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Summary: 

The diploma thesis deals with engineering-geological evaluation of the selected 

section flood-protection dams of the river Ostravice using geophysical methods. GPR 

method was used, which can determine the basic geological interface and for clarification 

was subsequently applied electric resistivity tomography method, which is based on the 

measuring of soil measuring resistivity. Based on the evaluation of both methods may 

suppose structures evince different properties, whether significant granularity differences 

in the radargram or different measuring resistivities of the method ERT. Based on the 

measurement can also determine the suitability of both methods.  

Keywords: engineering-geological survey, flood protection dam, geophysics, ground 

penetrating radar (GPR), electrical resistivity tomography (ERT) 

Anotace: 

 V diplomové práci se zabývám inženýrskogeologickým zhodnocením vybraného 

úseku protipovodňových hrází řeky Ostravice pomocí geofyzikálních metod. Byla použita 

metoda georadar, která dokáže vymezit základní geologická rozhraní a pro upřesnění byla 

následně aplikována metoda elektrické rezistivitní tomografie, která je založena na měření 

měrného odporu podloží. Na základě vyhodnocení obou metod se mohou předpokládat 

struktury vykazující rozdílné vlastnosti, ať už znatelné zrnitostní rozdíly v radargramu, 

nebo rozdílné měrné odpory ERT. Na základě měření lze také určit vhodnost obou metod. 

Klíčová slova: geologicko-inženýrský průzkum, protipovodňové hráze, geofyzika, 

georadar (GPR), elektrická rezistivitní tomografie (ERT)  
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Seznam použitých zkratek 

ČGS – Česká geologická služba 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický úřad 

ČM – Český masiv 

DD – dipól-dipól 

ERT – elektrická rezistivitní tomografie 

GPR – Groung Penetrating Radar 

RTA – Rough Terrain Antennas 

VES – vertikální elektrické sondování 

WSCH – uspořádání Wenner-Schlumberger  



Nikol Marková: Využití geofyzikálních metod pro IG zhodnocení hráze řeky Ostravice 

2015  1 

 

1. Úvod 

Předmětem diplomové práce bylo ověření inženýrskogeologických poměrů 

pomocí geofyzikálních metod na protipovodňové hrázi řeky Ostravice a posouzení 

vhodnosti vybraných geoelektrických metod. Práce je založena na pečlivé rešerši, co se 

týče geologických a inženýrských poměrů a doplněna geofyzikálním průzkumem a jeho 

zhodnocením.  

Cílem práce je charakterizovat hrázové těleso z pohledu inženýrskogeologického 

zhodnocení pomocí geofyzikálních metod. 

Rešeršní část obsahuje popis lokality a její přírodní a geologické poměry. Čerpala 

jsem z informací a mapových podkladů Geofondu, z knižních monografií, z odborné práce 

zabývající se tímto tématem a z odborných článků vztahujících se k danému tématu. 

Průzkumná část obsahuje terénní měření, jeho postup a následné zhodnocení. 

Průzkum území byl prováděn dvěma způsoby, a to metodou elektrické rezistivitní 

tomografie (electrical resistivity tomography) systému ARES a georadarem (ground 

penetrating radar). Tento způsob není tak přesný jako elektrická rezistivitní tomografie, ale 

zachycuje základní změny v podloží.  
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2. Lokalizace a přírodní poměry zájmového území 

2.1. Lokalizace 

 Sledovaná oblast se nachází v Moravskoslezském kraji, v katastrálním území 

Hrušov města Ostravy. Zájmový prostor je situován podél pravého břehu řeky Ostravice 

přibližně 800 m před soutokem s řekou Odrou. Úsek je situován od železničního mostu cca 

200 m směrem k soutoku řek Odry a Ostravice, šířka úseku je okolo 100 m. Sledovaným 

objektem je část protipovodňových hrází pravého břehu řeky ve zkoumaném území.  

 

 

Obrázek 1- Lokalizace zájmového území upraveno dle programu ArcMaps 2015 

 

2.2. Geomorfologické poměry 

 Oblast Ostrava - Hrušov spadá do provincie Západních Karpat. Podle 

podrobnějšího geomorfologického členění území náleží do oblasti Severní Vněkarpatské 

sníženiny, celku Moravské brány, podcelku Ostravské pánve a nejnižší jednotkou je 
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Ostravská niva. Ostravská niva je kvartérní akumulační sníženinou s počtem rozsáhlých 

říčních teras. V reliéfu se vyskytuje také mnoho antropogenních hald a poklesů. Jak vlivy 

antropogenní, tak říční značně ovlivnily geomorfologii území (Demek 2006). 

