaženy v neogenníoh sedimentárních komplexech;
pouze ve Zdánickém lese je ložisko v krystaliniku*
Převážní se jedná o ložiska tektonická nebo faciálně
tektonioká.
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Týsladky magaetometrie a radiometrie

Z© světové literatury Je známo několik příkladů
použití magnetoraetrie pro přímou detekci uhlovodíků
/5/. Anomálie ae zpravidla vysvětlují redukcí hematitu
na magnetit* Raše vlastní magnetická měření byla prove-
dena na ložiskách Petrova Ves, CFbely-pole B a Poddvo-
rov. Byla zjištěna řada anomálií umělého původu, ale
žádné anomálie, které by mohly geneticky souviset a
ložisky nafty.

Ha ložiskách Petrova Tea a Poddvorov probShlo sou-
časně s měřením magnetiky také měření gama-spektrome-
trie. Výsledek měření na lokalitě Petrova Ves je obtíž-
ně interpretovatelnýí byla zjištěna nevýrazná anomálie
v thoriové složce. Pro tento jev se nám nepodařilo na-
jít přijatelné vysvětlení nebo analogii; anomálie tho-
riové složky bývají zpravidla vázány na akumulace těž-
kých minerálů*

Na ložisku Poddvorov byla zjištěna po okrajích
ložiska anomálie totální intenzity (obr.II), eož odpo-
vídá literárním údajům /1/. Anomálie stejného tvaru se
pozorují i v uranové složoe (v našem případě tomu tak,
ale nebylo).Zpravidla se tyto anomálie vysvětlují tak,
že naftové ložisko působí jako stínící vrstva, pod kte-
rou je zvýšena koncentrace radonu;ten uniká po okrajích
ložiska, takže nad středem ložiska se pozoruje mini-
mum a po okrajích maxima intenzity gama-záření. V na-
šem případě nelze ovšem vyloučit alternativní hypoté-
zu - totiž že anomálie je způsobena zlomovou tektoni-
kou.

Terénní geoelektrická měření

Nakolik autorů se r poslední době zabývalo proje-
vy polarizace nad ložisky uhlovodíků /9/,/10/,/11/.
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těchto anomálií byla potvrzena i našimi pra-
cemi* Tzhledem k tomu, Se mSření vesmSs probíhala v
nízkoohniokám prostředí, museli jsme používat výkonné
generátory (6 kf a 30 kW); proto jsme se omezili na
uspořádáni VES - VF a středový gradient.

Měření VP byla prováděna s proudovým impulsem 10s
a odečtem 0,45s po vypnutí proudu. Ha některých bodech
jsme pro úSely kvantitativní interpretaoe aSřili pří-
strojem IPOR 2 ve JStyřech okamžicích po vypnutí prou-
du t 0,2sJ 0,48s) 1,2s a 3,2s# Výraené" anomálie byly
zJiStSny nad ložisky Petrova Tes (obr.I),Poddvorov
(obr.II,III) a Hrušky - Lužic* (obr.17), Had ložisky
Obaly - póla B 'a Zdániue byly anomália neprukamé. Ha
ložisku Vraeov (obr*7) Je situace složitější a bude
vyžadovat další výzkumt maximální hodnoty polarisova-
talnosti byly naměřeny po stranách a nikoliv nad zná-
aýa loSiskem.
Nškolik analogických situaoí bylo popsáno ve svStová
literatuře, např./11A

SouSasnš s mšřeníc VP probíhala take mSření oi-
porová t nad ložiskem Petrova Tes jsme pozorovali zvý-
šení zdánlivá rezistivity, zatímco nad ložisky Lužice
a Brášky je rezistivita oproti okolí snížena*

Ha příkladu jedné aondážní křivky z lokality Iu-
žioe jsme pokusne ovSřili novou teorii sondování VP,
která ja rozpracována v souSasné správ* ChybafllaT0uš-
ková /6/» frekvencnS závislá komplexní razistivita
jednotlivýoh vrstev se určuje podlá vzorce

(„
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kde Oj. je rezistlvita matrice, U) kruhová frekvence,
v objemová hustota polarizovatelných zon, q pomSr vo-
divosti a E tzv. "IP permitivita" /2/. S pomocí (1)
lze odvodit rekurentní vzorce pro podintegrální funkci
obdobne* jako T teorii stejnosměrného sondování} son-
dážní křivky se poSítají Hankelovou transformací a pře-
vod do Sašové oblasti se provádí Fourierovou transfor-
mací* Metodou "trial and error" jame provedli inter-
pretaci naměřených dat podle obr*71. Na svislé ose je
zde vyneseno "redukované napětí", které se poSítá stej'
ní jako tdánlivá rezistivita v teorii stejnosměrného
proudu - proto také má rozměr Um.

Je samozřejmě možné interpretovat naměřená data
také v pojmeoh "polarizovatelnoat" a "časová konstan-
ta"} definice těchto veliSin je vSak u různých autorů
různá*

Za nejvýhodnější považujeme vyjádření komplexní
resistivity

2 + v + (1-v)q
; -s (3)

2 - 2v + <1+2v)q

takže veličina Q Je totožná s reziatlvitou. urče-
nou s měření stejnosměrným proudem*

ftaboratorní měření

Měření airného odporu m polarlzovatelnosti bylo
prov«deni> laboratorní variantou metody V? vypraoovanou
ChudáSkea fJ/» T roeo 1966 byly proměřeny vsorky pís-
kovou a JíloTod odebrantf a vrtů na lokalitě Gbely, Pe-
trova Taa a Oajáry* kterf po naayoení vodou o měrném
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odporu 20 /Im -vykazovaly jen nízké hodnoty polarizova-
telnoeti ( 1 0,5), nepřevyšující 3%, íasto pod 196. Ve
vzorcích nebyly makroskopioky patrné minerály 8 elek-
tronovou vodivostí* Pokusili jsme se i o sycení vzor-
ku pouze naftou a to u další kolekoe prachovou, jílov-
ou a pískovců z vrtů Gajáry 102, 103 a Gbely B7. Tyto
vzorky byly nejprve vysušeny a pak ve vývěvě syceny
přírodní naftou vytěženou z vrtu ffbely-Petrova Ves,
a i v tomto případě byly u vzorků zjištovány jen níz-
ké hodnoty polarizoveíelnoati v rozmezí 0,6 - 1f&%»
Pouze u vzorku pískovce a prokazatelnými stopami po
naftě (zápach, skvrny) byly po nasyoení vodou pozoro-
vány vyšší hodnoty polarizovatelnosti coa 4,4%.

Ve snaze napodobit přírodní podmínky byly vzorky
při dalším experimentálním měření syceny naftovou emul-
sí, tj. nejprve vodou o měrném odporu 20 il m a po čás-
tečném vysušení byly ponořeny nejprve zčásti, potom
zcela do přírodní nafty o hustotě 0,67 g.ora . Při
těchto pokusech byl u sedimentů z lokalit Gbely, Ga-
járy i u granitoidů z lokality Ždánice převážně pozo-
rován 2 až 5ti násobný nárůst hodnot polarizovatelnos-
ti, oproti hodnotám zjištovaným při nasycení těchto
vzorků pouze vodou (např.pískovec Gbely B-7 ve vodě
1,1% v naftové emulsi 5*8%, prachoveo Ždánice ve vodě
0,6% v naftové emulsi 3»8&, granitoidy Ždánice 56 ve
vodě 1,1 - 1,6$ v naftové emulsi 4,1 - 4,85$ a pod.).
Provedli jsme pokus 1 s umělými vzorky z pěnového
polyuretanu, které při syoení vodou měly hodnoty 1 »
0,4 - 0,5%, při syoení pouze naftou 1 « 1,5% a při sy-
oení naftovou emulsi \m 1,6 - 4,655 /4/.

Z laboratorních pozorování vyplývalo. Se předpo-
kladem pro nárůst polarizovatelnosti je primární pří-
tomnost vody ve vzorcích před jejich sekundárním syce-
ním naftou* Komárov /8/ uvádí, Se ve vrstevních vodách
naftových ložisek se nejvíoe nachází roztok NaCL, kte-
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rý obySejně tvoří 70 - 95$ z celkového množství solí
a vrstevní vody mají koncentraci 1-10 g A . MSraý od-
por naftonosných horizontů je proto dán mineralizací
vody, nacházející se v pórovém prostoru a jejím množ-
stvím a rozdělením. Domnívali jame us, Se Jedno z mož-
ných vysvětlení anomálií VT by tedy mohla být i mine-
ralisaoe vody a proto při dalších pokusech byl sledo-
ván vliv rozdílná konoentraoe roztoku NaCl, kterým by-
ly vzorky původně nasyceny před doplňkovým sycením
naftou, na hodnoty polarizovatelnosti.

Jako příklad uvádíme pozorování u vzorků granlto-
idů z lokality Ždánioe (vrt 45, metráž 797-800 m ) ,
které vykazovaly při naayoení vodou hodnoty \ <. 3 &
Ve vzorcích byl akoesorioky přítomen magnetit, o Sami
svědSí orienta5ní kapametrie 3t • 3 • 10**̂  SI* Z téhož
vrtného jádra byla opracována série devíti váleSků a
ty byly nejprve nasyceny destilovanou vodou , pro mož-
nost zjiStění nehomogenit ve vzoroíoh reap.srovnání
původních dat. Hodnoty polarizovatelnosti, při sycení
destilovanou vodou, jejíž měrný odpor na konci mžření .
byl coa 270 ílm, se pohybovaly od 1,8 do 2,35S. Potom
byly jednotlivé válečky vysušeny a každý odděleně sy-
cen rozdílným roztokem a koncentraci NaCl od 0,01 do
100 g/l (viz obr VII). Dále byly vzorky zSásti vysuSe-
ny tak, aby v nich byla šachována poloviční vlhkost
(kontrola byla provedena vážením) a opět oddSlenS do-
sycena ve vývěvS naftou. Při tomto měření docházelo
k výraznému nárůstu hodnot polansovatelnosti na hod-
noty 5-6£ Q vzorků primárně sycených konoentraoemi
HaOl menSími ne 2 1 g/l, sat í co a vzorků původně nasy-
oenýoh vySiíml konoentraceml VaOl byly měřeny jen hod-
noty polarisovatelnostl pod 5%, Kontrolně byly další
nové vzorky, opracované s téhoi vrtného jádra nejprve
vysuSeny a pak syceny vs vývěvě naftou* Tsnto experi-
ment se projevil rfruĚOým nárůsts* hodnot měrného od-
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póru, ale hodnoty polarizovatelnosti opět nepřevyšova-
ly y&» Tím se opět potvrdilo, že podmínkou pro zvýše-
ní hodnot polarizovatelnosti je primární voda ve vzor-
cích, která väak jak se ukazuje u řady dalších vzorku
nemá vyšší koncentrace NaCl než 1 g/l*

Na základě výsledků terénních měření považujeme
za nejperspektivnější metodu přímá indikace naftových
ložisek V?, doplněnou o měření odporová* PříSiny ano—
nálií jsou předmětem dlouhodobého výzkumu; předběžně
předpokládáme působení tří vlivů t I

a) polarizace na elektronových vodičích \
(pyrit,magnetit), které vznikly v j
redukSním prostředí nad ložiskem. Jde ř-.
tedy o zobecnění pojetí Oehlerové a \
Sternberga /9/. {

b) elektrochemické děje v roztoku soli, který
tvoří v naftě emulzi

o) kapilární procesy (doloženo např.měřením
na umělém vzorku 3 polyuretanu).

Interpretace není Jednoznačná; zpravidla se nad
ložiskem nachází maximum polarizovatelnosti, ale je
možná i opaSná situaoe - nad ložiskem je lokální mini-
mum, zatímco maximum vroubí okraje ložiska* Rovněž
•mowálie resistivity nepodávají jednoznačnou informaci
- někdy dochází ke "nížení odporu (zřejmě vlivem sla-
né Vv/dy); jindy ntcpak zvýSení (snad vliv kaloitiza-
oe - Brv /9/)«

Pro kvantitativní vyšetřování anomálií nnd nafto-
vými ložisky je «o2no použít rovnioo (1),(2),(3) s
odpovídajícím algoritmem řeěení přímé úlohy.
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Ostatní metody (magnetometrle,radlometr±e) jsou
zřejmě podstatně ménŽ informativní; nicménS se dojí-
váme, že zejména Indikace radiometrické jsou zajímal
a zasluhuji si podrobnější výzkum.
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R N D r . J a n M a š í n , C S c .
R N D r . L a d i s l a v P o k o r n ý
R N D r . M i l a n P o s p í ä i l
R N D r . N a d ě ž d a 5 t o v í č k o v á , C S c .
Geofyzika n. p. Brno, závod Praha, ČSSR

INT ERPRETACE NOVÝCH AEROMAGNETICírfCH MČftENÍ
Y-äfADNfCH_ČECHXCH_A_y-POSyMAyf

tfvod

V r. 1983 provedl n.p. Geofyzika Brno nové letec-

ké magnetické a gamaspektrometrické mapování v měřítku

1:25 000 v jv. části středočeského plutonu a v přileh-

lé Sásti moldanubika a proterozoika Barrandienu. Další

Sásti západočeského proterozoika a sousedního krysta-

linika byly změřeny v r. 1984. Metodika měření a pod-

robné zpracování jsou shrnuty ve zprávách DědáSka et

al./1,2/. Na rozdíl od dřívějšího leteckého geofyzikál-

ního mapování, jež pokrylo prakticky celý český masív

rovněž v měřítku 1:25 000 a které vedl Salenský, má

nové měření magnetického pole vyšší přesnost (do ±2 nT)

a radiometrické měření registruje kromě úhrnné aktivi-

ty gama také koncentrace K, U a Th. Metodikou měření a

interpretací radiometrie se zabývá Slánek DědáSka a Ve-

selého v tomto sborníku, zde se omezíme na shrnutí výs-

ledků pozemního ověřování a interpretace aeromagnetic-

kých anomálií, jak vyplynuly z práce autorů.

Přehled ověřovacích prací

Prvním krokem byla příprava schémat magnetických

anomálií v měřítku 1:50 000 na základě nových aerooag-

netických map a sestavení tabelárního přehledu anomá-

lií, v němž byly uvedeny i výsledky dosavadních prací i

K vlastní terénní rekognoskaci spojené • odběrem

vzorků pro vyšetření petrofyrikálních vlastností a

atudiun byly. vybrány ty.anomální lokality,
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které sstíc nebyly uspokojivě vysvětleny, •. šále ty,
jež na základě předběžné interpretace slibovsv. při-
nést nové poznatky ze strukturně geologického, prtro-
logického Si ložiskově geologického hlediska. Ze v •; ch
391 anomálií v celé oblasti bylo v terénu prověřeno
22í, jež reprezentovaly vSechny významnější anomální
zóny. Ve 150 případech se podařilo zdroje anomálií ne-
lézt na povrchu, ostatní jsou pravděpodobně skryty ve
větší či men&í hloubce pod povrchem.

Vedle toho bylo v uvažovaném území vybráno společ-
ní s odpovědnými geology 8 lokalit, na nichž byla pro-
vedena pozemní ověřovací geofyzikální měření ZB účelem
bližšího prozkoumání zdroju anomálií a jejich případ-
ného prognózního ocenění.

V dalších dvou oddílech jsou popsány jednotlivé
magneticky anomální zóny a na podkladě petrofyzikélní-
ho výzkumu je podónB jejich interpretace (příl. I).

Popis magnetických anomálií

Ve slavkovském a oharřkéra krystaliniku jsou anomá-
lie zóny A vyvolávané metabazity a metatufy; mají ne-
pochybně společné vulkano-tektonické založení. Zóna B
na kontaktu s mariánskolázeňským komplexem se skládá .
z řady poměrně intenzivních anomálií vázaných ne výs-
kyty erlanových amfibolitů.

Mariénskolézeňský metabazitový komplex jako celek
nevykazuje vysokou magnetizaci. Jako zdroje nejvýraz-
nějších magnetických anomálií se uplatňují serpentini-
ty, na prvém místě mohutné teleso VISÍho hřbetu jv.
Pramenu, na nSž je vázána anomálie C. Toto těleso leží
v pásmu litoměřického hlubinného zlomu, indikovaného
výrazným gradientem tíže. DalSi drobnější anomálie,
vyvolané lokálními akumulacemi ferromagnetik v emfíbo-
litech jsou zřejmS situovány na tektonických.liniích
jek parale^íiích a M«vní zlomovou ^
příčných. Bovnřž ^J^^^ŠĚ^Ě^^ĚĚSS^í^
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setkáváme s lokálním obohacením amfibolitů ferromagne-
tiky.

V tepelském krystaliniku je významným prvkem mi-
chalohorské anomálie D, jejíž zdroje mají polygenetic-
ký charakter. Další výrazná anomálie E u Útviny má
směr S-J a jejím zdrojem jsou polohy amfibolitů a krys-
talických karbonátů s granátem a magnetitem, které
jsou hlubinné provenience a jsou pravděpodobně vázány
na tektonický systém tzv. bezdružické brázdy. V krys-
taliniku vystupuje též řada drobných anomálií spjatých
většinou s menšími anomálně magnetizovanými tělesy am-
fibolitů. Od Plané u U. Lázní aS do prostoru v. Žlutic
probíhá lestkovsko-úterská magnetická zóna F, která
sestává z jednotlivých dílčích anomálií, jejichž vzá-
jemné posunutí indikuje příčnou tektoniku. Hlavní zdro-
je anomálií jsou podpovrchové a směrem k SV upadají až
do km hloubek. Skupina intenzivních anomálií 6 v sv.
cípu území odpovídá vulkanitům Doupovských hor. Další
drobné i vetší anomálie v tepelském krystaliniku i Bar-
randienu jsou rovněž spjaty s tělesy neovulkanitů,
z nichž některá nejsou dosud geologicky vymapovaná.
Nejjižnější, dosud neznámý výskyt byl zjištěn u Holý-
Sova.

