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Abstract: Mining wastes, represented by dumps and tailings,
should be risk for environment. Directive EU No. 2006/21/EC
and its national aproximation Zák. No.157/2009 Sb., have
foccused to mining wastes. From this reason become the tailing
ponds in Horní Benešov the object of our research, funded by
Czech Grant Agency. The samples from 12 boreholes were ana-
lyzed by different chemical methods and were identified
concetrations over national limits for Pb, Zn, As, partly for Ba and
Hg at tailing sands. Samples of the surface waters outside of
mininig waste area were without contamination. Two samples of
stream sediments were with weakly higher contents of Pb and As,
than national limits. The body of tailing ponds is safe, but the ma-
terial inside is useless in present time.

Těžba nerostných surovin zajišťuje z vydobytých surovin
nejen ekonomický přínos pro celý region, ale může také
v krajině zanechat i nežádoucí zátěže ve formě odvalů a od-
kališť, které mohou negativně působit na složky životního
prostředí. Kvůli vážným haváriím ve španělském Aznal-
collaru a v rumunském Baia Mare na počátku 90. let minu-
lého století těmto objektům věnuje zvýšenou pozornost
nová legislativa zemí Evropského společenství Směrnicí
č. 2006/21/ES o nakládání s odpadem těžebního průmyslu,
transponované do české národní legislativy jako Zákon
č.157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a změně
některých předpisů. V rámci projektu GAČR Výzkum
dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešov-
ském a hornoměstském revíru bylo modelově sledováno
odkaliště po úpravě Cu-Pb rud se stříbrem z hlediska jeho
zabezpečení proti kontaminaci okolí a možného praktic-
kého využití deponií.

Charakteristika odkaliště

Odkaliště bývalého závodu RD Jeseník, provozu Horní
Benešov, jsou situována j. od města a areálu bývalého dolu
s úpravnou, v. od silnice na Leskovec nad Moravicí. Hor-
nobenešovský rudní revír, s těžbou dokladovanou již ve
13. století, produkoval stříbrné, olověné, zinkové a železné
rudy a baryt s přestávkami až do roku 1992, kdy byla těžba
ukončena a provoz likvidován (Grygárek – Řepka – Mi-
chálek 2008). Odkaliště I a II byla uvedena do provozu
okolo roku 1967 v návaznosti na úpravnu závodu RD. Zá-
padní část odkališť zasahuje do oblasti starých dolů na žele-
zo, jak zvýrazňují důlní pole na obr. 1. Na ploše těchto od-
kališť o celkové rozloze 45 ha bylo do konce roku 1989
uskladněno 5 400 kt odpadních flotačních písků. Od roku
1986 bylo postupně zaplňováno odkaliště III o rozloze
21,5 ha. Do předčasného ukončení těžby bylo toto odkališ-
tě zaplněno ca 1 000 kt úpravárenských kalů. Nádrže odka-
lišť byly odděleny gravitačními hrázemi z drceného kame-
niva o výšce 6–26 m, dno nádrží bylo izolováno jílovým
materiálem. V současnosti je část odkaliště III využita od
roku 1996 jako skládka komunálního a nebezpečného od-
padu, část deponie je příležitostně těžena na zásypové pís-
ky. Starší odkaliště I a II jsou v současnosti lesnicky rekul-
tivována a předána k dalšímu využití. Bohužel během
privatizace pozemků nebyly převzaty a realizovány plány
lesního hospodaření a pozemky se staly zajímavou, již re-
gionálně významnou, enklávou pro vysokou a černou zvěř.
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Obr. 1. Ortofotomapa sledovaných odkališť s vyznačením realizovaných
vrtů GB. V západní části patrné objekty bývalého důlně-úpravárenského
závodu RD, hnědou linií vyznačeny staré důlní míry podle Večeři (2009).



Celý areál monitoruje pěti odběrovými místy povrchových
a podzemních vod provozovatel skládky Gansenwinkel
HBSS Horní Benešov. Proti možnosti úniku kontaminova-
ných povrchových vod je po obvodu areálu vybudován
systém odvodňovacích příkopů, svedených do odkalovací
jímky. Běžné povrchové vody jsou odváděny jednak těle-

sem odkaliště zatrubněným potokem Jamník a dále již tím-
to otevřeným tokem přetokem z rybníku pod odkalištěm.