2.3. Klimatické poměry 

Ostrava a okolí patří do klimatické oblasti MT 10, což je mírně teplá oblast. Tuto oblast 

charakterizují dlouhá teplá mírně suchá léta, kratší mírně teplá jara a podzimy a krátké 

velmi suché zimy s mírnou teplotou a krátkodobou sněhovou pokrývkou (Quitt 1971). 

 

Tabulka 1 - Klimatické charakteristiky oblasti MT10 upraveno dle E. Quitta 1971 

Klimatická oblast MT10 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s prům.tepl. 10°C a více 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3°C 

Průměrná teplota v dubnu 7 až 8°C 

Průměrná teplota v červenci 17 až 18°C 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 8°C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 mm 

Srážkový úhrn ve zimním období 200-250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet zamračených dnů 120-150 

Počet jasných dnů 40-50 

 

2.4. Hydrologické poměry 

 Řeka Ostravice vznikla spojením Bílé a Černé Ostravice. Za pramen se považuje 

Bílá Ostravice, řeka ústí v Ostravě do Odry. Tok řeky Ostravice tvoří povodí 4. Řádu 

s číslem hydrologického pořadí 2-03-01-083/0. Ve vrchní části má řeka bystřinný 

charakter, v průběhu toku se zklidňuje, v údolní oblasti má tok poklidný průběh. V okolí 

sledovaného území byla řeka regulována z důvodů protipovodňové ochrany. Průměrný 

denní průtok dle ČHMÚ je při přirozených podmínkách 1,34 m
3
.s

-1
 a při ovlivněných 

podmínkách 1,8 m
3
.s

-1 
(Povodí Odry 2015). 

  

 



Nikol Marková: Využití geofyzikálních metod pro IG zhodnocení hráze řeky Ostravice 

2015  4 

 

2.5. Hydrogeologické poměry 

Podzemní voda je v zájmovém území vázána na vrstvu fluviálních štěrků, popř. 

písků. Výška hladiny podzemní vody se shoduje s úrovní volné hladiny řeky Ostravice. 

Kvartérní a terciérní uloženiny jsou průlinově propustné, naopak sedimenty karbonu jsou 

puklinově propustné. Nicméně se jedná o zeminy vcelku málo propustné (Kovář 2013). 

Podzemní vody jsou dle Kurlovovy klasifikace kalcium-natrium 

hydrogenuhličitanového typu a kalcium hydrogen uhličitan-sulfátového typu. 

V ostravském regionu se vyskytuje hlubší oběh podzemních vod, který je místně vázán na 

tektonické drenážní linie nebo na hluboké deprese povrchu. V údolní nivě je nebezpečí 

negativního ovlivnění kvality podzemní vody povrchovými toky a jejich znečištěnou 

vodou. Hlavním nebezpečím znečištění podzemních vod jsou domovní, sídlištní a 

průmyslový odpad (Waissmannová a kol. 2004).  

 

 

Obrázek 2 - Hydrogeologické poměry povodí Odry dle www.pod.cz 2015 

  

http://www.pod.cz/
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3. Geologická stavba zájmové oblasti 

 

Obrázek 3 – Výřez z geologické mapy 1 : 500 000 upraveno dle ČGS 2015 (legenda viz přílohy) 

 

Z geologického hlediska se zkoumaný úsek protipovodňové hráze pravého břehu 

řeky Ostravice necelý kilometr před soutokem s řekou Odrou nachází v blízkosti styku 

dvou hlavních geologických celků, a to Českého masivu a Vnějších Západních Karpat. 

Úsek samotný spadá do severovýchodního výběžku okrajové části ČM. Základní strukturní 

patra tvoří krystalinikum ČM a předplatformní sedimenty, které jsou dále překryty 

alochtonními (flyš) a autochtonními (předhlubeň) sedimenty Západních Karpat. 
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Obrázek 4 – Výřez geologické mapy 1 : 50 000 upraveno dle ČGS 2015 (legenda viz přílohy) 

 

3.1. Brunovistulikum 

Brunovistulikum je severovýchodním okrajem výchozové části Českého masivu. 

Je tvořeno rozsáhlými předdevonskými granitoidními masivy a v menší míře i 

krystalickými břidlicemi. Staré krystalinikum na Moravě je tvořeno předpolím nejen 

západovergentní alpínské stavby, ale i východovergentní hercynské stavby. 