Krystalinikum Českého lesa zasahuje do měřené ob-
lasti jen nepatrnou Sástí jz. Tachova. Několik zde
zjištěných anomálií odpovídá vložkám silně magnetických
amfibolitů a v menší míře hadců.

Domažlické krystalinikum obsahuje četné intenzív-
ní anomálie, většinou uspořádané do pásem. Na Z, v am-
fibolitovém masívu Černé hory, jsou magnetické anomálie
vázány na kontaktní zónu a na některé tektonické zóny
uvnitř masívu. Dál* na V probíhají dvě paralelní ano-?
mélní zóny vyznačující bernartický (H1) a vidieky emfi-
bolitový pruh (i^) a jejich pokračování k S. Tyto zóny
jsou předmětem podrobnějšího průzkumu. Konečně anomálie
pásma CH jsou eřejmí spjaty s některými typy hornin
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poběžovického masivu. Další drobnější anomálie jsou vá-
zány na okrajové v porfyrické biotitické Suly sedmihor-
ského pně a magnetické metabazity a rohovce v jeho exo-
kontaktu.

Západočeské proterozoikum je charakteristické pří-
tomností několika význačných, zhruba paralelních magne-
tických son, sledovatelných přes celou oblast. Tyto a-
nomální zóny jsou v odkryté části barrandienského pro-
terozoika vázány na známé pruhy paleobazaltových vulka-
nitů (spilitů}. Kaše výzkumy potvrdily, že tyto horni-
ny vykazují hodnoty susceptibility a remanentní magne-
tizece, jež sice kolísají v širokých mezích, ale vcel-
ku jsou výrazně zvýšené. Paralelně se zónou F v tepel-
ském krystaliniku probíhá jižnější zóna I, vyznačující
svojgínský paleobazaltový pruh. Sz. od borského masívu
navazuje zóna I na zóny H^ a Hg, což potvrzuje názor
o genetické souvislosti paleobazaltových a amřibolito-
vých pruhu. Magnetický anomální pás J odpovídá stříbrsko-
-plasskému paleobazaltovému pruhu. Jjz. od Stříbra, kde
zóna nasazuje, jsou anomálie usměrněny v místě předpo-
kládané bezdružické brázdy do směru S-J. Jv. Manětína
vzniká jakýsi uzel sblížení zón I a J a anomálie orien-
tované do směru Z-V obě pásma propojují. Anomální zóna
K byla řazena k hlavnímu paleobazaltovému pruhu domaž-
licko- kralupskému, ale výsledky aeromagnetického měře-*
ní úkazujjí její určitou azimutální i prostorovou samo-
statnost. Kdyňsko-Stěnovické magnetická zóna L odpoví-
dá hlavnímu paleobazaltovému pruhu. Je vyvolána složi-
tým a patrnS i vícepatrovým pásmem magnetických zdrojů,
které se řadí <3o určitých dílčích zón. Vedle anomálií
vázaných na paleobazalty vystupuje v s. části zóny L
také výrazná podkovovitá anomálie vyvolaná některými
magnetickými partiemi Btěnovlckého granodioritového pně.
Poslední págmo anomálií M lemuje na SZ klatovskou apo-
fýzu (Slnkortk** tona) a je vyvoláno opět paleobazalty.

V •moldanublku-4»ou. hlavni *óny magnetických anomá-
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lil orientovány ve směru JZ-SV, stejně jako v Barrandi-
enu. Nejzápadnější, dosti nespojité zóna N leží mezi
klatovskou a chanovickou apofýzou. Další zóny 0, Q, R
a S (písecká zóna) jsou směrem k V postupně výraznější
a spojitějSÍ. Při jz. ukončení těchto zón převládá ori-
entace anomálií kolmá k předešlé. Zřetelně se to proje-
vuje na magnetických zónách T, U a S (písecké), zóna S
a její pokraSování k SV (S-) sledují omezení pole vyš-
8Í radioaktivity, které vyznačuje podolský komplex. Lze
tedy píseckou zónu a pravděpodobně také její pokraSová-
ní S< pokládat za projev pásma metavulkanitů na hrani-
ci dvou komplexů krystalinika. Poslední anomální zóna
v moldanubiku (V) odpovídá projevu magnetických hornin
na kontaktu prachatického granulitového masívu. V této
eóně byl zjištěn granát-amfibolický skarn s pyrhotinem.

Granitoidy středočeského plutonu v jeho zkoumané
části jsou prakticky nemagnetické. Jediné magnetická
zóna P je vázána na amfibolity v červenském granodiori-
tu. Pouze v sv. zakončení zóny P se projevuje vliv
zbytků pláště moldanubických hornin.

Metamorfované ostrovy se jeví jako zdroje inten-
zivních anomálií. V zóně X se anomálně projevují hadce
a dále některé horniny metamorfováného proterozoika a
paleozoika. V mirovickém ostrovu (zóna Y) jsou to jak
bazické tak kyselé horniny (mirotlcké ortoruly). Při-
lehlé intenzívní anomálie Y^ odpovídají mapovaným vul-
kanitňm jílovského pásma. Další magnetická zóna Z vys-
tupuje ve výběžku sedlíansko-krásnohorského ostrova,
budovaném starosedalskými ortorulami, které vyvolávají
méně intenzivní anomálie..

Petrofyzikalng-petrologlcká interpretace aeroma^netic-
anomálií

Jak již bylo \#5e uvedeno, pro interpretaci eno-
mélniho pole byly.použity nejen veškeré dostupné dří-
vější podklady /í, 2., 3» 4, 5, 6, 7, 8, /
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ale byl proveden i nový terénní rekognoskační a kapámet-
rický průzkum spojený s odběrem vzorků pro laboratorní
petrofyzikální i mikroskopický výzkum tak, aby bylo mož-
no vnést do dosavadních interpretací určité jednotící
hledisko, zejména pokud jde o petrogenezi a strukturně-
-tektonitké postavení anomálních zdrojů. Byly vyšetře-
ny nejen parametry petromagnetické (3C, J , Q), ale i
hustotní. Tento průzkum byl proveden pouze tam, kde sa-
mi autoři dosud nepracovali, tj. byla vynechána oblast
Slavkovského lesa, většina výskytů známých neovulkeni-
tů, v nSkterých úsecích byly provedeny pouze doplňují-
cí odběry vaorků (Stěnovický peň). Vesmgs jsme väak
navštívili a ovzorkovali vSechny výäe uvedené anomální
zóny celé studované oblasti. Petrofyzikálně" bylo vyšet-
řeno několik set horninových vzorků, z nichž alespoň
polovina byla studována petrograficky. Výsledky byly
sumarizovány do přehledných tabulek v přísiuSných zprá-
vách /i/, /2/. Dále uvedeme hlavně ty výsledky, které
v dřívějších interpretacích prezentovány nebyly.

Při j. okraji mariánskolázeňského metabazitového
masívu i v tepelském krystaliniku na JV odtud byly ja-
ko významné anomální zdroje zjištěny křemenné amfiboli-
ty s titanitem a proměnlivým (až 5%) obsahem magnetitu
o # 129.10~3SI. V michalohorské anomální zóně byly
identifikovány nejméně Styři typy hornin jako možné po-
vrchové anomální zdroje: hrubě porfyroblastické, graná-
tické amfibolity aS eklogitického charakteru (3C=3,6.10~3

SI), foliované diopsidické amfibolity s magnetitem (až
\Q%) o JC-211.1O~3SI, diopsidické erlany s pyrhotinem
(X=5,67.10"3SI, Q-13,98), foliované magnetitové kvarci-
ty s granátem (3Í-1 U,75.10"3SI) a kone fin ě hrubě porfy-
roblttstieké magnetitové ortoruly s lepidomelanem {%*
•401,88.10~3SÍ, Q-2,25, «B»2,99 gem"

3). Petrogen«ze a
strukturní postavení této pozoruhodné horninové asoci-
ace jsou prozatím nejasné a bes provedení technických
ověřovacích^ prací bjr bylo předčasné vyslovovat jakéko-
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liv závěry. V lestkovsko-dterské zóně, u níž byl v do-
savadních pracích uvažován pouze hlubší zdroj, se nám
podařilo na řadě lokalit zjistit anomálně magnetizova-
né horniny: diopsidické a epidotické amfibolity s pyr-
hotinem, jež nepochybně představují metamorfované pro-
dukty paleobazaltového ("spilitového") vulkanismu vys-
tupujícího v dlouhé lineární zóně vcelku paralelní
s ostatními, na J odtud ležícími vulkanitcjrými pruhy
v méně metemorfovaném proterozoiku. Nositelem magneti-
zace je zde na rozdíl od michalohorské zóny pyrhotin
s jedinou výjimkou hematit-lepidomelan-sillimanitické
kvarcitické ruly s granátem a hojným martitizovaným
magnetitem. Tento metamorfit itabiritového charakteru
jsme zjistili v. Dolního Jarané. Není vyloučeno, že po-
dobné horniny (zřejmě do Jisté míry analogické magneti-
tovým kvarcitům z michalohorské zóny) se mohou zde úplat
novat jako hlubší anomální zdroje.

V rámci domažlického krystalinika vystupující ano-
mální zóny jsou spjaty s tělesy metabazitů, z nichž nej-
významnějSÍ jsou amfibolitový masív černé hory, vidieky
a bernartický amfibolitový pruh. Zastoupeny jsou přede-
vším páskované pyroxenické amfibolity převéXně s pyrho-
tinem, amfibol-pyroxenické erlany s pyrhotinem, nehoj-
né serpentinity a ojediněle spessartit, obojí s magne-
titem. Anomálie při s. kontaktu sedmihorského žulového
pně vyvolávají především některé magnetit obsahující
partie biotitické porfyrlcké žuly okrajového typu, kte-
rý se jinak po celém obvodu pně projevuje jako nemagne-
tický. V menSÍ míře jsou anomáině magnetizovány někte-
ré přikontaktní rohovcovité pyroxenické amfibolity. Po-
běžovický bazický masív jako celek nevyvolává souvislou
magnetickou anomálii, ale několik drobnějších anomálních
polí a zón. Ve shodě t tím i s petrografickou variabi-
litou masívu jo petrofyzikální variabilita jednotlivých
typů bazik: amfibol-pyroxenických dioritú až gaber, o-
livínických gabronoritů o pod.
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v prostoru jz. Části barrandienského •roterozoiká

všechny anomálně magnetizované lineární zóvy •prostoro-

vě korelují se známými proterozoickými vulkani tovýrci

pruhy,-jak byly definovány např. Fialou /9A Ve ojšín-

ském pruhu byly jako anomální zdroje určeny zejmeV,-- se-
m

lene břidlice - pravděpodobně paleobazaltové tufy
s pyrhotinem a pyrhotinové zrudněni na proterozoický
vulkanismu^ vázané (hlavně v prostoru Erpužice-Kšice).
Krone paleobazaltu se však uplatňují i křemenné kereto-
fyry a jejich tufy obsahující jako ferromagnetický mi-
nerál magnetit (lokalita Hůrka u TSchlovic;3d=15,68.10"^
SI). Ve stříbrsko-plasském pruhu to jsou opět paleoba-
zalty a jejich tufy, slabě metamorfovarié na zelené břid-
lice s reliktními porfyrickými nebo vulkanoklasiickými
štrukturálni. Nositelem proměnlivé magnetizace s vesměs
vyššími hodnotami Q-koeficientu je u paleobazaltů opět •
pyrhotin. I v tomto vulkanickém pruhu se uplatňují ja-
ko anomální zdroj i metamorfováné produkty vulkanismu :
specifického chemismu: stilpnomelanové břidlice s magne-
titem popsané již Fialou /9/. Vyskytují se na lokalitě ŕ
Hůrka u Draženě a dosahují hodnoty 3t=38,88.10~^SI. Jde
tedy o zatím nejmagnetičtější produkty proterozoického
vulkanismu z této oblasti. Horniny bazického mladotic-
kého pně» jenž má určitou prostorovou a strukturní sou-
vislost s tektonickým založením stříbrsko-plasského
pruhu, vykazují vzhledem k pestré litologii (afanitické
porfyrity a2 olivínické gabronority) proměnlivé fyzi-
kální vlastnosti.

Hlavní proterozoický-vulkanitový pruh sz. křídla
Barrandienu, tzv. domažlicko-kralupský, resp. jeho jz.
Cáct, koinciduje zcela přesně s nejintenzívnSjSÍ magne-
tickou zónou této oblasti - kdynsko-Stěnovickou magne-
tickou anomálií. Prostorově koreluje tato anomálie Ci"'.
její jednotlivé dílčí zóny) přesně s morfologicky -nó-i
pádnými elevacemi bazaltových paleávulkanittt, a to
v jejich .téměř ,nemetamoi'f<>vané%;yýxo3i;>„Ja.i-.cípu
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randienu, tak i v metamorfním vývoji v domažlickém krys-
taliniku. Jsou to tedy jednak velmi slabě regionálně
metamorfované bazalty, t j. zelené břidlice 8 výraznými
reliktními strukturami bazaltů a jejich tufů, jednak
intenzívně regionálně i kontaktně metamorfované bazal-
ty, tj. pyroxen-amfibolické rohovce bez reliktu původ-
ních lávových a pyroklastických struktur. V obou typech
je přítomen pyrhotin, udílející jim 5asto vysoké hod-
noty remanentní magnetiiace (při relativně* nízkých hod-
notách X bývá Q>20). Pyrhotin je přítomen nejen jako
integrální rudní minerál přímo ve vulkanitech, ale i
jako samostatné sulfidické zrudněni na tento vulkanis-
mus nepochybně vázané. Pyrhotin tedy představuje povr-
chový zdroj anomální magnetizace samotných vulkanitů,
ale podle intenzity a charakteru anomálie nelze vylou-
2it přítomnost subvulkanických i hlubäích těles obsahu-
jících i jiná ferromagnetika, předevSím magnetit. Ten
je zdrojem anomální magnetizace některých partií gtěno-
vického granodioritového pně, ležícího též na kdyňsko-
-StSnovické zóně. U této zóny tedy magnetometrie, ale
i spektrometrie gama zřejmé zobrazuje významnou zónu
lineární extenzní tektoniky rozpínání proterozoického
mořského dna, tj. tehdejší oceánské kůry. Produkty vul-
kanismu na tuto zónu vázané mají tholeiitový charakter
potvrzený deficitem v8ech tří sledovaných prvků (U, Th,
K). Hustoty paleobazaltů jsou dosti jednotné, kromě tu-
fů nikdy neklesají pod hodnotu 3,0 gcm"^. Nejjižnější
anoroální zóna v proterozoiku, tzv. žinkovská, sledují-
cí z. kontakt klatovské apofýzy středočeského plutonu,
koinciduje opět s pruhem kontaktně metamorfovaných pa-
leobazaltů, v nichž je dominantním ferromagnetickým
minerálem magnetit.

Horniny středočeského plutonu anomální megnetiza-
cl nevykazuji. Pokud se v oblasti budované granitoidní-
ml horninami vyskytují lokální anomálie, jsou vždy vy-
volávány magnetizovánými enklávami amfibolitů, erlanů
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a leptynitů {zejména v chanovlcké apofýze ft střel skohoš-
tickém výběžku plutonu).

Hornin;.' metamorfováných ostrovů jsou jedním z nej-
výraznějších anomálních zdrojů v oblasti Pošumaví
V kasejovickém ostrovu to jsou kvarcity s magnBtite:,
dvojslídné a leukokratní ortoruly, rohovcovité biotitic-
ké pararuly, amfibolity s magnetitem, pouze v j. Části
ostrova s .pyrhotinem. V.j. části mirovického ostrova
jsou to jednak mirotické ortoruly, namnoze leukokratní,
jednak horniny dioritového až gabrového složení vesměs
s Bagnetitem. Struktury většiny uvedených hornin jak
kyselých tak bazických mají rysy původních vulkanických
struktur.

Anomální zóny sv,-jz. směru i jednotlivé anomálie
v prostoru strážovské, sušické a strakonické pestré
jednotky coldanubika lze vesměs objasnit povrchovými
zdroji, tj. anomální magnetizací některých specifických
typů krystalických břidlic. Jsou to tyto horninové ty-
py: sillimanit-cordieritické pararuly s magnetitem,
místy i hercynitem o vysokých hodnotáchX=126.10"^SI i
vysokých hodnotách « (2,90 gcm~J), migmatity ortorulo-
véno vzhledu až leptynity a erlany a konečně amfiboli-
ty, pro něž je příznačný vyšší obsah živců a křemene
(a tím i nízké hustoty). U věech těchto typů lze před-
pokládat předmetamorfní vulkanogenní původ. Toto zji§-
tění platí pro všechny anomální zóny, především pro
nejvýraznější z nich - píseckou. Je tedy velni pravděpo-
dobné, že u všech těchto sv.-jz. zón jde o lineární vul-
kanická pásma hornin kontrastního chejnismú od křemenem
bohatých trondhjemitických až po bazické, při čemž po-
díl bazické složky stoupá směrem k JZ. Nositelem magne-
"tizece je magnetit.