Použitá metodika a dosažené výsledky

Výzkum odkaliště sledoval zjištění chemismu deponova-
ného materiálu, zjištění jeho mineralogického složení
a v návaznosti na prováděný monitoring ověření bezpeč-
nosti zajištění tělesa odkaliště.

Vrtný průzkum

V roce 2007 byly odvrtány orientační průzkumné vrty
šnekovým vrtákem vrtnou soupravou České geologické
služby SIG-Mounty 2000/91 H v prostoru odkališť I a III
(obr. 2 a 3). V létě 2009 byly ruční vrtnou soupravou ode-
brány vzorky z odkaliště II. Situace provedených vrtů
těchto akcí, označených jako GB, je zachycena na obr. 1,
celkově bylo odvrtáno 12 vrtů o celkové délce 56 metrů.
Vrty číslo GB-8, 9 a 11 nebyly realizovány, vrt GB-7 za-
stihl násyp hráze odkaliště a nebyl vyhodnocován, vrt
GB-21 na odkališti 2 zastihl pouze vrchní vrstvu s překry-
vem hlušiny.

Vrtný profil bez svrchní krycí části byl po celé délce ovzor-
kován následujícími metodikami:
1. Metodou sloučených vzorků z ca 1 m při respektování

makroskopicky pozorovatelných litologických změn.
Vzorky byly odebírány z vytaženého profilu po ca 10 cm,
celková váha vzorku byla okolo 2 kg.

2. Metodou sloučených vzorků z celého vrtu s respektová-
ním litologicky odlišného materiálu, krok vzorkování
byl ca 20 cm, celková váha vzorku ca 3 kg.

Vzorky byly vysušeny a kvartovány. Analytický kvart
byl předán do laboratoří. Přehled odvrtaných vrtů a odebra-
ných vzorků je vyjádřen v tab. 1.

V první fázi byl materiál, odebraný 2. metodou, analyzo-
ván v úpravárenské laboratoři VŠB – TU Ostrava na obsah
Cu, Pb, Zn, Fe, Cd a celkovou síru metodou optické emisní
spektrometrie. Obsah sledovaných prvků zaznamenal po-
kles ve vrtech odkaliště III, což koresponduje směrem

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

Tabulka 1. Vrty z odkaliště Horní Benešov, odebrané vzorky, detailní vzorkování

vrt celk. hl./interval
(vzorek)

1 2 3 4 5 6 7 8

GB-1 6,0 m 1,2–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 4,0–5,0 5,0–5,8 5,8–6,0

GB-2 5,0 m 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 4,0–5,0

GB-3 4,0 m 1,0–1,4 1,4–2,0 3,0–4,0

GB-4 9,0 m 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 4,0–5,0 5,0–6,0 6,0–7,0 7,0–8,0 8,0–9,0

GB-5 9,2 m 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 4,0–5,0 5,0–6,0 6,0–7,0 7,0–8,0 8,0–9,2

GB-6 7,0 m 1,3–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 4,0–5,0 5,0–6,0 6,0–7,0

GB-9 4,0 m 0,0–1,0 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0

GB-10 7,1 m 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 4,0–5,0 5,0–6,0 6,0–7,1

GB-13 2,0 m 1,0–1,4 1,4–2,0

GB-21 2,5 m 1,0–2,0 2,0–2,5

Obr. 2. Vrtná souprava ČGS Praha SIG-Mounty 2000/91 H na podvozku
Iveco.

Obr. 3. Ukázka materiálu vrtného profilu vrtu GB-1.



k době ukončení těžby. Dále byly provedeny
mokré zrnitostní rozbory na sítech 0,045,
0,063, 0,125, 0,250 a 0,5 mm. Hlavní podíl se
kumuloval do jemných částic pod 0,045 mm,
zrno nad 0,5 mm bylo pouze v případě jednoho
vrtu. Průměrné obsahy těchto prvků ve vrtech
jsou v tab. 2.