Brunovistulikum  je blok zemské kúry ucelený v období kadomského vrásnění a jeho 

hranicemi jsou na severu oderský lineament, na východě peripieninský lineamet, na jihu 

zlomové pásy jižně od Dunaje a na západní straně boskovická brázda. K jádru českého 

masivu bylo přidruženo teprve při variské orogenezi, kde došlo k podsunutí pod kru 

moldanubika a moravika (Mísař a kol. 1983). 

 Brunovistulikum můžeme rozdělit podle zlomových pásem na 3 celky: brněnský 

masiv, ostrůvky krystalinika v Hornomoravském úvalu a zakrytou část brunovistulika. 

Zájmové území se nachází v zakryté části, kterou pokrývají paleozoické, mezozoické a 

terciérní sedimenty. Část severně od zlomového pásma Hané je tvořena převážně 

metamorfovanými peliticko-psamitickými horninami, místy slabě migmatitizovanými, 

ojediněle s drobnými tělesy magmatitů. Jsou zde zastoupeny hlavně biotitické až 
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muskovit-biotitické pararuly, v malé míře tělesa gaber s gabrodioritů. Brunovistulikum 

bylo zčásti ovlivněno hercynským vrásněním a tím remobilizováno. Díky tomu došlo 

v západní části ke zvrásnění a slabé metamorfóze devonských a spodnokarbonských 

souvrství, ve východní části má paleozoikum spíše platformní vývoj (Mísař a kol. 1983 

Chlupáč a kol. 2002) 

3.2. Moravskoslezské paleozoikum 

Paleozoické strukturní patro je samostatným variským vývojovým cyklem na 

zóně brunovistulika. Od kadomského cyklu je odděleno úhlovými diskordancemi. 

Pokryv moravskoslezské oblasti má výrazně plošný charakter, jeho velká část je 

překryta sedimenty Vnějších Západních Karpat (Chamra 2005). 

3.2.1.  Devon a spodní karbon 

Komplexy devonu a spodního karbonu vystupují významně v Hrubém a Nízkém 

Jeseníku a na Drahanské vrchovině, v menší míře jsou rozptýleny podél východního 

zlomu boskovické brázdy a v ostrůvcích krystalinika Hornomoravského úvalu. 

Obrovské plochy jsou ukryty pod sedimenty karpatské předhlubně a příkrovy vnějších 

flyšových Karpat (Chlupáč a kol. 2002).  

 

Obrázek 5 – Plošné rozšíření moravskoslezského devonu dle Chlupáče 2002 
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 Devon je počátkem nového sedimentačního cyklu. Sedimentace devonu začíná 

usazováním hematitem zbarvených slepenců a pískovců v kontinentálním prostředí, 

následně na ně ve vyšším středním devonu sedimentovaly, hlavně na Moravě, vápence 

s hojnou korálovou a stromatoporoidovou faunou, a to v prostředí mělkomořském. Nad 

nimi už začíná flyšová sedimentace spodního karbonu. Ve východní části 

moravskoslezského paleozoika se objevuje ve dvou hlavních oblastech – Moravský kras 

a hranický devon (Chlupáč a kol. 2002, Mísař a kol. 1983). 

 Ve spodním karbonu se díky kolizi brunovistulika a lugodanubika vytváří 

synorogenní předhlubeň, kde sedimentace karbonátů byla vystřídána siliklastickými 

flyšovými sledy o značné mocnosti. Pohyb předflyšového podkladu měl velký vliv na 

vývoj pánve. Ta byla rozdělena na dílčí zóny s depresemi a elevacemi, které se zaplňovaly 

sedimenty, a zároveň docházelo k deformaci. Sedimenty kulmské flyšové facie jsou 

tvořeny rytmicky se střídajícími polohami drob a břidlic. Jde hlavně o sedimenty 

turbiditních proudů a tekoucích proudů (úlomkotoky, bahnotoky), které zásobovaly řeky 

přinášející hrubý klastický materiál s jednotek moravosilezika a moldanubika (Chlupáč a 

kol. 2002). 

3.2.2.  Svrchní karbon 

 Mělkomořská sedimentace slezského kulmu pokračuje až do svrchního karbonu, 

a to v podobě uhlonosné molasy, která je v podloží paralická a po úplném ústupu moře 

přechází na čistě kontinentální vývoj. Hornoslezská pánev má přibližně tvar 

trojúhelníku, jižní cíp zasahuje do okolí Frenštátu p. Radhoštěm a směrem na sever se 

rozšiřuje. Severní hranici tvoří krakovská vrásovo-zlomová zóna. Na našem území se 

vyskytuje v Ostravě, Orlové, Petřvaldu a Karviné. Velké území je ale překryto 

sedimenty karpatské předhlubně. Hornoslezská pánev je největší černouhelnou pánví u 

nás a její zásoby jsou v několikasetmetrové hloubce, která směrem k jihovýchodu roste. 