Na anomálních zdrojích se v oblasti (zejména v je-
jí s£. části)uplatňují neovulkanické horniny, o nichž
již byla zmínka výše. Jde o horniny nejrůznějšího che-
misau* od traehytických. přes andezitické ftl, po-toazaltó-
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Závěr

2 naší interpretace magnetických anomálií v oblas-
ti západních Čech a Pošumaví vyplývá několik základních
skutečností:
1. Naprostá větěina magneticky anomélních zón jak v jed-
notlivých kry Stalini ckých celcích z. Čech, v. jz. barran-
dienském proteroioiku,pošumavském moldanubiku i v meta-
morfováných ostrovech indikuje vuLkeno-tektonické zóny
mnohakilometrové délky e pravděpodobně hlubšího založe-
ní navzájem zhruba paralelní sv.~jz. směru,byí s různý-
mi ezimutélními odchylkami a lokálními horizontálními
posuny. Tyto zóny v radě případů koincidují s významný-
mi hlubinnými zlomy ve studované oblasti definovanými
/10/ a indikovanými na základě jiných geofyzikálních
metod, především grBvimetrie /11/. Zejména magnetické
elevace tepelské e kdyňsko-gtěnovická korelují s tího-
vými maximy.

2. Vulkanity tepelsko-barrendienského bloku, zejména ty,
jež jsou jednou z příčin lineární zóny kdyňsko-štěnovic-
ké, mají charakter tholeiitických bazaltů, což svědčí
pro fenomén zonálního rozpínání proterozoické, nejspí-
ěe oceanické kůry tohoto bloku, tj. pro její relativně
malou mocnost v době vzniku, tahových struktur, a tedy

o deficitu kontinentální kůry v proterozoiku v tomto
bloku. Tvorba kontinentální kůry vSak musela být již
tehdy progresivním vývojovým prvkem, jak o tom svědčí
výskyty vulkanitů andezitového a keratofyrového chemis-
mu ve stříbrsko-plassJcém a svojgínském pruhu a samozřej-
mě přítomnost granitoidních plutonitů kadomských i va-
riských v tepelsko-berrandienském bloku vůbec. V souvis-
losti s tím je pozoruhodné i to, 2e u relativně nejhlu-
binnějších vulkanitů se jako nositel magnetizace vysky-
tuje přev62nS pyrhotin (v leetkovsko-títerské a hlavně
kdynsko-štěnovické xóně), zatímco u «oín#ných keratofy-
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rových a andezitovýcíi vulkanitů a u bazaltů žinkovské

zóny se .objevuje magnetit.
3. Matavulkenity moldanubika svým "kontrastním charakte-
rem a fyzikálními parametry svědči o částečně kôrové a
Částečně podkorové provenienci. V době jejich vzniku
musela tedy v prostoru moldanubického bloku existovat
mocnější a pravděpodobně vícevrstevná kůra kontinentál-
ního typu. Tato doba není dosud spolehlivě známa, což
souvisí s nevyjasněnou stratigrafickou pozicí pestrých
skupin moldanubika. V tomto smyslu je pozoruhodná i smě-
rová shoda všech magnetometricky indikovaných vulkanic-
kých pásem v celém studovaném území a především určité
pokračování těchto pásem z moldanubika do metamorfova-
ných ostrovů. Jalr kyselé tak bazické produkty vulkanis-
mu v poSumavském moldanubiku a ostrovní zóně jsou až
na malé výjimky magnet i zovány magnetitem na rozdíl od r;
větginy produktů proterozoického tholeiitového vulkanis- (
mu magnetizovaného pyrhotinem. <:
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Ing. Miroslav Kra, CSo. a RffDr. Richard Chvojka
dSOTZZlSA. n . p. BHHO, závod Ptah»

AHAXÍZA VÍCESLOŽKOVÍ ittfflTMIZACB VYBRJUrfCH

1. ifvod

3yatematioký paleomagnetický výzkum paleoft
zoickýoh foraaoí Barrandienu byl prováděn v průběhu
uplynulých v íce než t ř í l e t . Rozvoj petromagnetickýob
a paleomagnetických výzkumů apolu a přenesením
ohniska zájmu na horniny, která proi ly aložitým geo-
logiokým vývojem, ai vyžádal zdokonalení laborator-
ních metod výzkumu přirozené remanentní magnetlzace,
V řadě případů rozbor struktury remanentní magnetI-
zace předpokládá tepelná demagnetování vzorků hornin
aZ po Curieovu teplotu hematitu (675*C). 7 průběhu
tepelného demagnetování však čaato dochází v přírod-
ních materláleoh k fázovým zrninám nebo i k chemickým
změnám minerálů neaouoíoh remanentní magnetizaci.
příp. ke vzniku nových magnetických minerálů.
Parciální termoremanentní magnetizace novotvořených
minerálů může za nepříznivých okolností být velmi
s i lná ve srovnání s rezidui složek přirozené rema-
nentní magnetizace. Je proto žádoucí, aby proces
tepelného demagnetování probíhal v prostředí s velmi
slabým magnetickým polem, nejlépe nulovým. JedinS
tak může být zaj ištěna reprodukovatelnost směrů
jednotlivých komponent skládajících přirozenou
remanentní magnetizaoi.

Ka pralakem závod! n. p. Geofyzika byl vyvinut
a p ln i ověřen ayatéa zvaný HAVACS ( Magnetic Vacuum
Control Syateji )• Syatfa, a lou i ío í k zajisfování
nulorlho aacnetlokeho pole v proatoru provádění
experlnentu,ae akládá s e t ř í č á s t í t za prvé je t o
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soustava tří párů Belmholtzových cívek, z& žrubé je
to magnetometr s rotujícími cívkami pracujíc! zxe.
principu zemského induktoru & za třetí je to ríd.'cí
jednotka pro napájení Selmholtzorých cívek zpětno-
vazebně spojená s magnetometrem a vybavená pamefovýc
obvodem zajištujícím kompenzaci magnetického pole
při výpadku sílového napájení. Senzory magnetometru
jsou neseny i poháněny stlačeným vzduchem. Přesnost
magnetometru se pohybuje v desetinách nT a jeho
hlavními přednostmi jsou dále nemagnetičnost senzorů
a zanedbatelný ofset. Aparatura byla vyvinuta
J. Haiouskeo, £. Příhodou, B. Pěšinou a J. Bláhou
ve spolupráci s geofyziky paleomagnetioké laboratoře
n. p. Geofyzika v Průhonicích. ,

Aparatura HAVACS zajišťuje, Se v prostoni '
o objemu asi pěti litrů reziduálni magnetické pole \
nepřesáhne hodnotu 2 nT. Tak je umožněno současní ŕ
demagnetovat velké skupiny vzorků při dodržení Y
optimálních fyzikálních podmínek. •

Výzkum struktury remanentní magnetizaee hornin
starých formací si vyžádal i zavedení nových metod i
Analýzy experimentálních dat. Cíle* analýzy je {
identifikace jednotlivých magnetických -komponent
skládajících přirozenou remanentní magnetizaci
a odhad příslušných směrových vektorů. X tomuto úSelu j
jsou používány algoritmy založené většinou na tzv. '

analýze hlavních komponent /iv2,3/« Efektivita
jednotlivých algoritmů závisí na konkrétní úloze,
obecně vSak lze říci, že nejlepších výsledků bývá do-
saženo algoritmem UNEPUíD /3/. Výsledky vícesložkové
analýzy jsou pak kombinovány v rámci vrstvy, lokality
či regiónu /4/.

V Barrandienu byly dosud prozkoumány haxniay
středního e> svrchního kambria, spodního ordoviku
a současní jsou zkoumány horniny devonu* Týslvdky
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a cílem provést paleomagnetické a globálně-tektonie-
ké Interpretace iAuraaie. Jak bude dále z textu
zřejmé, da$Sim výsledkem tiobto prací jsou paleogeo-
grafioké rekonstrukce základních formací Barrandienu.

2. Apel'Ýw* přirozené renuwntriť pppytiz&ce
palsozólckých horn^11

Paleomagnetickému výskumu bylj podrobeny almo
jiné horniny kambria, ordoviku a devonu z* oblasti
Barrandienu. Odebrány byly sedimentární a vulkanické
horniny vesměs více 31 méně postižené variským vrás-
něním. Kambrlcké horniny s přesným stratigrafickým
zařazením byly zkoumány na 21 výchozech. Jedná se
o sedimenty středního kambria ze skryjsko-týřovlcké
oblasti a příbramsko-jinecké oblasti, dále o svrchně
kambrloké andezity ze skryjsko-týřovické oblasti.

Vzorky svrohně kambrických andezitu byly odebrá-
ny z pěti výchozů/5,6,7/. Laboratorní výzkum provede-
ný na pilotních vzorcích ukázal, že tepelné demagne-
tování je pro studium těchto hornin vhodnější než
•iemagnetování střídavým polem. Mineralogická stabili-
ta nositelů remanence byla detekována v poměrně
velkém teplotním Intervalu od 20 do přibližně 600°C.
Magnetickému čištění byly poté podrobeny celé kolekce
vzorků. Celkem bylo demagnetováno 141 vzorek, z nichž
74 vzorků poskytlo podkladové údaje pro paleomagne-
tické interpretace. 7 těchto vzorcích byly prokázány
předvariské složky magnetizaoe.

Zajímavé výsledky poskytl výzkum dalších
kambriokých andezitu vzorkovaných na dvou výchozech
u Zajeíova a Jívlny. V přirozené remanentní magneti-
saoi zkoumaných vzorků byl zjištěn velmi vysoký podíl
Mkundární magnet izaoe, kterou bylo možno odstranit
v teplotní* intervalu přibližně 20 - 200°C. Stabilit-
ftí spektru* této slolky prozrazuje, že se jedná
• ncjvftil pravdepodobnosti o viskózni remanentní



ll&gnetizaci vzniULou za období od poslední it- :>se
pole. Vysoký podíl viskózni remanence ukazuje na
přítomnost feromagnetické frakce snadno ovlivníte,
efekty tepelných fluktuací. Právě u takových materie.
lů je velmi důležité dodržení magnetické Jistoty
v procesu demagnetování, aby bylo zabráněno vzniku
parciální*termoremanentní magnetizace. Směry
charakteristické magnetizaoe andezitu na lokalitě
Jívina byly odvozeny v teplotním intervalu cca
200-525'C a na lokalitě ZajeSov v intervalu 400-625»C.
Poloha odpovídajících paleomagnetických pólů souhlasí
dobře s polohami karbonských paleomagnetických pólů
odvozených z dalších lokalit v Českém masívu,i ze
severoevropské platformy. Zdá se, že v daném případě
primární termoremanentní magnetizace studovaných
andezitu bfla zcela přemazána magnetizaSními efekty
variských geologických procesů.

Sedimenty středního kambria, reprezentované
především břidlicemi a drobami, byly zkoumány na
vzorcích odebraných ze šestnácti lokalit* Vzorky
z většiny lokalit vykazovaly více ( někdy až čtyři )
složek magnetizace, obr. 1a,b. Význam vícesložkové
analýzy kvalitních experimentálních dat je na tomto
příkladu dobře ilustrovatelný. Xabulka I shrnuje
výsledky magnetického čištění vzorků středně
kambrické droby z lokality Buchava-Slap, které byly
podrobeny tepelnému demagnetování. Směrové vektory
remanentní magnetizace v průběhu d«oagnetování
postupně přerotovaly ze spodní polokoule až do vyso-
kých záporných inklinaoí. Optimálního stupně vyčiště-
ní, tj. maximální hodnoty koncentračního parametru
k, bylo dosaženo při teplotě 460*C• Postupná rotace
směrů neprobíhala u všech vzorků dané kolekce shodni,
lc posunu do vysokýoh sáporaýoh inkliaaoí dollo pens*
u 18ti vzorků % původniefe..2ftl«
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DemagnetizaSní data, jejichž statistické
charakteristiky jsou uvedeny v tabulce I, byla podro-
bena vícesložková anelýze pomocí algoritmu LINEPIND.
Kromě uvedených 18ti vsorků, u nichž bylo možno
identifikovat přímo magneticky tvrdou komponentu
s vysokou zápornou inklinací, byly analyzovány
i zbývající vzorky z této lokality. Výsledky analýzy
jsou uvedeny v tabulce II a znázorněny na obr. 2a,b.
Komponenta A vznikla pravděpodobně v procesu přípravy
a skladování vzorků a byli. zcel% demagnetována
v intervalu teplot 20-100'C, max. 150*C. Komponenta B
je velmi dobře identifikovatelná na 24 vzorcích
a to zpravidla pomocí čtyř až sedmi demagnetizačních
kroků. Střední směr této komponenty v geografické
souřadné soustav* ( D«0°, 1-79°) ukazuje, že se jedná
pravděpodobně o viskózni magnetizaci nebo o chemo-
remanentní magnetizaci vzniklou ve svrchním kenozoiku.
Další komponenta v pořadí je velmi špatně definována,
odpovídá přibližně paleomagnetickým směrům variského
stáří v této oblasti. Pravděpodobnější vysvětlení
však je, že jde o směr odvozený r přechodné oblasti
demagnetizaSní trajektorie neodpovídající žádné
reálné magnetické komponentě, ale který je důsledkem
kombinace stabilitních spekter komponenty B a kompo-
nenty C. Komponentu C bylo možná odvodit z teplotních
intervalů nad 385*C, příp. nad. 4éO°C, na již zmíně-
ných 18ti vzorcích. V rámci souboru zkoumaných vzorku
je až překvapivě dobře definována. Přestože.poloha
vrstev sa zkoumané lokalitě neumožňuje provedení
reprezentativního vráaového testu, je zřejmé, že
komponenta C vzniklá v době před variským vrásněním.
Vysoká hodnota inkllnace ve srovnání s dalšími
kaalnrickyai daty/5/ naznačuje, Že směr komponenty C
mohl. být ovlivněn plastickými deformacemi v průběhu
vrásnění. Stabilitní spektrum žádné z komponent
.neumožňuje jednoznačné určení nositele magnetizace.
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Z celkového počtu lóti lokalit střednS kambrie-
kých sedimentů, deset lokalit poskytlo paleomagnetic-
ky interpretovátelné výsledky. Bľškde bylo možno apli-
kovat i vrásový" test stability. Pisherow ärt*tjj|t±ia
středních směrů z jednotlivých lokalit dává k-15.9
pro smíry korigované* o úklon vrstev a k*10.7 pro
araěry nekorigované. Toto zjištění spolu a výskytem
normálnich (7 výchozů) a inverzních (3 výchozy) smírů
reraanentní magnetizace bylo možno použít jako důkazu
primárního původu vybraných izolovaných složek NRM.

Ordovické horniny Barrandienu byly zkoumány na
26ti výchosech. 3podní ordovik je zastoupen hematitem
pigmentovanými břidlicemi, dále oolitiekými Pe-rudami,
tufy, tufity a červenými ai l iolty. S výjimkou červe-
ných s i l ic i tů, každá skupina hornin vykazovala
z paleomagaetického hlediska éevhodfcé vlastnosti/8/.
Bazalty, tufy a tufity jsou magnetický* mimořádně
měkké a fázové, p ř íp. chemické, změny magnetických
minerálů se navíc objevily j iž při demagnetování
v nízkých teplotách. U oolitických Pe-rud bylo již
dříve prokázáno, že stabilní "primární" komponenta
magnetizace nevzniká bezprostředně po vzniku horniny
jako je tomu v připadá Jiných sedimentárních hornin
(post-depozi5ní remanence) ani a krátkým Sašovým
skluzem (chemická remanence), ale vzniká až několik
desítek milionů let po sedimentaci.

Zajímavé výsledky byly získány při studiu červe-
ných s i l ic i tů mílinských vrstev. Tyto byly odebrány
Jt nSkollka výchozů a z makroskopického pohledu se
jeví zcela shodné* Spektrum magnetiokých v lastností
Je víak velni íIroké. Prokázáno bylo několik složek
formujících í-ÍBM, přlSeml Ttnik ko«pcn»nt odvosenýoh
ve vyiij.oh teplotnloh Intervaleoh, Ise datovat do
období př»d vftritkou oro<«n*sí«

Vío«<aoiková anftl^M bjl* aplikována rovněí i při
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mimořádně slabě magnetovány, velikost r eman en tni
magnetizace se pohybuje okolo prvníeh stovek pT.
Pokles hodnoty počáteční susceptibility v průběhu
tepelného demagnetování nasnažuje, že nositeli NR1!
jsou převážně hydroxidy železa. Studium takových
materiálů opět vyžaduje přesnou kompenzaci magnetic-
kého pole v průběhu experimentů. Ha některých loka-
litách byl opět zjištěn velice vysoký podíl viskózni
remanence.