V další fázi byly vzorky z vrtů z odkaliště I
a III v Horním Benešově analyzovány po ode-
braných metrových úsecích (celkem 47 vzor-
ků) nejprve v ČGS předběžně ručním RFA
spektrometrem ALPHA na vzorcích o zrnitosti
zpracovaného úpravárenského rmutu (0,1 až
0,2 mm) na 22 prvků rentgen-fluorescenční
metodou s citlivosti 4–7 ppm. Tato nedestruk-
tivní metoda zaručuje relativně levnou, rychle

proveditelnou a relativně přesnou analýzu vzorku. Přehled
průměrných hodnot tímto měřením udává tab. 3.

Následně byly vzorky s analytickou jemností 0,064 mm
analyzovány v laboratořích ACMElab v Kanadě metodou
ICP-MS na 37 prvků v rozsahu % až 2 ppb. Kromě běžných
prvků byly analyzovány prvky vzácných zemin, Au, Ag
a Hg. Materiál obsahuje významnější koncentrace Zn a Ag,
Au bylo zjištěno jen ve stopách. Přehled průměrných hod-
not udává tab. 4.

Vybraných deset vzorků s vyššími obsahy stopových
prvků spolu s archivovanými rudními vzorky bylo analy-
zováno též mineralogicky na rentgenovém difraktografu.
Vzhledem k procentuálnímu zastoupení minerálů v od-
padním rmutu se nepodařilo identifikovat touto metodou
zbytky minerálů – nositelů Pb, Zn, Ag. Ze sulfidů byly
zjištěny v podřadném množství arzenopyrit a pyrit. Hlav-
ní podíl tvoří křemen, muskovit, ortoklas, kalcit a jílové
minerály.
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Tabulka 2. Průměrné obsahy prvků ve vrtech na odkalištích v Horním Benešově

vrt S [%] Cu [%] Zn [%] Pb [%] Fe [%] Cd [%]

GB-1 0,5605 0,00413 0,1135 0,0207 2,22625 0,0002

GB-2 0,89733 0,01163 0,116 0,01643 2,20233 0,0000633

GB-3 0,8255 0,01025 0,122 0,0218 2,1845 0,00013

GB-4 0,75 0,0075 0,15375 0,0287 2,012 0,00025

GB-5 0,8926 0,00638 0,148 0,03122 1,886 0,00022

GB-6 0,88267 0,00823 0,12933 0,02607 1,97433 0,00017

GB-9 0,7115 0,0087 0,121 0,03215 1,706 0,00015

GB-10 0,78867 0,00853 0,12367 0,03253 1,862 0,0002

GB-13 0,502 0,00515 0,0955 0,0313 2,4635 0,00015

průměr 0,7568 0,0078 0,12475 0,02677 2,05744 0,00017

Tabulka 3. Průměrné hodnoty prvků stanovených metodou XRFA (ppm)

prvek Ti Cr Mn Fe Co Ni Cu

prům. hodnota 829,319 205,021 1213,38 15716,6 166,298 < 30 93,0426

prvek Zn As Se Rb Sr Zr Mo

prům. hodnota 1319,36 83,8511 < 5 101,723 188,532 198,085 8

prvek Ag Cd Sn Sb Ba Hg Pb

prům. hodnota 20 < 20 20 45 3594,3 < 10 890,2

šedě označeny hodnoty překračující hodnoty B podle Kritérií znečištění zemin (sine1996)

Tabulka 4. Průměrné obsahy stopových prvků podrobného vzorkování vrtných profilů metodou ICP-MS

prvek Cu Pb Zn Ag [ppb] Ni Co Mn Fe [%] As U Au [ppb] Th Sr

103,8 996,9 1631,9 3910,1 15,7 4,6 1686,7 1,8 123,7 2,2 21,3 5,7 138,5

prvek Cd Sb Bi V Cr Mg Ba S [%] Hg Se Te Ga

5,9 7,3 0,2 13,7 17,6 0,6 96,1 1,1 153,5 0,3 0,01 3

prům. obsah (ICP-MS) v ppm, není-li uvedeno jinak
šedě označeny hodnoty překračující hodnoty B podle Kritérií znečištění zemin (sine 1996)