Pánev můžeme rozdělit na části podbeskydskou a ostravsko-karvinský revír, který je 

tvořen souvrstvím ostravským (paralická molasa) a karvinským (kontinentální molasa), 

které odděluje orlovská antiklinála. Zájmové území se nachází v ostravském souvrství. 

(Chlupáč a kol. 2002, Mísař a kol. 1983). 
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Obrázek 6 - Česká část hornoslezské pánve dle www.hornictvi.cz 2015 

 Ostravské souvrství je paralickou uhlonosnou molasou. Je to soubor mořských, 

říčních, lagunárních a jezerních sedimentů přímořské akumulační plošiny. Díky 

proměnlivosti facií se dá ostravské souvrství považovat za nejpestřejší sedimentární 

jednotku Českého masivu. Uhlonosná molasa má výrazné cyklické uspořádání 

s opakovaným sledem: pískovce – prachovce - kořenová půda - uhelná sloj - jílovce, 

díky častým mořským záplavám. Podle vícero cyklů záplav můžeme rozdělit jednotlivá 

patra souvrství na vrstvy petřkovické, hrušovské, jaklovické a porubské. Uhelné sloje 

vznikly díky tektonickému klidu, kde dno pánve zarůstalo rašeliništi s uhlotvornou 

vegetací (plavuně, přesličky).  

Ostravské souvrství má velký počet slojí, ale o malé mocnosti, těžitelná je 

přibližně necelá ¼. Kdežto mocnost karvinského souvrství je někde až několikanásobná 

a tím je zvýšená těžitelnost. Kvalita uhlí je vysoká, v petřkovických vrstvách dokonce 

výskyt antracitického uhlí. V souvrství se mohou nacházet i vulkanoklastické tufy a 

tufity. Na konci svrchního karbonu ustává variská orogeneze (Chlupáč a kol. 2002, 

Mísař a kol. 1983). 

 Na zkoumaném území se nachází zejména karbonské jílovce, v menší míře pak 

pískovce hrušovských vrstev (Kovář 2013).  

http://www.hornictvi.cz/
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3.3. Platformní vývoj 

3.3.1.  Terciér 

Platformní jednotky sledované oblasti spadají do soustavy Vnějších Západních 

Karpat, přesněji do karpatské předhlubně. Zahrnuje soustavu miocénních pánví, které 

podle postupujícího akrečního klínu přesouvaly, jak svůj sedimentační prostor, tak 

podélnou osu směrem na předpolí. Miocénní mořské sedimenty se rozkládají na území 

ohraničeném polskou hranicí s okrajovými městy Opavou a Karvinou na severu a 

rakouskou hranicí okolo Znojma na jihu. Díky následné kvartérní denudaci 

nezpevněných neogénních sedimentů jsou dnes zachovány pouze relikty původně 

rozsáhlejších pánví. Postupným působením geologických procesů se předhlubeň 

vyzdvihla oproti okolním pánvím, změlčila a dalším podsouváním předpolí pod Západní 

Karpaty získala dnešní SV-JZ směr a současně došlo k osamostatněním vídeňské pánve. 

Poté ostravská pánev dále klesala a ke konci miocénu a v pliocénu se vyplňovala 

sladkovodními a říčními sedimenty (Chlupáč a kol. 2002). 

Sedimenty jsou tvořeny v podloží pestrými vrstvami sádrovců, na nich leží spíše 

hrubozrnnějšími klasty nebo klastika mořského původu (písky, štěrky – „ostravský 

detrit“), na ně nasedají vápnité nevrstevnaté jíly (tégly) s možnými vložkami písku a 

místně vápnité pískovce. Tomu odpovídá i terciérní pokryv zájmového území. Stáří 

uloženin odpovídá spodnímu badenu (Chlupáč a kol. 2002, Kovář 2013). 

3.3.2.  Kvartér 

Kvartérní sedimenty můžeme dělit dle vzniku na 3 základní skupiny: glacigenní 

(ledovcové), terestrické a mořské. Českou republiku můžeme rozdělit na oblast 

denudační a akumulační a oblast akumulační dále na areály kontinentálního zalednění a 

oblasti extraglaciální. Naše území spadá do akumulační oblasti kontinentálního 

zalednění tzv. oderské oblasti (Mísař a kol. 1983).  
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Obrázek 7 – Mapa kvartérního pokryvu ČM dle Chlupáče 2002 

 

Oblast byla postižena dvěma zaledněními, a to starším halštrovským a mladším 

rozsáhlejším sálským. Díky tomu se na území Ostravska nachází glacigenní sedimenty. 