3. Sěkteré geofyzikálně—geologické závěry

Vícesložková analysa JT81Í vybraných hornin
karabri*, ordoviku a devonu Barrandienu přispěla ke
zkvalitnění paleomagnetiekých studií. Ukázalo se, že
v průběhu následujícího geologického vývoje nezřídka
vznikaly v horninách sekundární složky magnetizace.
Směry některých sekundárních sioíek prozrazují, Se
jejich vznik lze datovat do doby variaké orogeneze.
Ve některých lokalitách bylo možno stanovit i před-
variské složky magnetizace, které lze ~s vysokým
stupněm spolehlivosti oznaSit sa primární. Více-,
složková analýza, SRH také do jisté míry usnadnila
identifikování minerálů* jež mohou být nositeli
jednotlivých složek* příp. rozlišení typů remanentní
magnetlzace. Statiatioká analýza kvalitních experi*--
mentálních podkladů, zajištěných aparaturou HAVACS,
byla provedena na celých sériích vzorků. Takto odvo-
zené paleomagnetické charakteristiky se staly zákla-
desrpro odvozování paleogeogralických závěrů.

. . StuŽium keextinentálního driftu předvariských
formací «evero»vrppské platformy se dnes cháji£ 4ak*
•tudlum^ driftu t H základníoh bloků, a aloe bloku

/9/, Barrandienu a iloka Baltika/10/.
Tý*l«dky. lískané dosud aa horninách Barrandienu

Í/ j
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Obr. 3 znázorňuje paleošířky v závislosti na atari,
vypočtené z poloh paleomagnetických pólů pro Barran-
dien. Paleošířky označené čísly 1 až 5 byly odvozeny
z paleomagnetismu hornin Českého masívu. Tyto paleo-
šířky navazují víceméně plynule na paleošířky (pznaie-
né" prázdnými kroužky), které byly odvozeny pro území
Barrandienu na základě statistického zpracování dat
severoevropské platformy /11/. Získané údaje musí
být v budoucnu doplněny o výsledky studia paleomagne-
tismu hornin spodního kambria, siluru a devonu, aby
bylo možno vyjasnit paleogeografiekou polohu okrajo-
vých kontinentálních bloků proto-Atlantického oceánu.
Ovšem již i dosavadní výsledky z Barrandienu ukazují
na afinitu k údajům z Armoriekého masívu /10/; paleo-
geografické Šířky vypočtené pro Barrandien jsou
poněkud nižší než šířky pro Armorický masív. t.
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MIKBOGERAVIMITBIX V KOMPLETU SB STATICKOU PBOTBACÍ

Úvod

Využití statické penetraoa pro inženýrakou geo-
logii sa T ČSSR rozšiřuje. 7 Geoinduatrii n*p. je pe-
netrace používána při zakládání staveb na výsypkáeh,
studiu sesuvů, řešení stability odkalíS$ apod. Penet-
rafiní souprava firmy Gouda, kterou má naše geofyzikál-
ní oblast k dispozici, byla rozšířena o komplex karo-
tážníoh metodt gana karotái (GK), gama-gana karotáž
(0(2), proudovou karotái, inklinoaetrii a míření pó-
rových tlaků* T současná dobí sa zabýváš* využitia
koaplexu aetod povrchová geofyziky v návaznosti na
výsledky karotovanáho penetraSního sondování /1/.

I
Metodika t«yánn<ch prací {

Pri statioké penetraci se hydraulloky zatlaSuje
soutySÍ m •Srícdtn Begesjannovysi hrotea. Při stření tin-
to hrotasi s* sledují tři tlaková pumastryi

1) odpor na hrotm (o^),
2) lokální trsal aa třeeí aanEetS hrota (f.),
3) totální odpcf^p^ satlaSení oeláho souty-

51 (Q t).
Při další, aiřtal je S | ^ Be«e«aan4v hrot nahradiv
karotášaíal

Tiši aSríae s kroJQH| 2 ař 5 a na profilech spo-
jují eío* je4i»oTlivá psnetraíní somdy. T/šky urôujes*
přssaoa aírtÓMéif Isinftty psufasrov/oh aaosjálií vy-
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Interpretace penetračniho nigření v komplexu s meto-
dami povrchové geofyziky

Výsledky karotováného penetraSního sondování
jsou podkladem pro relativně přesné rozčlenění geo-
logického profilu a mohou být Inženýrskými geology
využity pro odhad geoteohniokých parametrů zkoumané-
ho prostředí. 7 literatuře lze nalézt řadu různýoh
prístupu k řešení této problematiky. Vztahy pro vý-
počet geoteohnickýoh parametru z naměřených dat se
liSi nejen podle konkrétní geologioké stavby a řeše-
ného problému, ale také podle zkuSenosti řešitele.

Používané metody povrchové geofyziky by měly
sloužit k interpolaci výsledků penetračního komplexu
aezi jednotlivými sondami.

Pro sledování interpretovaných fyzikální ob. roz-
hraní je vhodná např. mělká refrakSní seismika a ver-
tikální elektrioké sondování.

Z porovnání výsledků mikrogravimetrickýoh měře-
ní na výsypkách s výsledky statioké penetraoe se zdá,
že zde existuj* vztah mezi velikostí tíhového pole a
některými sledovanými parametry. Tímto vztahem se bu-
deme v naěem příspěvku zabývat.

Teorie laboratorních a terénních penetražních zkoušek

Pro následující úvahy o geoteehnloké interpreta-
ci penetraSníoh zkoušek jsme zvolili Buismanuv-Prand-
tlův vztah /2/ pro vyhodnocení laboratorního kuželo-
vého testu. Platit

*• - V *»•*•c • <1>
kde P# íe tesní tlak (únosnost), * b Je tlak aadlolí,
Tb * »0 jsou funko* úhlu vnitřního tření f a 0 je
MB/ková Mairiaest (koheie). Průsěhy funkoí ? b a TQ

•• obr. Z*
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Pro tlak nadloží platit

P*- f.* t (2)

kde P je objemová hmotnoat a h je hloubka.
Podrobnejší vysvětlení pojmů úhel -vnitřního tře-

ní a «mjkoTá soudršnoat je uvedeno napr. T literatuře

PenetraSní zkouika je terénni obmenou kuželcvÄc
te rtu. Výsledný odpar na hrotu q Q lse analogicky ke
rztahu (1) vyjádřit taktot

qc - h f.r^iíf,) • C.P 2(y>). (3)

Uvažujeme-11 homogenní prostředí, kdy parametry <f, G
a Q jsou konštantní, je rovnie* (3) r ornici přímky)

\
Z penetraSního záznamu lze určit parametry títo ':

přímky tak, že ji proložíme souborem namSraných dat, (
Způsob prokládání je zárislý na typu řešené úlohy a
přístupu řeSitele.

Je-li aoSná na zakladl graTimetriokýoh, popř. ka-
rotáSníeb metod,nahradit skutečná prostředí soustavou
ekvivalentníoh tile* m konstantní objemovou hmotností,
lze použít parametry modelu k určení velikosti funkce
P 1 ( Y ) pro jednotlivá tSlesa.

Vztah mezi výsledky mikrogravimetrie a penetrace

Zkušební míření jsme v rámci úkolu technického
rozvoje uskuteSnlli na výsypkáoh v okolí Mostu. Vý-
sypka je tlleso T detailu velmi heterogenní. Pro její
studium jaou vhodná ty geofyzikální metody, která ne-
reaguji na drobná anomality, ale postihují teprve Ú5in-
ky vitiíoh oelk&. takovou metodou je sravimetrie* Její
hlavní přínog spatřujeme T tom, Se výsledek míření,
tj. tihawé «•!•• B A Í M M pouiít k rotólealní sájaováha

* , • '
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-ú?em£ ne oblasti, které lse charakterizovat ne:- -.«>!?u
wířední objemovou hmotností.

Sledujeme-li lineární závislost mezi velikostí
tíhového pole a smšrnieí přímky podle rovnice (3), au-
žene vymezit na základě koeficientu korelace r dva
případy:

a) významná korelace ur5uje, Se zněna velikosti
tlaku na hrotu je vyvolána převážně změnami objemové
haotnosti. Hodnoty, která nevyhovují lineární závis-
losti. Indikují místa, kde uvedený předpoklad neplatí*

b) špatná korelaoe nastává v případě, kdy objemo-
vé hmotnost není převážujícín parametrem ovlivňujícím
velikost odporu na hrotu.

Praktická příklady

Geoiadu stria n.p* řeSí na mosteckých Týsypkáoh
úkoly pro zakládání staveb, 7 těchto případeoh jsou
povalovány sa kritická (podle ústního sdělaní Doc. V*
XoneSného) tptnlmrfinf hodnoty penetraSního odporu aa
hrotu qo« T inženýrsko-geologické praxi jsou přímky
obvykla prokládány ru5n*« Autoři tohoto příspěvku se
pokusili řasit prokládání přímky taká a vyuíitím vý-
poSetní techniky* Uvedeme dra příklady.

Lokalit* SXPIHOHT - M)9S

Situace penetraSních sond a pr&bSh tíhového póla
jaou zřejmé % obr. IX* la obr. ITL je ssrfsornfna přím-
ka vyjadřujíoí lineární sáTisloat aasl velikostí tího*
váho póla M amernlocml přímek ̂ P^y?) pro jadnotllrá
penetrační sondy, Uvedli jam* i výsledky ruSního spft-
•obu spraoování podlá Doo. 7« Xoneonáho z oddilaai
techniky hnedáho uhlí • Qeoinduatril iup*. Sorelaoaí
koefloianty r obou připavtoab vyjadřují
vislost, tedy pHpad, kdy Meny
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níoh přímek podle rovnice (3) proložených souborem na-
měřených dat s použitím váhy zdůrazňující minima odpo-
ru na hrotu jsou na obr. 17.

Lokalita AUTODROM - IfOST

Z techniokých důvodu byl proměřen pouze 1 pru£11
přes sondy číslo 15, 18, 21 a 24* Průběh tíhového po-
le je na obrázku V. Lineární závislost metl tíží a
směrnicemi přímek pro jednotlivé sondy je. znázorněnana
obrázku VI. Vybrané regresní přímky jsou na obrázku VII.

Závěr

Z uskuteSněnýoh měření na výsypkáoh v oblasti
Ifostu vyplývá, že v daných podmínkáoh existuje lineár-
ní závislost mezi velikostí odporu na hrotu q stano-
veným statickou penetraoí a velikostí tíhového pole.
To znamená, Se hodnota odporu na hrotu je ovlivněna
především změnami objemové hmotnosti. Z tohoto důvodu
je tíhové pol* na výsýpkách vhodné k interpolaci inter-
pretovaných geotechnickýoh parametrů mesi jednotlivými
sondami.

V případě, že je zájmové území nejprve proměřeno
gravinetrií, lze na základě Bouguerovýoh anomálií ur-
Sit místa vhodná k ověření statickou penetrací.

f\l Bárta, J.- Jurza, P.t System of Logging and Pe-
netration Methods and Surface Geophysical
Measurments of Geoteohnical Conditions,In
ZZZI. International Geophysical Symposium,
Gdansk, 1986, s. 329-.H1

/2/ Begeaann,S.P.t The Use of the Statlo Soil ťnnetro-

meter in Holland, In II. 2. Engineering, 1:163

••..41.-.49
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/3/ Konečný, V,t Početně - grafiotý eplsob ř»ae:u stí
bllity svahů za mezního stavu napět:',
Geotechnika 8, Geoindustrla rup.,
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Í B P I R O H ľ

Ohr. XII - Lineárni závislost a»sl t í š i
• «nlrnioí
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•*• hodnoty Typootww
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P - 2

0tnr» 17 - Příklad interpretao* p«n«tra8-
níoh dat
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Doc. Ing. František M a r e k CSc, PŕF ur Praha, CSSR,

VELKOPLOŠNÍ MAGNETOMETRIE JAKO METODA RACIONALIZUJÍCÍ

TBHfiNNÍ ARCHEOLOGICKÍ VÍZKUM

Úvod

Užitá geofyzika objevuje a zkoumá podpovrchové ne-
homogenity různého druhu. Je nasnadě, že ae uplatňuje
také při vyhledávaní a etudiu skrytých mělce uložených
atruktur, vytvořených v dávných dobách lidskýma rukama,
tj. objektů, které jsou předmětem archeologického zájmu
/I, 2, 3/. Při jejich průzkumu ae a úspěchem aplikuje
celá řada geofyzikálních metod, z nich běžněji napr.
elektrické odporové profilování a eeisaická refrakčaí
metoda ke sledování reliktů zdí a jiných útvarů tvoře-
ných kamenitým materiálem, elektromagnetická detekční
metoda k hledání kovových předmětů, gravimetrie a ter-
mometrie pro identifikaci hrobek a jiných podzemních
dutin atd.

Nejobvyklejší úkoly archeologické prospekce váak
nejsnáze řeší magnetometrie, zejména po zavedení přes-
ných a provozně rychlých protonových magnetometrů. Jde
o řešení problémů vyplývajících z potřeb archeologic-
kých výzkumů na lokalitách ze všech pravěkých i mlad-
ších období až po středověk.

Použití magnetometrie

Ukázalo se, Se magnetometrie je efektivní pro de-
tekci archeologicky významných vyhloubenin (např. dáv-
no zaniklých příkopů ohrazujících důležitá místa, síd-
lištních objektů typu zemnic a polozemnic, hrobů., jam
různého urCení ap.); ty se totiž časem zaplnily obvyk-
le tmavším půdním materiálem, splaveným nebo svátým
a povrchu, a tato humusov itá hlinitá výplň (dnes zpra-
vidla zakrytá orniřní vrstvou) se projevuje anomálním
magnetickým polem, protože bývá magnetičtější než oko-
lí (Le Borgneův efekt půd). Kagnetometrie se ovšem
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vft»»b»eaěji trozaait*lných -poatírů 'a de-
t*Jcci epileaych horizontů, pecí, ohniflt, žele---.̂ -ja pfred-
suita, kamenných atruktur vytvořených s magnetiek;": h hor-
nin (napr. s Sediče) aj . Přitom ja to metoda rychlá, po-
hyblivá, ekonomická, poakytující dobra reprodukovatelná
Aata.

Její použití vlak nanl všdy bezproblémové. Necrld-
ka am radle béEného ruiÍTého TIÍTU přirosas^ch denních
variací ryakytuji výrazné krátkoperiodické alaktroaagna~
tické poruchy sěfaného póla, jtjichž intanxita záriaí
itajséna na vadálanoati lokality od jaj ich adrojft - prů-
•graloT/cb cantar čí alaktrifikoranych trat í . T oblaatach
vyakytn aagnaticky aktirních hornin by>á siřené póla da-
Xoraoráno ragionálnía vlivaa horninorých aaat ktaré vy*
•tupují T okolí nebo jeou aituorény T hlubiía podloil.
Saríc lokální anooálie BOhou byt ryrolány naj an archa o-
aogicdtyati objekty, ala t é l radon příCin naarchaolofielcé
porahj, např• drobnysi racantnisi celesnyai pradaftty
• ornici, racentnía snečiitfnía popelea a ikvárou, pfld-
•aími aplachy, aorfolofií terénu, ailoa ulosenyai adroji
faolofiaké povahy ítreba CadiCovysi balvany). X doaaia*
ni aliainata mliv/ch vlivů nasnaCaného typu • pro ros*
poznání povahy zdrojů anoaálií ja třeba vhodně upravit
setodiku terénních •ajnatiekych aifanl a jejich zpraco-
váni a zlakávat t é i doplnkové iaforaaea napf. poaocl
kovodataktom, z popianych pedolofiekych vrtů, s ailké
auaceptibilitní karotáEa, z proairani Mgnatiekjfch
vlaatnoati odebraných vzorků ap. A , 5/»
Pouliti valkoploahé aagnatoitria

Bihea 1$ lat apolupráce katedry užité geofyziky
Přř UK m Archaolofieky* ďatavaa CSAT v Frasa bylo sag*
netostttricky a pozitivními vyaladky zkoumáno j i l 25 vf-
snasnycb sjlat, aezi aiai i atfedoviké hornické lokality
Otliaa. • Clnac. Z toho as 02 lokalitách vyla Mffttt*^
•atria mpliJcována Telkoploáni, t j .ma xozloai 1 1 » a
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tom nasbírá veliké množství dst> které je ovšem třeba
zpracovávat na samoSinném pofiltači.

Takové rozsáhlé aagnstické průzkumy, vedené a cílem
vyhledávat archeologické objekty a struktury, podstatně
zefektivňuji archeologický výzkum, n«bot přinášejí vyr«z-
né úspory pracovních sil a úspory finanční i Sašové, tf-
spory, vyplývají s noinosti omezit, popf. eliminovat ná-
kladné terénní práca (tj. skrýváni ornica systematickým
kopáním nabo buldozérovánla) a nahradit je -nedestrukCnlm
způsobem průzkumu, a z moinosti soustředit všechny kapa*
city archeologického výzkumu do mlat předem geofyzikálni
vytipovaných. Tyto přednosti se zvláSt výrazni uplatňují
v rámci rychlých záchranných akci na lokalitách ohrole-
ných postupem povrchových dolů, výstavbou průmyslových
závodů, sídlili, dálnic ap. /6/.