Tabulka 5. Průměrné hodnoty monitoringu povrchových vod pod odkalištěm a hodnoty odběru výtoku z propadu odvodňovací štoly

Co Ni Cu As Cd Pb Li+

ETAAS ETAAS ETAAS ETAAS ETAAS ETAAS FAAS

průměr monitoringu 1,25 3,972222 11,50556 1,313889 0,322222 9 1,955556

Mg2+ Ca2+ Mn2+ Fe Zn2+ Sr2+ Ba2+

FAAS FAAS FAAS FAAS FAAS ICP ICP

průměr monitoringu 14,32111 93,02778 293,625 3,249167 329,6111 303,9611 62,48333



Geochemický monitoring území pod odkalištěm
v Horním Benešově

V rámci monitoringu okolí odkaliště na Horním Benešově
byly odebrány vzorky povrchových vod a příslušných stre-
am sedimentů.

Vzorkování ve dvou etapách spočívalo v odběru vod na
analýzu stopových prvků a odběru dnových sedimentů po-
toka Jamník rybníka pod odkalištěm. Vzorky byly fixová-
ny koncentrovanou kyselinou dusičnou, z rybníka byl ode-
brán vzorek na základní analýzu vody. Vzorky byly
analyzovány v akreditovaných laboratořích ČGS kombina-

cí metod ETAAS, FAAS a ICP. Výsledky shrnuje tab. 5,
hodnoty pod mezí detekce jsou upraveny na 50 % limitu
citlivosti měření. Situaci odběrů ukazuje mapka na obr. 4.

Shrnutí

Zjištěná pozorování ukazují, že vlastní flotační materiál
odkaliště je tvořený křemen-živcovými písky s velkým po-
dílem jílových minerálů, místy se zvýšeným podílem kal-
citu a barytu a s podřadným podílem sulfidů (pyritu a arze-
nopyritu). Chemicky je materiál navýšen vyššími obsahy
As, Zn, Pb a lokálně Hg. Tyto prvky převyšují hodnoty B
kritérií pro znečištění zemin podle meodického pokynu
z r. 1996, tj. jsou překročeny hodnoty, které mohou ovlivnit
zdraví člověka a mohou představovat významnou ekolo-
gickou zátěž. Ačkoliv oproti původní rudnině ( Grygárek et
al. 2008), s obsahem Pb v průměru 0,6 % a Zn 1,8 % a kon-
centrátu (Pb 50,4 % a Zn 49 %), jde o nepatrný zlomek
těchto koncentrací, přesto nemůžeme tento materiál pova-
žovat za inertní. Z toho vyplývá i jeho omezená využitel-
nost, je nevhodný jako zásypový materiál.Vzhledem k vy-
sokému obsahu jílových minerálů s přimíšením kalcitu
a barytu a nevhodné skladbě křemeno-jílové složky není
materiál vhodný ani pro výrobu cihlářského zboží, kerami-
ky či pro sklářství. Z hlediska potencionálního využití
zbytkových kovů je zajímavý jedině obsah stříbra (obsahy
0,3–20 g/t), vázaný zřejmě na amorfní komplexní slouče-
niny s podílem Ag. Za současných technologických a eko-
nomických podmínek je extrakce stříbra a dalších kovů
nerealizovatelná.
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Tabulka 6. Obsah prvků v potočních sedimentech na odběrových bodech sledovaného profilu potoka Jamník