Můžeme v nich nalézt eratický materiál severoevropského původu, hlavně ze Skandinávie 

a Pobaltí, např. bludné balvany, souvky, atd. (Chlupáč a kol. 2002). 

Díky odtávání ledovců se formovala říční koryta a terasy a zde se začaly 

akumulovat pískoštěrkové a sprašové sedimenty. Terasy vznikly zařezáváním koryt 

toků do skalního podloží. Fluviální akumulace můžeme rozdělit podle typu toku na 

sedimenty divočících toků, meandrujících toků a dolních toků. V glaciálech se tvořily 

spíše štěrkopísčité terasovité sedimenty, v interglaciálech štěrkopísky překrývaly nivní 

hlíny (Chlupáč a kol. 2002). 
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Obrázek 8 – Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a ve Slezsku dle Macouna 1965 

 

Kvartérní pokryv je zastoupen komplexem fluviálních sedimentů. Tyto 

uloženiny jsou reprezentovány jemnozrnnými jíly a hlínami, místně písky, ve spodní 

části převažuje štěrková vrstva (Kovář 2013). 

3.3.3.  Kvartér Ostravice 

 Glacifluviálními sedimenty Ostravice jsou pískoštěrky vyplněné hlinito-

písčitou hmotou. Terasové uloženiny můžeme tedy popsat jako zahliněné pískoštěrky. 

Hlavní složkou jsou beskydské pískovce a v menší míře drobnější frakce křemene, 

rohovce a hornin nordické oblasti. 

Starší terasa zahrnující naše sledované území se nazývá muglinovská. Na bázi 

jsou štěrky, v těsném nadloží leží tenká vrstva jílovité až jílovito-písčité zeminy 

s ojediněle se vyskytujícími valouny. Nad nimi je uložena poloha šedomodré jílovito-
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písčité zeminy, která přechází do šedočerné až černé rozložené slatiny bohaté na 

interglaciální flóru. Po této vrstvě následuje souvrství písčitých hlín s pohřbenými 

půdami (muglinovský půdní komplex) a nejsvrchnější část je tvořena glacilakustrinními 

písky, varvovými jíly a souvkovými hlínami bazální morény sálského zalednění 

pokrytými sprašovými hlínami. 

Mladší terasa se nazývá ostravská. Je mladší než sálské zalednění a tvoří výplň 

dnešního údolí. U této terasy můžeme rozlišit vyšší a nižší nivní stupeň. Oba stupně 

byly vytvořeny jen na povrchu a jsou součástí štěrkové akumulace. Vyšší nivní stupeň 

tvoří rozsáhlé plošiny v údolí Ostravice. Plošiny jsou oddělené od nižšího nivního 

stupně znatelnou hranou vysokou zhruba 1-3 m. Většina obcí okolo řeky na něm stojí. 

Vyšší nivní stupeň tvoří povodňové hlíny, je tedy akumulační. Nižší nivní stupeň 

zastupuje inundační území, které je periodicky zaplavováno. Leží 2-3,5 m pod úrovní 

vyššího nivního stupně. Stupeň je tvořen štěrkopísky s převahou beskydského pískovce 

(Macoun 1965). 

 

 

Obrázek 9 – Výřez z mapy kvartérního pokryvu 1 : 500 000 upraveno dle ČGS 2015 -  sv. modrá- 

nivní sedimenty, modrá – ledovcové sedimenty, sv. a tm. zelená – fluviální sedimenty, sv. žlutá – 

spraše a sprašové hlíny, žlutá – výplavové sedimenty, červená linie – maximální rozsah 

kontinentálního zalednění 
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Sedimentace v zájmovém území nebyla v rámci kvartérního vývoje uzavřena a 

pokračuje přirozenou a antropogenní sedimentací v přilehlých částech. 
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4. Metodika práce 

 Zájmové území bylo předběžně zmapováno k přibližnému určení profilů pro 

měření. Měření bylo prováděno dvěma způsoby. Metodou elektrické rezistivitní 

tomografie systému ARES založené na rezistivitě horninového prostředí. Elektrická 

rezistivitní tomografie studuje změny elektrického odporu při průchodu elektrického 

proudu prostředím. Druhým způsobem bylo měření georadarem, a to s anténami 50 a 250 

MHz. Metoda ERT byla zvolena, protože dokáže dobře rozpoznat různězrněné a zvodnělé 

polohy. Georadar není tak přesný jako elektrická rezistivitní tomografie, ale zachycuje 

základní změny v podloží. Naměřená data byla dále zpracována a vyhodnocena a následně 

graficky upravena spolu s mapovými podklady volně přístupnými na mapových portálech. 