Tak v trase budované dálnice Praha * Slaný velkoploš-
ná magnetometrie pomáhala zachraňovat podpovrchové památ-
ky na eneolitické lokalitě Mekotřaey, na polykulturnl
dvojlokaliti Stthelfievee-Dřetovice a na eponymní lokali-
ti Knovls /7/. Podobni se uplatnila v předpolí velkodolu
maxim Oorkij v úoeku laténakého pohřebilti u Jenilovo U-
jezdu na Kostečku, dále r území projektované výstavby ze-
aidilskych provozů na pohřebišti s doby telezné v Polá-
kách u Kadani a v trase přečerpávacího kanálu na leten-
ské lokalit! Sedlec u Netolic /8, 9/. Z evidentních dů-
vodů byla saCleňována i do rámce výzkumu předstihových s
systematických. Kalezla celou řadu archeologicky zajíma-
vých elementů al rozsáhlých struktur na neolitickém síd-
lišti v Bylanech u Kutné Hory, na neolitické lokaliti
Locheniee u Hradce Králové, na halitatsko-lsténském po-
hřebišti v Manitlni, v keltském kultovním areálu u Mtec-
kých 2ehrovic, na známém slovanském Hradišti Budafi u Zá-
Volsn • v prostoru zaniklého stredovekého mtstiiti Tiso-
vá u Tysokého Mýta /9/.

. JtefclédnfM do táto specifické <eofysikálni oblasti
aleapoo skrse ukázky s n#kolika lokalit.
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Príklady

Tak napr. • L o c h e n i c í c h byl aj. v né-
kolika dnech aagnetoaetricky koapletixován průbéh kru-
hového příkopového ,dvojohraxení ee Styŕai branami (obr.
I ) , vyaesujlcího patrně kultovní aírto s aledií doby ka-
aenné. Předcházející archeologický výskua etafiil bihea
tř í letních tarénních aoxón 1980-62 odkryt aotva pětinu
této •truktury.

T M a k o t ř a a í c h a* podařilo xye^edovel
průběh dvou fortifikačních ohrazeni: ataréího (oblouka-
•itého, 6^0 • dlouhého) a aladiího (tvaru čtvarca 300 a
X 500 • se dvtaa branaai, patrni palaoaatronoalckano v^-
snaan), obr.II. PoCatné isoMtrické aagnetické anoaália,
ktaré byly almo to x j l it iny na ploie rysesené Ctvarcovya |
prikopm, TycnaCují preváini polohu chat, pael, aklado-
vacích a odpadních jaa x poadnl doby kaaanné, nikdy viak \
1 hroby keltakých bojovníkft rybavané aaCi. i

Také v D f a t o v i c í c h aagnatické anoaália ]
indikují archeologické objekty % rosních dob. f jednoa \
i detailfl (obr.III) s j iati la archeologická aonda C.3 ,
te anoaálie C je projevea rotairnéno hliníku s posdní
doby kaaenné, satíaco v aondách 1 a 2 byly nalezeny do-
klady o toa, te lineární anoaálie A a B (aledovatelné aa
vxdálenoat téaif $00 a) vysnaCují prflbih ohrasení s do*
»y laténaké.

Telké anofatví inforaací pfináil archeologťka ros-
miblý aagnetický v/xkua alovaneké B u d 6 e . Tak napr.
v cintrální Cáatl vnitrního hradiiti byly aagnetoaetric-
ky ^identifikovány roxlchlé plochy, devaatované titbou vá-
pence na pfcloau 19. a 20.etoleti a tedy pro archeologic-
ký v^xkua neperspektivní. Detail na obr.If ukasuje aag-
tietický projev rady pecí na pílení vápna a v okolí vrtu
11 1 saCatek přetáhli anoaálie nad titebaX ryoou, která
i e aavaleaa edpadnía popelovitya aaterlálea. Tit i* f i t*

orniel, nebol proater byl ve lO.atoletí apit r»-
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Magnetický průzkum • T i s o v é komplikovaly dvě
nepříznivé okolnosti: poruchy magnetického pole, zapríči-
nené elektrifikovanou železniční t*'atí Kolín -Caaké Tře-
bová, • přítoonoet čořek aagnetických hlinitých j í l ů
v oělkých hloubkách. Přesto se podařilo předat archeoló-
gia údaje o poloze s íd l ištních objektů z 1.poloviny 13.
s t o l e t í , rozalslřných převážně podél "tretenické" zemské
etczky (obr.Va,b), i o poloze tehdejšího koetela.

IRB
Geofyzikální průzkume a výzkumné práce pro potřeby

archeologie přinesly ve většině případů výtečné výsledky
• budou proto pokračovat i v příštích latách. Jaou pra-
covní náplní Interdisciplinární racionalizační brigády
pro uplatnění geofyzikálních metod v archeologii, e x i s -
tu j íc í při Archeologických ústavech CSáV v Praxe a v Br-
ni j i ž od r.1976. Jejími Cleny jaou kros zmíněných data* *•
vů apoluzakládajícl inatituea n.p.Oeofyzika Brno a Při- [
rodovfdacká fakulta UK Praha a rovné* d« l i í , později při- '
hláiané organizace z Cách a Moravy. Geofyzikální actody
jaou obdobni tíaptinř pouflvány t é i Clany alovenaké IRB,
«alolené při Archaologickte ústavu SAT v tfitřa.
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Obr. I L o c h t n l o *
Stínová aap* mrngMtlekfeb ocoBálií Ůif

sotaMUjíci prtMk dvojlt^io knihového ohras«cl
knltovslko mUim •§ Stffai braoaal
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Obr.II K a k o t ŕ a s y
Průbťh ca^r.etlckých ancc41rích zón.
Indikujících tlvarcové u č .1st oMcukovltého
j.řikonového oHrHK«ní r- pozciní ď.. by k»r«nnA



Obr.IV ů a <i e 5
llesent stínové supy sa^netlckýah anoxállí ŮI,
udávající reser.tn* rotru*en4 xísta ve vnitřní
ftlstl slovanského hr*di*t« (pece k pálení vip-
ca a okraj losu na vápenec) — — —

Srn

lIX I ; ř « * o v i c e - o t e h e l í e v e s
3tÍD/é iibpy T.a^netlckýcn anorn^llí AT, indikující

Iseá ivojttého pfíkopu A,B s ferinou i doby Iatén3ké
** rotrr.#rný i«or:.v?trlcký hliník C x potilní loby kamenné



] .
tU% ttiMvé mátf MfMtiokieh uteaillf AY, ladllrajfef 'kílllRtní objekty • 13.«toi« ,1
ff««ltlv»t vrtf TysMltay e«rn« vyvlnlDl* kroulkn) • usnatlcká jílovltt

rr\f •taafinf yrátdnýa
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Kdr»)

Hkm) Hfc*i

Obr. Vb T i s o v á
Ukáika křivek suactptlblUtni káro táž*
v« vrtu tkrx«.tidll9tní objtkt /vltvo/
a akrs« fiofiku rud* sbarv«ného Jilu /vpravo/
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P o s n á a k y :
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Pavel Vetrák, pronu geolog, GFB,Praha

POMOCÍ GRADIESTOVČ EAGEETOMEIRIE

Úvod
Jednou z překážek při stave DUÍ činnosti jsou ne-

vybuchlo bomby a munice, především z 2.světové války.
Pyrotechnický průzkum eteveništ J« časově znační ná-
ročný a útvary SUB ani armády nejsou schopny ho za-
Jistit. Proto se stavební a projektové organizace
obracejí na geofyziku, aby jim poschla v průzkumu
podezřelých území. N.p.Geofyzika •• tím zebývá již
od svého vzniku. Podle podnikového archivu je evido-
váno na BO zpráv kromě neznámého počtu posudků. uej-
větěí míra válečných afoí, zvi. leteckého bomberdo-
vání, byla v Plzni a okolí, v severozápadních a střed-
cích Čechách. V poslední době sledujeme prudký nárůst
těchto prací z 200 tle.Kčs ročně v minulých leteoh
na dneiní 2 ail.Kfie. Jak byl donedávna tento problém
okrajovou záležitostí, tak je mu nyní věnována zvýše-
ná pozornost jak metodická, tak i technická a intar-
pretaíní.

Současné aetodj "bombového" průzkuau můžeme podle
principu přistrojili rozdělit na «laktromagnetloké
a Magnetické*-Jds především o různé typy minohleda-
čak a detektorů ko-rů. T Sni j«ou vybaveny útvary SKB
a ar»áäy. vyznačuji se vasmés velai ntlya hloubkorýn
dosahaa - alnohledaolcy do 40 oa« detektory do hlou*f
bek o málo Titšíciu Jsou převážné" založeny na dslťtro*
aagnetlekéai prlnolpui svitiovánía seřioíoh oívek lze
zrítŠovat hloubkorf dosah.»které detektory sledují
•agnetlcké pol* ialszafch prsdaittů* Takovya je např.
"Páiraoí přistrojj" fj fôrstar(lSR) « fradientový
iBi4intto«wtr r^»«»Ha.a|^rai sondanl* Víeohny uveden*

^ ^ m aá&£ pouze zvukovou ln-
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Druhou skupinu tvorí geofyzikální metody, a to přede-
vším magnetometr!*. Přitom vpodstatě klasickým způso-
ben zjišfujeaa magnetické anomálie, z jejichž interpre-
tace usuzujeme na přítomnost magnetických nehomogenit,
Jimiž může být např. hledaná munice. Výhodou je čísel-
né proměření hodnot pole a jejich plošné vyhodnocení.

leoretickž předpoklady ma?,netometrie
Z různých typí /yskytující se raunice jmenujme vedle

drobné munice zvláště šrapnely, granáty, miny, bomby
etp. I když od války uplynulo téměř 5C let, dodnes
může být značné procento munice nevybuchla. Pochopitel-
ně největším nebezpečím Jsou bomby, zvláště letecké,
mnohdy o značné hmotnosti (1OC-5OOkg). Především na
ně Je zamC-řen geofyzikální průzkum, přičemž za nejvhod-
nější považujeme magnetometrii. Při husté síti magne-
tických měření lze detekovat feromagnetické materiály,
jež se nacházejí v bezprostřední blízkosti.

Dosavadní technologie moření i vyhodnocování vychá-
sela z obecných principů magnetomc-trie, poušívených pro
geologické účely.Předpokládel se určitý hloabkový dosah
(3-4 m) a pro bomby s« očekával účinek od 30-50 nT vý-
še* Jak však ukázaly některé výsledky z ověřování mag-
netických anomálií v Plzni, bylo nutná celou problema-
tiku přehodnotit a postavit JI na vlastní teoretické
základy.

Z dostupných vzorků munic* se ukázalo, že se Jedná
o vysoce kvalitní oeel (ausceptibilita od 5 do 20 31).
.Domníváme •• však, že pro vlastní plášť bomb, zvláatě
koncem války, byla používána i méně kvalitní ocel*
Problematické J* definovat magnetické vlastnosti oceli
ležící témíř 50 let r zemi * často značně zkorodované*
U vy«oo* kvalitní oceli předpokládám* pouze indukovanou
magnetisaol, satímoo > klesající kvalitou může narůstat
remaaentní fložka aagnetltao** Magnetizao% bomby pak
můí* mít obeoní libovolný
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Magnetické pole bomb studoval Han/1/ na matematickém
modelu: těleso bomby o délce 1 m, průměru 0,2 m a tloušt-
oe pláště 2 cm ( tj. hmotnosti 60-100 leg) bylo nahra-
zeno skořápkou tvaru dutého rotačního elipsoidu.Vstup-
ní podmínky byly dále zjednodušeny: magn.Busceptibilita
«• 1 SI, inklinaoe I«65°, směr magnetizace tělese ve
směru zemského pole (tj.bez reaanentní megnetizsoe).
Ukázalo ee, že účinek, tedy anomálie A T , závisí hlavně
na vnějších rozměrech tělesa, Jeho orientaci vůči zem-
skému poli a ověem místě pozorování. Jen málo závisí
na tlousíce pláště a přesné hodnotě Jeho permeability.
'X'ento překvapivý výsledek je důsledkem existence demag-
netizačního pole, které obyčejně v geofyzice zanedbá-
váme.

Maximální anomálie &T vyvolaná uvedenou skořápkou
3 m nad jejím středem je asi 65 nT v případě vertikální
orientace hlavní osy, 17 ni T případě horizontální ori-
entace ve směru S-J a 10 aS ve směru V-2 (obr.Ib).Fro
plné těleso jsou maxima o 2O-25SÓ vyšší (Ie). V případě
"vertikálního gradientu" (I d) jsou hodnoty následující
74j20 a 11 nT, resp. nT/m. *ro srovnání jeou uvedeny
i hodnoty dT pro výšku 1,5 a 6 m (I c,e).Gradientem
rozumíme rozdíl anomálie A T ve výšce 2,5 e 3»5 mj příp,
1 a 2 m a 5,5 a 6,5 nu Grafy jsou v některých případech
doplnenyio polohy, kdy těleso leží ve směru zemského
pole { III) nebo ne něj kolmo (J.I). Z uvedeného obrázku
Je patrné,že anomálie gradientu je zřejmě užší než ano-
málie AŤ. Pouze při poloze vertikální nebo rovnoběžné
se směrem inklinace je maximum anomálie nad středem tě-
lesa j v ostatních polohách ae maximum více íi méně od-
souvá k jihu a prohlubuje se doplňkové minimum na sever-
ní straně. Při existenci remanentní magnetizece může
mít anomálie obecně libovolnou polohu maxim a minim
a minimum může být výraznější než maximum. To potvrzují
i časté případy naměřené v terénu, i když je jich men-
šina.



188

Významným faktorem pří měření je úroveň rušivých
magnetických polí, ovlivňujících bezprostředně přesnost
měření a tím i rozlišovací schopnost metody, ̂ rotože
je vesměs požadavkem vyhledávat anomálie alespoň od
5-10 nT výše, je nutným předpokladem střední chyba měře-
ní !*->H n»2 - 2 nT. Staveniště však jsou většinou
v rrroa'ľr̂ čĹ se snaSnýra rušením: obvykle - 10-29 nT,
n-"rr:í v5-:>.k Tyji.Tiicou i rušení přes £ 500 nT»

Používaní pjatapv a přístroje
'»r případě absence rušivých magnetických polí se po-

uixvá klasického měření magnetometrem v husté síti tak,
že každých 30—60 minut se sledují variace zemského pole
na blízkira (50-500 m) stabilním neporušenom bodě, jež
se jako opravy zavádějí do neměřených dat.

S rostoucím rušením je nutné trvele sledovat časové
zm"-ny pole variačním .magnetometrem vzdáleným do 50 m od
sledovaného rrásta. Automatická registrace, kterou dneä-
ní přístroje umožňují, je obvykle po 5s« Vycházíme při-
tom z předpokladu, že rušivé pole má v obou bodeoh stej-
nou velikost.

Při -rašení kolem í 20 ni ;Je nutné synchronizovat ode-
čet hodnot na profilu a na variačním bodS. To Je možné
několika způsoby :
a) spouStení obou přístrojů ve otejném čase pomocí sto-

pek i měření je náročné na zápis, pravděpodobnost
chybného zápisu je značná, zavádění oprav je zdlouha-
vé | to platí 1 pro případ, kdy jsou přístroje vyba-

. vény automatiokou registrací j
b) spouštění přístrojů na hlasový a vizuální signals

ob« hodnoty jsou společně zapisovány ručně e ihned
porovnány, v případě potřeby Je měření Ihned opako-
váno f tento způsob se v praxi ukázal jsko nejvhod-
nější | překážkou nůSe být nepřehledný ttrén nebo
vyaoká hluSaott prostředí |

o.l Společné •pouStSní přístrojů propojených navzájem
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kabelem s synchronizace je naprosto přesná, nevýhodou
je práce a kabelem v terénu a omezení do 30 m .

Při dalším růstu rušení již nepomůže ani elektro-
nická synchronizace, nebo? vedle časového se uplatňu-
je i prostorový charakter rušení. Zde je jedinou mož-
ností přejít na gradientova měření a to ve 2 výškách
nad zemí.Simultánní měření však zůstává základní pod-
mínkou. Je přitom možné dosahovat vysokých přesností
měření. LTrčitou nevýhodou je, že z naměřených hodnot
je využitelný jen gradient, zatínco absolutní hodnota
pole je pro účely interpretace neprosto nepoužitelná.

Ze současné světové produícoe je anára pouze výrobek
firmy EDA Instruments Ino v Kanedě, tzv. OiSJI-IV
"Tie-Line magnetometer". Tento protonový přístroj měří
se standart ním gradientovým senzorem o déloe 0,5 nebo •>
1 m s oitlivostí 0,1 nT, Parně í obsáhne 1200 měření, j
gradientova toleranoe je 6000 nT/m. S,

Firma SCINTREX Ltd, Kanada vyrábí magnetometr :~B-3 i
8 citlivostí 0,1 nT pro měření totálního pole i verti- )
kálního gradientu. Přístroj však něří hodnoty na jednot- ,r

livých senzorech, umístěných na tyči nad sebou, v od-
stupu 2-3 s. Automaticky odečítá jejich rozdíl a hodno-
ty ukládá do paměti o obsahu 25 000 dnt. Měří v gra-
dientu až 5000 nT/m. Táž firma vyrábí a doporučuje pro
hledání munice, potrubí a kabelu nebo pro archeologii
céziovó gradiometry V-101 a V-104 » citlivostí 0,1 a
0,01 nT. I když přístroj neměří simultánně, je s nía
práce velmi ryohlá, neboí opakuje sáměry několikrát
sa sekundu ( V-101 až 11krát}« Praouje v gradientu
polt ež 50 000 nT/m a měří horizontální gradient.