prvek Cu Pb Zn Ag Ni Co Mn Fe [%] As U Au [ppb] Th

odběr

HB 2 79,4 763,3 1248 4,5 15,1 4,3 1490 2,09 149,3 1,7 46 4,1

HB 3 82,4 246,3 1478 0,5 40,1 21,8 865 2,27 16,7 2,1 9,3 6,4

HB 4 284,8 189,6 942 0,5 37,6 32,6 1541 1,93 12,4 2 15 3,7

HB 6 63,8 45,7 270 0,1 46,3 13,6 1740 2,2 8,7 3 5,2 4,9

HB 7 199,3 148,7 1215 0,3 45,3 23,9 2965 2,56 11,8 2 15 5

HB 8 31,8 23,8 189 <0.1 43 21,7 2397 3,68 22,5 2,6 4,3 8,1

HB 9 115,3 60 751 0,2 37,5 19,3 957 2,39 12 1,8 8,4 4,6

průměr 122,4 211,0571 870,4286 1,016667 37,84286 19,6 1707,857 2,445714 33,34286 2,171429 14,74286 5,257143

prvek Sr Cd Sb Bi V Cr Mg [%] Ba S [%] Hg Se Ga

odběr

HB 2 124 5,5 6,9 0,2 11 22 0,48 49 1,39 0,19 0,7 2

HB 3 29 4,1 1,9 0,3 31 43 0,36 369 0,47 0,08 0,9 5

HB 4 38 2,7 2,4 0,3 24 33 0,33 778 0,17 0,12 0,8 6

HB 6 33 3,2 1 0,3 28 47 0,39 265 0,08 0,09 0,7 5

HB 7 31 3,4 2,3 0,3 30 45 0,42 465 0,09 0,12 1,5 5

HB 8 23 1 0,6 0,2 28 37 0,33 180 <0.05 0,07 1,1 5

HB 9 26 1,8 1,9 0,2 28 38 0,32 287 0,17 0,08 0,6 5

průměr 43,42857 3,1 2,43 0,26 25,71 37,86 0,38 341,86 0,4 0,11 0,9 4,71

hodnoty v ppm, pokud není uvedena jiná jednotka; šedě označená pole přesahující hodnoty znečištění B podle Kritérií znečištění zemin
(sine 1996)

Obr. 4. Geochemický monitoring toku Jamníku.



Z hlediska bezpečnosti úložiště flotačních písků je těleso
dostatečně zajištěno a nedochází ke kontaminaci podze-
mních a povrchových vod. Zvýšené obsahy Pb a As v sedi-
mentech retenčního rybníka a při jeho výtoku mohou být
následky provozu odkaliště do konce 70. let, kdy flotační
vody a vody z odkaliště odcházely bez retenční nádrže do
rybníka a potoka Jamník. Pro další hospodaření na rekulti-
vovaných pozemcích nelze doporučit v budoucnosti naru-
šení svrchní izolační a rekultivační vrstvy.
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Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů

Localization of the mine workings based on the archival sources
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Abstract: The article reflect the possibilities of evaluation of his-
torical maps at localization of the mine workings on several ex-
amples, eventually restoration of the maps of historical mines on
the strenght of documentary reports.

V našich i zahraničních archivech se ukrývá množství
materiálů, které zatím nebyly zpracovány nebo patřičně
doceněny a umožňují mnohdy poměrně přesně určit polo-
hu starých dolů a způsob těžby nebo mohou upřesnit geo-
logickou a ložiskovou charakteristiku lokality. V násle-
dujícím příspěvku je několik příkladů z rudních revírů
Horní Město a Horní Benešov v Moravskoslezském kraji,
dokumentujících možnosti využití starých hornických
map při lokalizaci nebo interpretaci dolů, případně jejich

rekonstrukci z psaných záznamů. Na závěr jsou uvedeny
příklady chyb ve starých mapách, na které je potřeba si
dávat pozor.

1. Horní Město – vztah štol Leopold, Vodní
a Antonína Paduánského

V Moravském zemském archivu Brno je ve fondu Guber-
nium (kart. 92; sign. B 147, inv. č. 606) uložena nejstarší
dochovaná mapa hornoměstských stříbrných dolů. Na čás-
tečně kolorované obrázkové mapě je zobrazen průběh štoly
Leopold, později známé pod názvem Antony nebo Antony
de Padua. Pochází z roku 1682 a jejím autorem byl Ferdi-
nand Georg Stossel.
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Obr. 1. Srovnání průběhu dědičné štoly Leopold, Vodní a Antonín Pa-
duánský.