4.1. Metodika měření 

4.1.1.  Metoda měření GPR (geologický radar) 

4.1.1.1. Princip a podstata metody 

Zvolení GPR (ground penetrating radar) jako průzkumné metody se musí vždy 

řádně zvážit vzhledem k povaze prostředí, ve kterém by mělo měření probíhat. Měření 

GPR je místně specifické. Princip je založen na vysílání impulsů vysokofrekvenční 

elektromagnetické energie a jejich zpětném přijímání. Hlavním omezujícím faktorem 

hloubkového dosahu průzkumu metodou GPR je elektrická vodivost podloží. Hloubka 

průzkumu může být velmi omezena (často i méně než 1m), pokud je vysoká vodivost 

podloží (více než 30 až 40 mS/m). Může se tak stát např. u některých jílovitých zemin. 

Jestliže jsou v měřeném podloží přítomny vodivé vrstvy nebo čočky, bude 

elektromagnetické vlnění utlumeno. Dalším limitujícím faktorem měření je rozptyl 

radarových vln na velkých objektech. Tento vliv lze minimalizovat použitím 

nízkofrekvenčních antén, které jsou bohužel málo přesné při stanovení mělkých 

hloubkových rozhraní v řádu jednotek metrů. Konečným omezením se může stát také malý 

kontrast v permitivitě nebo vodivosti mezi zkoumaným územím a materiálem v jeho okolí. 

Aby byly správně zaměřeny vysílané radarové vlny do podloží, je třeba, aby anténa zůstat 

v bezprostředním kontaktu s povrchem terénu. Je proto třeba, aby byl terén téměř rovný 

bez spousty překážek, jako např. balvany, kmeny stromů aj. Metoda je velmi citlivá na 

rušivé vlivy okolí, které tvoří elektromagnetická pole indukované elektrickými vodiči pod 
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vysokým napětím nebo kovovými vodiči vůbec a ovlivňují šíření elektromagnetického 

vlnění z vysílací do přijímací antény. Tento vliv můžeme eliminovat volbou správných 

antén při měření. V prostředích, kde očekáváme rušení signálu, by měly být použity antény 

stíněné. Pro potřeby zobrazení prostředí do hloubky řádově jednotek metrů, by měly být 

využity vysokofrekvenční antény s frekvencemi ve stovkách MHz a krátkou vlnovou 

délkou šířeného elektromagnetického vlnění (Karous 1989, Kovář 2013, Mareš a kol. 

1990). 

 

Obrázek 10 - Princip georadarového měření dle Van Dama 2001 

 

4.1.1.2. Terénní měření 

Při měření na hrázi řeky Ostravice byly použity sestavy GPR švédského výrobce 

Mala. Obě sestavy se skládaly z řídící jednotky ProEx a přenosného monitoru. První 

sestava byla tvořena nestíněným anténním systémem 50 MHz RTA, kterou se měřily 

profily 1 až 3. Druhou sestavu tvořily antény stíněné 250 MHz s měřičem vzdálenosti 

(kolečko). Tímto systémem se měřily profily 4 a 5. 

 



Nikol Marková: Využití geofyzikálních metod pro IG zhodnocení hráze řeky Ostravice 

2015  17 

 

 

Obrázek 11 - Sestava GPR 50MHz stíněná RTA (N. Marková) 

 

Obrázek 12 - Sestava GPR 250MHz nestíněná (N. Marková) 
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Měření bylo v jednotlivých profilech prováděno vždy i v reverzním směru. Pro 

interpretaci byly vybrány profily shodné orientace. Reverzní profily sloužily jako 

kontrolní. K vyhodnocení dat ve formě radargramů byl použit software RadExplorer 1.41. 