Improvizovaně les setevit grádiometr ze i božných
protonovyoh magnetometrů tak* Se jednoduchou úpravou
propojíme spouštěni obou nngnotometrú společným spína-
S«a a s«neory umístíme ne upravenou tyč. Pak lse měřit
hodnoty pol* r« 2 rýSkáoh a gradient prostě vypočítat
jako jtjioh rosdíl*
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•Jvedsného postupu využili konstruktéři a,K '.•-"-•f 77,ika

v Brně. Ková řada protonových magnetometrů PM-?

j~r.: vene tak, aby sdružením dvou přístrojů vznikl pJ~--.%lo-

netr. ?ro tento účel jsou jprtveny i senzory e grada.:: >

tová tyřj vzdálenost senzorů lze měnit po .0,5 E S libo-

volnou výškou nad zemí. Přístroje jsou zkonstruovány

tt.k, aby mohly precovet jak v modifikací profilového

měření, tak jako variační stanice, nebo jako gradiometr.

V pfípede gredientového systému precuje Jeden z pří-

strojů jako řídící, měří totální pole v úrovni spodního

-enzoru e automaticky zjieíuje rozdíl proti veličině

„jištěné ve svrchním senzoru druhým, podřízeným přístro-

jem, íedy jeden registruje gradient dT a druhý hodnotu

pole T. Přístroje jsou vybaveny pamětovým zápisníkem

o obsahu CCE 2300 dat. Citlivost přístrojů je volitelné

0,1 nebo 1 nT se schopností pracovat v gradientu pole

do 5 000 nT/m /2/,

Změřené hodnoty je možné přímo odečítat nebo po ulo-

žení do paměti znovu vyvolat ne displej nebo nahrát ne

audiokazetu a zpracovat později. Úplná digitalizace

urožnila i to, že do paměti je automaticky ukládán i čas

měření a souřadnice měřeného bodu. K magnetometrům je

dodáván i mikropočítač Geomies vybavený obrazovkou

e tiskárnou, na který lze připojit magnetometr nebo

kazetový magnetofon.

Dosud nezmíněným, ale závažným problémem při magne-

tickém měření je vliv nehledaných těles, projevujících

se často tak intenzivními anomáliemi, že zostíní zčásti

nebo zcela účinek těles hledaných* Nejsme schopni od-

li i;i t bomby od jiných železných předmětů obdobných roz-

meru. Také jakékoliv další železné předměty, jako drá-

těné ploty, koleje^potrubí, knbely, železobeton apod.

mohou měření zcela znehodnotit. Pokusy separovet ''uži-

tečné" anomálie od "neužitečných" á s o u úspěšné jen

v menším množství případů, at ee jedná o matematickou

filtraci nebo eliminaci neužitečných anomálií na zákla-

dě praktických zkušeností.



Při pyrotechnickém průzkumu naměřená data darmé

zpracováváme. Vzhledem k čtvercové síti jsou hodnoty

vynášeny přímo do mapového plánu a z nich sestavovány

izolinie. V případě zpracování gradientů na počítači

Geomics Jsou výsledné hodnoty vytištěny ve formě pře-

hledů, další poatup je jii stejný. Při vícenásobně opa-

kovaném měření ne každém bodě je z hodnot vypočítán

nejdříve statistický průměr; tak jsou vyloučeny náhodná

hodnoty, jež byly ovlivněny chybou v důsledku náhlých

intenzivních poruch geomagnetického pole. Vhoíné by

bylo tisknout přímo v síti měření výsledné hodnoty,

nebo lépe průběh izolinií, což však vyžaduje dokonalej-

ší výpočetní zařízení vybavené plotrem a používané p,'%í.~o

na terénní bázi.

Praktické příklady p;rp-dientového noření

Prvé soupravy magnetometrů PM-2 pro gradientsvé mě-

ření byly vyrobeny a nasazeny na jaře 19<3ó na Los tečku

/3/. Pro předpokládané rozaíření dolu Kopisty je potreb-

né provést pyrotechnický průzkum předpolí mezi dnešní

jámou a objektom Chemických závodů v Sáluíí u ľ.:ostuf
který byl za války int nzivnS letecky bor.bordován. Od-

haduje se, že z minimálně 1200 svržených bomb o hmotnosti

až 500 ke zůstalo více jak 10> nrvybuchlých, ľodle ná-

lezů v äiräím okolí múže být hloubka výskytů a2 B m,

co£ by znamenalo průzkum v nikoli kŕ. etapách s postup-

nou skrývkoui to se z mnoha příčin jeví jako nerealizo-

vatelná. Aromó toho je zde několik dnlíích překiiek.

Celá itzemí 500 x 3000 m je pokryto nesčetnými unjlýr.1

objekty - 2 zru5ené vesnice, silnice, kolejové tratě,

vedení vys. napatí, kabely, betonové lennály, tosná blíz-

kost důlníoh tratí etd. atejnosraerná elektrifikace ce-

lého dolu, zvláště důlní dopravy i dalrí blízké zdroje

vyvolávají macnetioká rueení zhruba * 500 nT. Na rela-

tivně čistých plooháoh 100 x 100 m a 50 r 100 m jsme

uskutečnili pokusné gradi^atové měření v síti 1 x 1 a*
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2ía 3ra£äáK bodu bylo zmeřeso 5-10 hodnot a uzct'.. .jejich
íiiatlstický průměr. Ze 7£ bodů změřených opakom v:-
'byla stanovena přesnost měření - 1,3 - 2 nT/m. Celšcsa
"bylo změřeno ne 18 tis. bodů.

Ha vybraných .Částech 1,plochy bylo provedeno mě-
ření ee senzory umistovanými ůo různá výsky při zacho-
vání vzájemné vzdálenosti 1 m. Tak ne obr.II je ukéz-
ka měření ve střední výěoe 1m a it5m. Hyehlé ubývání
anomálií s výškou je zcela patrné a svědčí o mělkém
uložení jejioh zdrojů. Pro úplnost je uvedeno i aeře-
ní e hustotou sítě 2x2 m, z něhož Je zřejmé, Se při
větším kroku měření nemusí být všechny anomálie měře-
aísi rjištéay. 0 tom svědčí i srovnání obou ploch,kdy
při kroku 1m "bylo ujištěno 150 anomálií, zatímoo při
krolcu 2 m zhruba jen 60%. Řidší sítí nebyly zaohyceny
obvykle •aomálie rozměrově malé, ale často 1 velmi
výrazné, případně byly zachyceny jen jedním bodem,
čímž doSIo ke značnému zkreslení jejich tvaru 1 am-
plitudy*

27a obr.III je uvedeno obdobné porovnání pro střední
výšku dvpjioe senzorů í;1,5 a 2 m, doplněné měřením
v síti 2x2 m pro vý§ku 1 m.
Obě proměřené plochy byly prověřovány zemními pra-

cemi do hloubky kolem 4 m. Na menší ploše, kde bylo
určeno 50 anomálií, byly na všech zjištěny pouze shlu-
ky železitých pískovců. Ha větěí ploše zhruba se 100
anomálií" byly po 15 ověřeních další práce zastaveny,
neboí se dodatečně zjistilo, Se se jedná o bývalou
rekultivovanou skládku ; všechna ověření potvrdila
jako zdroje anomálií aelezné předměty.

Obdobná gradientova měření byle v roce 1986 * 4&ou
v rooe 1987 prováděna ne ploše téměř 20 l>a v Pardubi-
cích v síti 1,5x1,5 au 2fa yrvé části o rozsahu msi
5 ha bylo zjištěno na 400 anomálií.Byla dosažena prea-
nost aér«BÍ ̂ ;0í#£; ni/a ;přt & ó ^ j n » ^ ^ ^ ; | Í ^ | ^
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může obsebovet značné množství nejrůznějšího kovového
odpedu, zvláště tehdy, je-li budoucí staveniště v bez-
prostřední blízkosti civilizeoe.

Z dosavadních praktických zkušeností i teoretíckj'ch
výsledků plynou tyto hlavní metodické poznatky j
1. Bojnby o velikosti kolem Im mohou být dobře indi-

kovány do hloubky 3 m pod střední rovinou měření.

2. MaxLraální hodnote anomálie je nepřímo úměrná třetí
mocnině hloubky ( gradient 4» moonině) e přímo
úměrná velikosti, resp* hmotnosti bomby.

3. Optimální výška senzorů je do 1 m u klasického mě-
ření a dvojice 0,5-1,5 m u gradient,zp.f v místech
anomálií lze s výhodou použít měření v jiné výšce
- sonda těsně nad zemí indikuje drobné předměty
při povrchu,

4« Nejvhodnější hustota měření j e 1 x i m , v pří-
padě velkých bomb postačuje 2 x 2 m ; významnou
roli ede hřeje i Čas a cena - dvojnásobná husto-
ta vyžaduje čtyřnásobek Sašu i financí ; určitým
kompromisem se jeví eíí 1,5 T 1,5 m,

5» Vzhledem k obvykle snažnému časovému odstupu mezi
měřením, ověřováním e stavební činností je nutné,
aby jek měřioká sx£, tak jednotlivé anonáilc tyly !;
geodeticky zaměřovány $ je výhodné i pro geofyzi- |;

kalní sí£ používat přímo souřadný mapový systéa I

S-JTSK.
£• Obsluha tyče se senzory musí být při grŕdientovéra

měření naprosto nemagnetická { měřicí přístroje
přitom musí být nejméně 2 m daleko od senzorO
( při vzdálenostech 1 m zhoršují přesnost měření
až o 20 ni).

7, S ohledem ne velmi blízký zdroj anomálie se nejed-
ná ani při praktickém měření o gradient pole, cle
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o diferenci hodnot pole ve ivou různých hlp.dinách ;
termín gradient zde používáme jen z důvodů jednotné
terminologie.

Hlavním přínosem gredientového spúaobu měření mag-
neíometrie je moiínost méřit i v místech s velmi inten-
zivním rušením, což bylo dosud zuela vylomeno. ̂ &láí
rozvoj metody bude směrovat k zavádění matematických
netod do vlastní interpretace, což umožní mj. vylou-
čit c.lý dosavr.aní spůsob ^nfického zpracování.
Budoucnost lze vidět i v aplilcaci dalších geofyzikál-
ních metod, zvláště elektrome^netickýcu. '-̂ rčité ne-
děje skýtá např. metoda přechodových jevů.
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Introduction

The currant increasing interest in the analysis of the

dynamics of migration processes and especially In the-

ir detectability in connection with soil and ground-

water vulnerability to pollutants by means of monito-

ring networks, however, can be seen in recent publica-

tions, as well as in the papers presented at this con- k

ference /2/. The geoelectrical monitoring systems, y

which enable at least the main stages of the process |>

of contaminant migration in heterogeneous aquifers to \

be monitored, may play an important part in objective- \

zing hydrogeological prognostication computations and

especially in optimizing protective measures taken

against the consequences of polluting groundwaters.

Hydrogeologlcal aspects

We shall analyse two basic types of heterogeneous

aquifers characterized by double permeability: a two-

-layer percolation aquifer (Figure 1} and a percolati-

on-fracture aquifer (Figure 2) In which, apart from

the percolation matrix of the aquifer, also fractures

come to bear. If the permeability of the matrix is

close to zero, the percolation-fracture oquifor beco-

•es o Uniting case, i#e. a fracture oqulfor (single-

-permeability aquifer).

There i» so far no sufficiently univereel mathematical

expression of contaminant transfer in either tvpe of
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heterogeneous aquifer. However* essentially o;->- cam
distinguish between four basic stages of contango3at
transfer:
The f i r s t stage represents the condition of thi
unaffected aquifer before contamination. In the s e -
c o n d stage (nodal with infinite capacity), convsc-
tive diffusive motion occurs in the aore permeable
phase of the system, as well as partial migration to
the less permeable phases (layers, blocks) due to mo-
lecular diffusion (D b). In the t h i r d stags (mo-
del with ccncentratsd capacity), the contaminant pene-
trates (diffuses) completely into the more permeable
phase and into a large volume of the lass permeable
phase. In the f o u r t h stage (model with the
asymptotic solution), both phases of the aquifer are
in fact filled with the contaminant, and diffusion In*
to the less permeable phase has no affect on the trans-
fer dynamics of the contaminant.

In the Uniting type of the heterogeneous, single-per-
meability, fracture aquifer, m which the matrix phase
of the aquifer is Impermeable, only convective diffu-
el ve motion along the fractures takes place without
change in the properties of the blocks, and the first
etage of contaminant transfer immediately develops In-
to the fourth.

^eoelectrical aspects

The geoelectrlcal nodal of migration processes is ba-
sed on the assumption that the contaminant affects the
gaoelectrlcal properties of ground waters and* conse-
quently, also of the separate phas«s of the heteroge-
neous aquifar. This effect depends primarily on the
type of the heterogeneous aquifer and on the develop-
•antal stage of the contamination. To be able to aes~
•as the detectabillty and possible application of sur-
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face geoelactrlcaX Methods, it 1* neceseary to analy-
se the lntagral effact of tha geoelectrical properties
of the aquifer phaaaa on tha nature of tha geoelectri-
cal field obaerved on tha Earth** aurfaca.

The gaoelactrical nodal of the t w o - l a y e r
aquifer can be scheaatlzed ae a double-permeability
aquifer. We have aeeuned (Figure 1) that the upper
layer (phase) Is leaa permeable. The layer over- and
underlying the aquifer are eonaldared laperneable.
Eight models are shown, characterized by different
resistivities §* and thicknesses 0 of both tha con-
tenineted and uncontaalnated layera.

The results of the node11ing indicate that the parame-
ters of these layera in various stages can be deter-
mined by the usual interpretation procedures, provi-
ded the investigated medium can be considered one-di-
mensional C1-0) /I/. /-*/. This condition is satisfied,
if the thickness of the layer overlying the aquifer
m, •£ L/6, where L ie the minimum dimension of the
geoelectric layer in the horizontal direction. Under
favourable circumstances, these procedures can be us*

ed to construct the function ? ! ? « £ « f(t) (or
(1) IK OlO2(1) ITvK Ol,O2

m0l 02 '* 8nd t0 d i f l t t n9 u i» n between the separate
stages of the migration process.

Under less favourable circumstances, which
are most common, the migration stages can be identi-
fied by means of the nonitored apparent resistivities
9 a

( l J~ i l V^» fit) (Figure 1 ) . If the medium has to be
considered as 2-D or 3-0, the interpretation becomes
quite complicated, although it is theoretically pos-
sible.

The geoelectrical model of the p e r c o l a t i o n
- f r a c t u r e aquifar has a block structure and
can slso bs characterized as a double-permeability



aquifer. The blocks, echematlcally cube-shaped, crea-
te a laae permeable phase as compared with the perme-
able three fracture syeteae perpendicular to one ano-
ther. The layer over* and underlying the aquifer are
also considered impermeable.

Figure 2 again shows 8 models characterized by diffe-
rent resistivities y and thickneeses m of the ele-
mente making up the model under the assumption that
the relative width of the frecture k in one direc-
tion is k • 0.05.

The results of the nodelling indicate that geoelectri-
cal measurements cannot be used to determine the di-
mensions of these aquifer elements quantitatively.
The aquifer will be reflected in the VES curves ae a
layer of resistivity y Q , whose value can be determi-
ned from Nechaj*s relation /5/ for the first and
fourth stages. No formulae ere es yet available for
calculating &. in the second end third stages:

2k/3f02- (3-2k)^01(3-k)...for the first
stage,

l / ? 0 " 2 k / 3?02 * (3-2k)yf>01(3-k)...for the fourth
stage.

What is important, however, is that the Interpreted
resistivities §L can be used to construct the functi-
on £>£I)-<1V', f(t) and to determine qualitatively the
separate stages of the migration process on the corres-
ponding curve. If í*oeannot be interpreted the apparent

resistivities at characteristic points, ̂ ( ^ -ÍIV)^
• f(t), can be ueed to determine the migration stages
(Figure 2 ) .

Conclusion

Designing and operating hyeVogeologlcal monitoring
systems in a number of eaaaa requires monitoring »ur-



203

face geoelectrical fieIda. Geoelectrical aonitorlng a*
atable, electrode, surface matworke in a complex with
paraaeteric logging aeeeureaents . . .

In tha process of monitoring the con-
tamination of aha H o w heterogeneous aquifers also ena-
bles iaportant data to be obtained on the migration
process. To distinguish between the esparate stages of
contamination, one can use to an advantage the functi-
onal dependences of the variations of resistivity yQ
or apparent resistivity $^ with tiaa. Thia will pro-
vide the data for more accurate prognostic calculati-
ons of contamination as well 98 for taking the appro-
priate technical measures to protect groundwatars from
contamination.