 

 

Obrázek 13 - Vytyčení profilů – georadar upraveno dle www.mapy.cz 2015 

 

Metodou GPR  se měřilo 5 profilů. Profil P1, příčný, vedl z místa cca 8 m od 

pravého břehu Ostravice směrem k haldě. Souřadnice jsou 49°51’42.4’’N, 18°16’54’’E 

výchozího bodu a 49°51’44.7’’N, 18°16’59.9’’E konečného bodu, délka profile je cca 123 

m. Profil P2, podélný, vede podél úpatí hráze směrem k železničnímu mostu. Výchozí bod 

má souřadnice 49°51’43.85’’N, 18°16’56.1’’E a konečný 49°51’38.99’’N, 

18°17’02.05’’E, s délkou 189 m. Profil P3 je také příčný a vede od řeky směrem na místní 

komunikaci. Jeho délka je 101 m a souřadnicemi jsou 49°51’40.1’’N, 18°16’58.9’’E a 

49°51’42.37’’N, 18°17’02,48’’E. Tyto 3 profily byly měřeny nestíněnou anténou 50 MHz, 

hloubka byla nastavena na 16,43 m s časovým oknem 363,8 ns a časosběrným snímáním 

0,5 s. 

http://www.mapy.cz/
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Profil P4 byl veden po koruně hráze od betonové paty železničního mostu ve směru 

toku řeky. Délka profilu byla přibližně 190 m a souřadnice bodů 49°51'39.5"N 

18°17'02.7"E a 49°51’44.0’’N, 18°16’56,7’’E. Poslední profil P5 měřený georadarem byl 

příčný, téměř shodný s profilem P2. Délka byla 94 m a souřadnice počátečního bodu byly 

49°51’40.0’’N, 18°16’58.6’’E a koncového bodu 49°51’42.6’’N, 18°17’02,7’’E. Tyto 2 

profily byly vedeny kolmo na sebe a křížily se na koruně hráze. Měřeny byly 250 MHz 

stíněnou anténou s kolečkem s nastavením časového okna 272,5 ns, hloubkou 12,42 m a 

časoměrným snímáním impulsů 0,5 s. 

 

 

Obrázek 14 - Měření GPR s 50 MHz anténou RTA (N. Marková) 

 

4.1.2.  Metoda ERT (elektrická rezistivitní tomografie) 

4.1.2.1. Princip a podstata metody 

Metoda elektrické rezistivitní tomografie představuje z hlediska metodiky měření 

kombinaci dvou klasických stejnosměrných odporových metod, a to odporového 

profilování a odporového sondování. Hlavním předpokladem je rozdílná elektrická 
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vodivost jednotlivých složek prostředí. Elektrody jsou nejčastěji zapojované podle 

uspořádání Wenner-Schlumberger (WSCH), případně dipól-dipól (DD), atd. (GF 

Instruments 2015). 

 

 

Obrázek 15 – I) Měření metodou ERT, II) Uspořádání bloků použitých v modelu s body měření dle 

GEOTOMO SOFTWARE 2015 

 

Metoda je realizována pomocí měřící aparatury ARES, což je automatický 

geoelektrický systém ARES-200E. K měření slouží speciální multielektrodový kabel 

s válečkovými elektrodami (jeden kabel – 8 elektrod). Počet kabelů se obyčejně 

nazývaných sekcemi a je libovolný. Nicméně v praxi je omezen konstrukcí přístroje 
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samotného, a to na maximálně 250 elektrod. Poslední částí při měření touto aparaturou 

jsou elektrody. 

 

 

Obrázek 16 - Aparatura ARES metody ERT (N. Marková) 

 

Obrázek 17 - Sekce kabelů s elektrodami a válečková elektroda (N. Marková) 

 

Na proměřeném profilu jsou elektrody vždy rozmístěny v konstantní vzdálenosti 

mezi sebou (od 1 do 5 m) ve formě 2D – v profilu. Elektrody musí být stále ve styku 

s horninovým prostředím a jsou prostřednictvím počítače střídavě zapojovány jako 

proudové, nebo jako měřící (Kovář 2013, GF Instruments 2015). 
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4.1.2.2. Terénní měření 

Měření bylo provedeno přístrojem ARES firmy GF Instruments. Přístroj obsahuje 

vysílač, přijímač a měřící jednotku. Na jednotlivých profilech se ve vzdálenosti 2 m 

zatloukly do země elektrody a na ně se gumičkou napojily válečkové elektrody 

multikabelu. Měřilo se tzv. rolováním, to znamená, že se zapojily 4 základní sekce o délce 

66 m a poté se postupně připojovaly sekce další. Tímto se dosáhlo zvětšení délky 

měřeného profilu. Po úvodním zapojení sekcí se zvolily požadované parametry pro měření, 

zkontrolovalo se zapojení elektrod a spustilo se měření. 