The reliability of the qualitative and quantitative
analysis of VES curves is improved significantly if
the results of hydrochemical monitoring observations
and results of geoelectrical logging methods can be
used simultaneously. This provides for a better choice
of the formulae valid for tha aaparate stages of con-
tamination, as well aa of the formulae used for the
prognostic calculation of groundwater contamination.
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Figure 1. Two-layer percolation aquifer

a) Hydrogeological 1-0 model

1 - impermeable layers over- and underlying the

two-phase aquifer}

Z - earth surface; 3 - less permeable phase; 4 -

permeable phasei S - contaminated parts of aqui-

ferj 6 - effect of molecular diffusion 0bj 7 - di-

rection of convective motion Nfj 8 - VES site.

b) Geoelectrlcal 1-D model

c) Stages of contamination X, II, III and IV

d) Parameters of geoelectrical models analysed

y, m - resistivities and thicknesses of the geo-

electrical layers for stage (II) (III) of the mi-

gration processj JQI* B Q 1 ^ 0 2 *
 m02^ " P a r a m e t°rs

of the first (second) phase of the aquifari the

parameters of the contaminated aquifer are narked

with superscript +

•) P a Cohm.«3 • ft^AB lm]) for different stages of

contamination processes, ijAB for the optimum dif-

ferences in jpg is marked with a vertical arrow*

f) P a Qohm.m) as • function of contamination stages
Z to IV for 8 geoeleotrlcal nodal* (A. B.oi. -5" )
shown in Figur* Id*

Flgur* 2« Pcrcolatlon-fracturt aquifer
•) Hydrog*ologle*l 3-0 model
b) D*t*ll*d diagram Ccre>**-s*ction) of the various
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stages of the contamination process (I - IV).
1 - impermeable layers over- and underlying the
aquiferj 2 - earth surface; 3 - fractures, 4. -
less permeable phase j 5 - effect of molecular di-
ffusion Ow| 6 - direction of convective notion
Nfj 7 - contaminated parts of the aquiferj 8 -
VES site; 9 - boundary between contaminated and
uncontaminated parts in the first phase of the
aquifer.

c) Stages of contamination I, IX, III and IV
d) Geoelectrical parameters of the aquifer

k - relative width of fractures} yQ, ( V%,) - re-
sistivity of the first (second) phase of the
aquifer, parameters of the contaminated aquifer
are marked with superscript + , 1 - contaminated
parts of the aquifer*

e) Equivalent 1-0 geoelectrical model of the 3-0
hydrogeological model shown in Figure 2a.

y, m - resistivities and thicknesses of the geo-
electrical layersj J Q , m_ - equivalent
parameters of the aquifer for various stages of
contamination I - IV.

f) Parameters of geoelectricai layers
í o ' i mQ • const. • 10 m - parameters of the
equivalent aquifer in stages I and IV of the con-
tamination process) resistivity jPi 1 f I w a 3 cal-
culated from Nechaj*s relation where k is the
relative width of the fractures in all 3 directi-
ons, the meaning of £>ol, J Q * . <?Q2. <j*+ is shown
in Figure 2dj A - models with limited resistivi-
ties of the aquifer phasesj 5 - model in which
yQi*°{the first phase) impermeable and the model
represents a fracture aquifer, c<-d - parameters
of the layer over- and underlying the aquifer.

9) 9 a Cohm.n) for |AB n^ « 6.2 as a function of
the various stages of contamination for 8 goo-
electrical nodels shown In Figures 2e,f.
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RN2r. Ivan S t u d n i č n ý , G e o i n d u s t r i a n . p . Praha
p.g. J i ř í D v o ř ó k, Geofyzike n .p . , závod Přena

F5ÍN0S GEOFYZIKY ^ Z J I Ž l S i í LOŽISiíA ZLATA

Úvod

V roce 1979 zahájila Geoindustria n.p. Praha spo-

lu s Geofyzikou n.p.,závod Prah* vyhledávací průzkum

rudních ložisek T centrální části rožmitálaké kry.

Signály pro zahájení "průzkumu v tomto území byly výraz-

ne nehomogenity tíže /6/, extrémni gradienty aeromag-

netického pole /9/» prognózní doporučení ÚÚG Praha /5/,

s nadějné výsledky následného průzkumu v jv. Části kry

/4/. Přesná lokalizace a specifikace prací vyhledávací-

ho průzkumu vyplynula z geochemického průzkunu metodou

půdní metalometrie mezi Dobříší a Rožmitálem, který

v letech 1976-79 realizovala Geoindustria n.p. Praha /3/.

Geochemickou metodu doprovázel geofyzikální povrchový

průzkum.

Z prognostického hlediska bylo prvořadým výsledkem

této akce konstatování celkových významných rozdílů me-

zi tíhovým, magnetickým a geochemickým polem na Hožmi-

télsku bez hornické tradice a na Příbramsku s žilnými

ložisky. Z komplexní interpretace výsledků geofyzikál-

ního a geochemického průzkumu byly na Rožmitálsku vytypo-

vaný zóny a úseky perspektivní pro výskyt rud stratifor-

mního typu poiymetalické asociace a dalších nových aso-

ciací As-Auj Äjg^Bi-Cu-to-Au, .7. Nejperspektivnější lo-

kality byly očekávány v rozsáhlé aureolní zóně submeri-

diálního uspořádání mezi Hvožäany na J a Padrískými ryb-

níky na S»

Předkládaný příspěvek se snaží ve stručnosti pod&t

přehled o nejdůležitějších výsledcích průzkumu této zóny,

při kterém byly získány nové poznatky o geologické stavbě
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kry, kinetice některých tektonicích l i n i i a především
bylo nalezeno nové, ekonomicky zajímavé ložisko zlata
doprovázené akumulacemi mědi a wolframu.

posice a stratigrafie rožmitálské kry

tektonická kra se nachází v oblasti
středočeského oslabeného pásma na hranici bloků s odliš-
ným i'c ľ tektonickým vývojem - tepelsko-bíairandienského
«.:t.Tr»*-;-ľkuľie a aioliiir.uíjflkého sialického bloku. Od okolních
jednotek je kra odddlena hlubinnými a suprakrustálnlmi
zlomy jáchyir.ovským, klatovským a kasejovlckým. Podél téch-
co ZIOEŮ intrudovala rožcitalská apofyza středočeského
plutonu.

řodle poslední geologické mapy /5/ jsou horniny rož-
mitáiaké kry od JZ k oV zastoupeny úzkým pruhem hornin
svrchního proterozoika, úplným sledem spodního k&mbria s?
počínaje slepenci žiteckými přes vrstvy sádecké, holšín- 3
ské slepence a hořieké pískovce po kloučecké slepence a ;•
vrstvy čenkovaké. 'J* a v. část kry vyplňují horniny oř- '•
doviku, siluru a devonu* Paleozoickýml hornintni, pře- í
•ievším hornintjni kambria,podle tohoto pojetí prorážejí
•ipikální části středočeského plutonu a vytvářejí několik
samostatných tálea hybridních granodioritů. Vulkanity
jcou dokumentovány ve svrchních částech vrstev hořických,
v čenkovských vrstvách a na bázi ordoviku.

Výsledky průzkumných přeci

K průzkumu byly Jako základní metody použity půdní
metalojaetrie a z geofyziky metoda VDV CÄugby,Cutler) a
mugnetometrie. Metoda VP byla n*anzena jen v omezené plo-
äe. Spolupráce mezi pracovníky Geoindustrie a Geofyziky
byla po celé období vzorná. Odborníci obou organizací
průběžně a a nepatrným časovým odstupem hodnotili dosa-
žené výsledky, koordinovali je a především v terénu pro-
váděli "neceníkovó" Úkony Juko ověřování anomálií, pra-
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cí starců, yýchozú a skeletu. I tyto"necenikové" průz-
kumné metody považujeme za podstatné pro celkoví pozitivt-
ní výsledek akce.

V mapě Bouguerových anomálií je rozmitálské kra
indikována složitě formovanou hlubokou depresí, která do
dz«nl vniká od Roželova e Vaeíkova a pokračuje směrem
k VěSinu. Osa minima tíže má meridiální směr a sleduje
osu zóny geochemických anomálii mezi Hvožáany a Padrl-
skými rybníky. Uvnitř hlavní deprese jsou vyvinuty tí-
hové prahy, lokální minima i hřbety nejrůznějších dměrů*
Vzájemná blízkost jednotlivých nehomogenlt komplikuje
podrobný výklad. Podle M. Dobeše /4/ rozsáhlé minimum
rožmitálské kry vyvolávají hluboce zakořeněné masy leh-
lých hornin granitoidního charakteru, které místy vy-
cházejí na povrch nebo se mu blíží. V s. časti kry do-
sahují hloubky 1600 - 1800 m, a na J, u Vacíkova až.
4000 m. Kladné tíhové anomálie, které lemují rožmitál-
skou kru ze 32 a S jsou spjaty s bazickým vulkaniznsem
proterozoika blovicko-tepelaké jednotky.

Z hlediska povrchové stavby rožmitálské kry je
významným strukturním elementem subekvatoriélní C v prů-
něru 115°) zlomové pásmo sledované ze z. okolí Bubovic
k ZSZ k VSevilům, hájovně Trependa, Zadním Huti"" a dále
áo proterozoika, které jsme nazvali vševilské vodivé pás-
mo. Linie není přímými metodami indikována spojitě v ce-
lém svém průběhu a ani amplitudou anomálie vodivosti ne-
patří k,nej významnějším. Je však zachycena na většině
prúskumných profilů v celkové délce 12 km a zřejmé po-
kračuje k VJV do středočeského plutonu. Její průběh se
odráží i v magnetickém polis dislokuje význačné subae-
ridiáíní linie ozjilťěné elektroprůzkumca a projevuje se
1 v geologické stavbě; Ze všech nespojitpstí vyplývá,
Se yáevilské vodivé pásmo má výrazný kinetický význam.
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Severní blok j* odsouván vůči jižnímu o 700 n až 1 ka

k VJV. Zdánlivě je tato závislost porušena při dislokaci

magnetické anomálie v prostoru sedla Štěrbiny, Hradec-

kého hřebene a Kočičího hrádku. Při podrobnějším rozboru

Je vsak zřejmé, že magnetické hmoty Hradeckého hrebene

Jsou r.eJDrv<3 dislokovány směrnou tektonikou iSV - JZ)

na západní svahy Kočičího hrádku. Teprve v těchto mís-

tech Jsou odsouvány vševilskou linií k JJV a zdánlivě

přímo navazují na aia^netidcé horniny Hradeckého hřebene

a pouze se poněkud stáčejí ze sméru 3SZ blíže k S.

Tato mírné změna směru je charakteristická i pro jiné

struktury dislokované vševilskou vodivou linií.

Väevilskou strukturu považujeme za epitektonický projev

mirošovského hlubinného zlomu, i ona má drobné odezvy v

tíhovém poli. í

Další dominantou zkoumaného území je magnetická \

anomálie Štěrbiny, Hradeckého hřebenu a Altánu. Je vy- -J

volána polohami paleovulkanitů a jejich turů se znač - i-

ným obsahem magnetitu. Její šíře i počet dílčích maxim .

se v jednotlivých příčných řezech liäí. V místech náh- '

lých změn a neapojitostí lze s velkou pravděpodobností

předpokládat dislokace, podle kterých je magnetická ano-

málie rozbita do vzájemně pdaunutých bloků* Trend pohybu

jižnějaích bloků Je k SV podle linií směru cca 40°.

Magneticky aktivní horniny jsou rozáířeny od Volenic

na J až k Voltuäi na S. V sedle m-3zi Štěrbinou a Hradec-

kým hřebenem jsou výrazně odsunuty na z* svahy Kočičího

hrádku. ELektrowprůzkumem a magnetometrií byla zjištěna

řada dalších těles a rozhraní menšího délkového nebo ploš-

ného rozsahu*

Problematická a zároveň velni důležitá Je otázka .

projevů hornin nově zjištěné vulkanosedimentární série

v mâ ľííiick*-m poll. Tato série, dosud ověřená v centrální

a Jižní fiásti rožmltélskó kry Je ložiskově nadějná,jsou

na ni vázány všechny dosud nalezené indicie zrudněni
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v rožmitálflké kře včetně ložisek zlata. Zahrnuje a pře-

sahuje tělesa hybridního granodíoritu v pojetí stávající

geologické aiapy ÚÚG /5/.

Suaceptibilita hornin vulkanoaedimentární serie se

pohybuje převážně v řádu 1C~* SI, některé polohy metrové

mocnosti mají susceptibilitu v prvních jednotkách řádu

1C~' SI. Decimetrové vložky obohacené pyrhotinem a mag-

netitea se ausceptibilitou 10 ' až 10 nejsou vzácné.

Odtud usuzujeme, že rozšíření hornin vulkanosedimentár-

ni aerie odpovídá neklidnému magnetickému poli, jehož

jednotlivé vlny mají nízkou amplitudu a malý plošný roz-

sah. Korelace jednotlivých extrémů mezi profily je prob-

lematická a obtížná. Rozsah pole magnetického neklidu je

možno v mapách profilů v některých případech vy typovat, '

jeho přesné omezení váak není reálné. í.

Výsledky elektrického a magnetického průzkumu umoi- f

ňují reálnou revizi stávající geologické mapy / 1/ a jsou •-

spolu a výsledky geochemického průzkumu dobrým podkladem í

k budoucímu podrobnému geologickému mapování. *

Z hlediska rudní prospekce má zásadní význam nale-

zení výrazné a plošně rozsáhlé anomálie vynucené polari-

zace (uspořádání SG). Tato anomálie je vyaledovrina od

hájovny Trepanda při silnici Voltuä-tioželov smórem k J

přes Holý vrch a Velkou horu k vrcholu Petráčkovy hory.

Zde byl průzkum metodou VP přerušen a pravdepodobné pok-

račování anomálie je zachyceno až u Leletic. Celková dél-

ka anomdlní zóny Je 7 km a aířka až 1 km. Pokračování

anomňlie k J a v okolí Velké hory k Z není prozkoumáno.

Je pravděpodobné, že severní omezení anomálie modeluje

vševileké struktura. V s. Části přesahuje polarizovatel-

nost v několika maximech 16%, v okolí Velko hory klesá

na 6-6% • pokračuje dále k J na vrchol Petráčkovy hory.

U L«l«tic hýla zjištěna polarizovatelnost 4-6 %. Vyäáí

hodnoty v bezprostředním okolí Leletic Jaou s nejvot-

áí pravděpodobností ovlivněny nístnimi kabely. Celkový

raěr anomáll* i většiny maxim Je severojižní a její
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rstab t anomáliím půdní oetalometrie je té t..\£ , 1 když
láJEH koncentrací sledovaných prvků nejsou toí,. \'• s vr-
choly VP*

Pro úplnost uvádíme, Se i na východní straně Li•:•••*•
deckého hřebene mezi Volenlcesl a Bezděkovem je nad
ordovickými horninami znána rozsáhlá anomálie VP /4A
Haše zájmy váak hýly zaměřeny převéřně na území západ-
ně od Hradeckého hřebene, do prostoru geochemické auře-
olní zóny hvožäansko-padrtské /3/*

Výsledky ověřovacích prací

dzeaií 9 maximy anomálií VF a geochemických anomálií
polysetalické asociace mezi hájovnou Zrepanda a Holým
vrchná byto ověřeno 6 vrtanými sondami do hloubky 20 m
a 2 vrty do úklonné hloubky 210 a 248 m* Všechny vrty
zastihly komplex více či méně přeměněných hornin vulka-
nogenního původu, porfyrlckých dacitů, andezitu, pyro-
klastik ekvivalentního složení, fe ls i tů a hornin bazal-
tického složení*

Ha obr.č.l je uveden schematický řez vrtem TB.-11
na Holéa Třenu a příaluáné profily povrchotNHio geofy-
zikálního a geochemického průzkumu, Průbfiiiiě v celéa
vrtu bylo zastiženo v proměnlivém množství stratiform^
ní kyzové polymetalické zrudněni • obsahy Ag a Au*

Z minerálů byly identifikovány pyrit, markazit,
pyrhotin, chalkopyrit, arzenopyrit, galenlt a afalerit,
do hloubky 31 m i magnetit v bazaltieké poloze. Maxima
obsahů prvků v ppm Jsou - Ag 8,5f Au 0,4j Pb 592;
Zn 545 ; Cu 260 a As přes 10000.

Obdobný typ zrudněni byl zastižen i druhým hlubo-
kým vrtem TR-12 a poněkud vyššími obsahy polymetalických
kovů včetně stříbra* Ačkoliv oba vrty zastihly pouxe zó-
nu rozptýlené mineralizace, prokázaly účelnost ověřova-
cích naraí 7 celém rozsahu geofyzikálních a geochamic-
títfAJpŠImeil.AJJieAfiASiTitu území, fro rýakyt komplex-
aích stratiformních typů. rud.
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/ j . části anomálie vynuceno polarizace v prostoru

Petráčkovy hory sa. od Vacíkova, v geochemickém poli

nálií Ag,Au,Bi,Cu,Mo,W, bylo ověřeno stratiŕormní zrůdně-

ni zlatem, acheelitem a chalkopyritem v sérii vulkanose-

dimentárnich hornin s partiemi kataklaatického hybridního

granodioritu nejasné geneze. Hostitely zrudněni jsou lá-

vy a pyroklaatika dadtového složení, bazické horniny,

biotitické rohovce, živcové kvarcity a granodiorit, dále

Silný křemen, tvořící Žilky a drobné žilniky ve váech

dosud identifikovajjýeh typech hornin. Dosud provedené

vrtné práce byly orientovány k ověřování ložiskové výz-

namnosti obsahů zlata, které se vyskytuje v samostatných

zrnech /zlatinkóch/ vysoké ryzosti a rozměrů v řádu

O,OOX-O,OX mm. Výskyt zlata je téměř vždy provázen výs-

kytem sulfidů - chalkopyritu o pyrhotinu, čusto téz mí.g- i

netitu ve směsi s hematitem, reap* martitem /dr.Elúml- \

ústní sdčlení/. Až na výjimky jsou bilanční rudní polohy S

Au vyvinuty v nadloží cca lúOa mocndho tělesa ketaklas- i

tického granodioritu a v tomto grtinodioritu. {

Pro lokalizaci Au zrudnční má velký výzm^a výskat

hydrotermálního křemene, ale nepochybní i fyzikálni -

chemické faktory, o čemž svědči akumulace zrudněni na

rozhroní odliäných ^pů hornin*

Na oLr.č.2 Je schematicky řez vrtem VPH - 1^ na ř;c-

tč Petráčkova hora. Geochemické profily jsou odvozeny

z map izolinií, geofyzikální Jsou měřeny po odvrtání vrt;:,

metoda VP v uspořádání GOP. Na obrázku je vidtit podobnost

křivek VP a Cu, Cu-Au a částečnč i Cu - A T , col: Je v rou-

ladu s dosavadními poznatky /?/ o mineralogii loiiakfl.

Geofyzikální průzkum Jo v tomto případě schopen nejen pod-

chytit ložiskové indicie v etapč povrchového vyhledávaní,

ale najde uplatnení i v etapo podrobného ovérování. Me-

toda VP v uspořádání SOP a magnetometrie jsou na ložisku

PotiáCkova hora použitelné pro vyhledávání a sledování

některých poloh aa etratifortnním zrudndním Au.
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Povrchový geofyzikální průzkum metocaad. V.AG,TOV,
a Vř významným způsobem podporil perspektivitu ^©che-
mických anomálii a tím přispěl k nalezeni .ložiska Au
Petráčkova hora v j . části rožmitálské tektonické Lr.7,
%lo prokázáno, že rudní polohy Au 8 obsahem sulfidů
pyrhotinu a chalkopyritu, je echopen přímo lokalizovat.

Vedle podílu na ložiskovém průzkumu přispěl k ob-
jasnění strukturně- geologických poměrů v centrální e j .
části rožmitálské kry.
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RSDr. Karel D i d i i « k , CSo., Geofyzika Brno, CSSR

RHDr. Váolav T * s • 1 ý, UP Liberec, CSSR

LETECEX SPEKTROMETRIE GAMi. V OBLASTECH

ZÍPAOTÍCH ČTOH A POŠUMAVÍ

Závrt on-fm gama spektrometri* do 8*akoslov*nsk*no

l*t*ok*ho geofyzikálního průzkomn v roo* 197í aaoaly

být získávány nové regionální informao* o distribuci

Jednotlivýoh radioaktivních prvků K, TJ, Thv horninách,

ooa dřivijll radiometrioká měřeni úhrnná aktivity gama

neumožňovala. Tyto informao* dál* nabyly na významu

podstatným zpřesněním lokalizao* nameraných dat zakou-

pením •lektroniokeho navigaoniho ay stenu v roo e 1981.

K leteokámu gama spaktromotriokemu mBřaní je po-

užíván diferenciální Styřkanálový gama spektrometr

DiGRS 3001 fy Geometrios, detektory Jsou sointilaoní

krystaly KAl(Tl) O obsahu 14,8 litru. Lokalizaci na-

měřených dat zajiiCuj* elektronioký navigační system

Mini Ranger H I fy Motorola.

Letecký gama spektrometrioký průzkum •• provádí

v měřítku 1:25 000, tj. profily jsou projektovány ja-

ko paralelní v* vzdálenosti 250 m od ssbe. Profily

jsou nalétány v* vylo* 60 aS 100 m nad terénom, rych-

lost letadla AN-2, v* kterém jsou přístroje instálo- I

vány, *• pohybuj* od 120 do i40 km/hod. Vzhledem k to- i

mu, z* měřeni údaj* jsou získávány po jedné sekundě,

J* hustota bodů na profilu 30 aS ko m.

L*t*okou gama sp*ktrom*trií byla JiS proměřena
řada uzemí v C*aWm masivu i Západníeh Karpatech. Roz-
sáhlými oblastmi, která byly proměřeny v po*ledníoh
l*t*oh a kd* jil byly také provedeny a zhodnooeny na-
vazujíoi po«emní ověřovaoí práo*, jsou oblasti Poěu-
maví a západníoh C*oh»

Toto území l*muj* západní hranici CSSR od Karlo-
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výeb Varů Sfc Praohatioím * zásobuje do vnitrůS5*>.'.< aä k

linii Lubeneo - Plzeň - Píesk. Rozprostírá se sst. plo-

še oca 7.7O0 kat2 (obr. l)~

2a.sa.hu j • do nasledujloíoh geologiokýoh jednotesk

chebská péĉ av, slavkovské krystaliniku*), karlovarský

•asi v, tepelské kry stali nifrnw s marlinskol&Jseňakým

komplexem, domažlické krystalinikum, proteroeolkuiu

Barrandiexcu se It&novlokým, stodskýn a kladrubakýis

nasfveiB, krystalinikum Českého lesa, borský MISÍT,

kdynafcý babický kooplex, doupovský stratovulkan,

v&tíxutí£&, plseňská & merkliucká pánev, středočeský

plutotir

a sedlčansko-krásnohorský stetaiaorfováný ostrov a drob-
né relikt; teroléru.

Celé ozeal bylo prostřeno ve dvou letovýoh sezó-
nách v leteoh 1983 « 198^* ̂  dalSíoh leteoh a2 do ro-
kn 1986 probíhalo pozeamdĹ ověřování, hodnoceni výsled-
ků a jejich interpretace. Vlastni letecké «íření a
zpraoováni. provedli pracovnici n.p. Geofyzika Brno,
pozeisxC ověřováni praoovnloi k.p. Uranový- průEknm Ld-
berec.

Z měřeni na oejohovaoioh p&sneoh o sn&aé konoen-
traoi radioaktivních prvků byly vypočteny střední cit-
livosti pro danou aparaturu a výSkn letu 80 n nad te-
rénem: 50 l«p. a" /1 i> K

6 iap. S - 1 / 1 ppm U
2,5 i«P. «"* /1 ppn Th
& imp, »"1/< Ur

Výsledky ariiřeni jsou prezentovaný ve foraS Map
Lzollnli úhrnné aktivity gama a koncentraci K, Vf Th.
Parametry průzkuau uaoSňujl tvorba map a krokem izo-
llnli 0t 25 % K, 1 ppm V, Z ppm Th v map&oh konoentra.
DÍ radioaktivních prvků a 2 Ur v map&oh ůhmne mkti-
rity sama.

Vfthledem k pooítaSovémn spraoovaai dat Je
sestavovat odvosené mapy a tUk
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měřeni. V současné doba Jsou sestavován; mapy poiaěrů

konoentraol Tb/XJ a Th/K.

T rámoi aávSreoného zpraoovánl leteckýoh radio-

metriokýoh nap byla provedena předběžná geolocioko-

-eoofyzikálni tnterpretaoe /DôdáSek et al.1985, 1986/.

Jají výsledky přinesly řadu novýoh poznatků,

Uo zkoumaného území zasahuji geologická jednotky,

vzájemue' odlišné distribuci radioaktivní on prvků. RO-

IÄ ti vn S monotónními a poměrná nízkými koncentracemi

se vyznaôuje předevSlm barrandienoké proterozoikvun a

do jisté míry i Šumavské moldanubikum. Pole končen—

traol Kt U a Th v obou tSohto jednotkách je v3ak na-

ruSeno řadou anomálii, tj. relativně zvýšenýoh i re-

lativní snížených konoentraol, pŕíuluäejíolch pre-

vážna primárním geologlokýa nehomoconitám. V protero-

zoiku minima konoentraol odpovídají předovSím výcho-

zovým partiím paleobazaltů a bazických noovulkanitů.

Speciální distribucí radioaktivních prvko se odlisuji

kladrubský (i) - viz obr. I, a lestkovský (2) masív,

oharakteristioké relativnS zvý3onými koncentracemi K,

sedmihorský peň (3) (K, Th, U) a ätSnovický niaaxv (•'*)

(Tli). Ploohy zvýSenýoh konoentraoi vSeoh tří prvkň

odpovídají i nSkterým Sáatora porniokarbonskýoh pánví

nebo kvart<Srním spraSovým sedimentv\m. V moldnnublku

se minimálními koncentracemi vSeoh tří prvků odlisují

rozsáhlejší tňlessx krystaliokýoh vápenců, (5) výraruá

zvýšeni pak indikují žilnó horniny nebo npofýzy atío-

doSoského plutonu,

V průměru vySSlmi konoentraoemi vSooh sledova-

ných radioaktivních prvků so vyvsnoují rozsáhló cra-

nitoldnl masivy s karlovarský (6), boraky {7) a stře-

dočeský (8). Ty Jsou pak dále diferenoovány předovaim

v závislosti na primárním látkovém složení, tj. nn

obsahu draselných kremičitanu a radioaktivních nkoo-

sorickýoh minor4lů.



T s-*§kt«rýoh případeoh J«oa přínosy %• . <•• .•• spelo

ftm takového v ý m a m u , š * si vynúti řr*i.í*»ep~

Sní smSny v dosavadním pojetí strukturnS-geologi^kl

stavby dllSích Sásti mapovaného území. V rozsahu *-••

hoto příspěvku není. •ožni podrobněji popsat výsledky

letecké spektrometri* gama tak rossihl* obl&ati, pro-

to *« sde odkaanxjoa* na sivllr«8n» zprávy /DediSak »t

al* 1985,- 1966/ a na přlpraTovaný Slának /D8da5ak «t

al. 1957 - rt&Bpraoovano/ a •ou«tř«3uje«« •• ponsa na

nSkolii nejdůležitgjiioh Informaci,

Z Itonfrontaoí poli konomitraoi K( V a Th • ragio-

nňlními tlbovýni a •agnetiokýjai podldad? /Soloaattn

1987/ vyplývá, Se vStliaa stinlin koncentraci K, TJ a Th

v proterozoilcu tepelsko^barraxadienake «bla«ti korelu-

je (pochopit elsfcS - e přililédnutíai k fAsne Ixlttbinnoeti

jednotlivých netod) • lokálními tihovýari. — T I ^ J a do

zna.5né niry take s lokálními kontrastními maximy kía—

dnýoh. magnatlokýoh anomálii. Tato minimw radioaktiv-

ních prvků, korespondující navíc velmi Suto • geomor-

toloeiokými elevaoeai, ee převážnS radí do pásem a

odpovídají oveřenýa výobosovým partiím paleobasalto-

vých pruhů (9). Na základe interpretace leteoke apalE«

trooetrie £ama Ise upřesnit prfibih paleoDaJcaltovýoh

pruhů (např. "hlavní spilitový pruh", "plaský pruh" a

dalSieh) a ujistit místa Jejich diejunktivníoh m pli-

katlvníoh komplikací a vxájemoe souvislosti, Lse na-

přiklad takřka vyloučit návaaaost plaskeno pruhu aS

do okolí Stříbra a při kompleocní lsterpretaoi spolti fl

naenetiakTai a tíhovými podklady lie tuto povrohovou

situaci extrapolovat i do vetlioh hloubek. -

Podle roBsabn plochy mintmálnfnii konoentraoí X,

U a Th lse rovněž ususovat na maňnl vStii roasah hor-

nin mariánskolásenakeho metabaaitovaho komplexu (io)«

BstrémoS níske koncentraoe •• objevuji v*

sáhu 1 východní od linis JDolaí Zramelím> Teplá •_

Eřilexy,.,%. oaemí, kde po41e «eole«iofcýoh
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•vyskytují pouze izolovaná telesa metabazltů uvnitř me-

taaorfovanýoh sedimentů, avšak B leteokýoh spektrom*-

trlekýoh map vyplývá jejich podstato* vetší ploiné

rozšíření.

Ka základe výsledků leteoké spektrometrie gama

lze rovněž upřesnit rozlířeni jednotlivých typů gra-

nitů karlovarského aaai-m. Kcjvylií hodnoty pol*

úhrnné radioaktivity aouviaojl a rozaířania eranita

boraků řady a vyaolcývi konoantraoaad Th.. JadnotliT&

izoloTaná tSleaa autoBatanorfoTanýoh granitů rudolior-

aké řady mají •peoialoi, navz&jan odlianou diatribuoi

radioaktivních prvků, vaaaaa a vysoko nadprůaSraou

koaoentraoí V a v porovnání a granity boraka řady

zpravidla niíii konoentraoí Th. Výsledky lataokéno

spektrometriokáho mapování potvrdily přadobázejíoí

závěry Chlup&oové /i971, 197Vt ž e najvySSí koncen-

trace U jsou vázány na granity rudonoreke řady. Lze

soudit, že k Bobilizaoi U v granitcoh doilo v prooeau

autoaetamorfézy. S tím pak souvisí i redistribute* U v

pláSti karlovarského naaívu (slavkovské rudní pole,

séri* Kladské).

VStSina granltoidů atř*do8*skeho plutonu ná prů-

něrné koncentrace K, U i Th blízke a tedy i Jejich

projevy v leteokýoh aapách jsou obdobné. V klatovské

apofýz* ae od ostatníob granitoidů odlisují vySIími

koncantracami X, U 1 Th okrajové granity «vž granodio-

rity, které Jsf>u v leteckých mapách JadnoznaSnS kon-

turovány (11). Jejich roziíření Je poněkud odlišné,

než jaké se dosud předpokládalo. Podle letecké spek-

trometrie gama se tyto horniny v prostoru tektonioké-

ho uzlu u Starého Smolivc* již neuplatňuji. D&liíai

horninami, které se diatribuoi radioaktivních prvků

odlisují od ostatníob granltoldů středočeského pluto-

nu jsou durbaohity typu čertova břemene a obdobné

horniny samostatného tllesa u Písku. Podobné horniny

se uplatnily při modulaci leteokýoh spektroaetriokýoh
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antp také n Protivína v moldanubiku, a to J $>&4statne

vetiia rozsahu, než Y jakém byly dosud předpokládány

(12).

Výrazni V-Z lineárni anomálie (13) T moldaxsu-

biku v oblasti meči Kašpar skými Horami, Volyni, Bav©-

rovem a Vimperkem J»ou nepůsobeny aVumulsoemi para*

lelsioh £11 resp. Jednotlivými Silami porfyrů a por-

řyritů a vysokou radioaktivitou. Indikují aaSry i prů-

bSb. struktur disjunktivní taktoniky raglonilzilno vý-

Baassi. Níktaré E nlob Ja aozn* na základS lntarprsta-

ce leteokýoh radioswtriokýob. aap přodpokládat v dalo e

prvníob. dssitek kn. D£lSi přarulanl těohto con sunou

indikovat mladil disjunkoa aaSru písooké —gnstioke

anoa&llo (sv.). Jak upozorňují Haiín at al, /in ZXdá-

5ek et al. 1985/, probíhají tyto zóny do mzar —go»-

tlokýob. anomálii písecké zóny. To j« su>2n* latarpra*

tovat jako poruSeni písaoka Bony aladlíai Sllaýa!

horninami VZ mm&ru. Keni tady vylouSano, že písecká

zóna byla mobilní v poaSrnS dloubán období.

Ha základS analýzy odvozenýoh poaSrovýob. aap by-

ly vySlenSny anomfilní ploohy, v nichž se dfc předpo-

kládat porušení prlnarnS-konstltnoionáliľíoh vztahů

mezi radioaktivními prvky ve prospSoh uranu. Výskyt

řady lokálníon uranovýoh anomálii uvnitř těchto plooh

dovoluje předpokládat, Se jde o území s rozsáhlou se-

kundární redistribucí uranu. Jsou to předevSlm anomá-

lie na Blovioku (ik), ve výoh. okolí Svojlína (i5),

východně od Přimďy (ió*) a u Tachova (17). Z konfron-

tace e magnetickými, tíhovými a geologickými podklady

vyplývá, 2e vStSina z takových anomálií se nachází v

tax s t ech se složitou geolo<?iokou situaci, resp. v in-

dikovaných uzlech disjunktivní tektoniky.

Pro neuronovou rudní prospekci mohou mít význam

nSkteré lokální anomálie, jako např. anomáli 17 v údolí

Hrejkoviokého potoka ve středočeském plutám (18)f Th

anomálie u Starých Prachatic (19) • některé anomálie
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U r karlovarské* aasivu, které nohou Indikovat výskyty

tsnr. oinonoanýoh granitu.

Zavedenia novýoh postupA zpraoovaní dat let coke*

spektrometrie gana bylo dosaženo velmi dobra úrovne

•aterlalA, ktere umoixxl sir í í využití odvozených map,

n«ž tosu bylo doposud. V souôasne dob* byl ukončen vý-

voj metodiky epraoorinl dat, ktarý dovoluj* využití

statistlokýob. oharakt«ri«tlk poll konocntraol a ponSrA

rádioaktívnioh prvku, Jojioh aplikaol v •ultipllkaS-

niob vztazioh a J«Jioh ploěn* zobrazeni. Př«dpokl&d&-

••, 2« tento nový způsob zpraoov&ní najde Stroke

uplatnoni a přínose nové a přehledné informace o re>

Cion&lni distribuoi rádioaktívnioh prvků.
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