 

 

Obrázek 18 - Vytyčení profilů – ERT upraveno dle www.mapy.cz 2015 

 

Metodou ERT se měřily 2 na sebe kolmé. Profil P1ERT je přibližně shodný 

s profilem 4. Měřil se od cementové paty železničního mostu po směru toku řeky 

Ostravice. Délka profilu je 190 m a souřadnice se shodují s profilem 4. Druhý profil 

http://www.mapy.cz/
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P2ERT je shodný s profilem 3 měřeným georadarem. Vede od řeky směrem k příjezdové 

komunikaci na hráz. Délka je 94 m a souřadnice souhlasí s profilem 3. 

 

 

Obrázek 19 - Napojení elektrody (N. Marková) 

 

Obrázek 20 - Část sekce s aparaturou ARES (N. Marková) 
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5. IG a HG poměry zájmového území 

V rámci inženýrsko-geologického zhodnocení je nutno charakterizovat přírodní 

sedimenty terciéru a nadloží Karpatské předhlubně zakončené kvartérní sedimentací. Ta 

zahrnovala 2 typy glacigenní sedimentace a sedimentaci recentní, tvořenou fluviálními a 

současnými antropogenními sedimenty. Na zájmovém území se na základě doložených 

informací z provedeného průzkumu a archivní dokumentace a mapových podkladů 

předpokládají tyto geologické vrstvy:  

         Antropogenní navážky zahrnující i hrázové těleso 

 Fluviální jíly 

 Fluviální písky 

 Fluviální štěrky 

 Předkvartérní neogenní jíly 

 Předkvartérní karbonské jílovce (pískovce) 

Ve sledované oblasti se nachází 11 IG vrtů, podrobná stavba 6ti IG vrtů je doložena 

v příloze. Vrty J101 až J103 byl veden geologický řez a sestaven profil P, který je součástí 

příloh. Jednotlivé typy zastižených zemin byly zatříděny na základě makroskopického 

popisu a laboratorních analýz a také posouzeny dle tříd těžitelnosti. Zeminy byly 

klasifikovány dle platné geotechnické normy ČSN 73 6133, která vychází ze staré normy 

ČSN 73 1001 (Kovář 2013). 
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Obrázek 21 - Vrtná prozkoumanost zájmového území a blízkého okolí upraveno dle ČGS 2015 

 

5.1. IG poměry 

5.1.1.  Antropogenní sedimenty - navážky 

Antropogenní navážky jsou v tomto území převážně v hrázovém tělese a také 

v přilehlé haldě, případně byly použity pro přísypy k vyrovnání terénu. U povrchu se 

nacházejí humózní hlíny jako rekultivační vrstva nebo asfaltem zpevněné plochy 

cyklostezky a příjezdové cesty. 

 Mocnost navážky je od 0 m v oblasti terasové části pod hrází, přes 4-4,5 m 

v místech hrázového tělesa, do 5 m v místech haldy. Tyto značné mocnosti navážky 

souvisejí s několikerým přesouváním a antropogenním upravováním říčního koryta a také 

se záplavami, které terén remodelovaly. Navážky můžeme pokládat za nehomogenní dle 

nově provedených i archivních vrtů a také díky geofyzikálním měřením. Můžeme 

definovat 2 základní typy navážek, a to soudržné, kde převažují hlinité a jílovité sedimenty 
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a nesoudržné, které jsou tvořeny převážně štěrky s klasty antropogenního původu (hrubá 

haldovina).  

 Soudržné navážky se vyskytují v podobě rekultivačních vrstev u povrchu terénu, 

výjimečně v nesoudržných štěrcích. Jsou tvořeny písčitými jíly, které mohou přecházet do 

jílů o nízké až střední plasticitě až štěrkovitých jílů. Nesoudržné navážky tvoří většinový 

materiál hráze a jejich charakter odpovídá hlavně štěrkům s jemnozrnnou příměsí, v menší 

míře tmavě šedé až černé haldovině poblíž přilehlé haldy.  

 Násyp hráze je tedy tvořen nesourodým materiálem, kde štěrková haldovina 

přechází místy až do jílových písků, stavební suti, nebo hlinito-písčitých poloh. 

 Na základě geotechnické klasifikace řadíme antropogenní navážky do třídy Y, u 

soudržných vrstev Y(F4), u nesoudržných Y(F3) a u vrstvy při povrchu Y(F5). Navážky 

jemnozrnnější i hrubozrnnější a přípovrchovou vrstvu řadíme do třídy těžitelnosti 1. 

Nesoudržné štěrky jsou středně ulehlé, soudržné jíly jsou tuhé (Kovář 2013). 

5.1.2.  Fluviální jíly 

Tato vrstva je převážně zastoupena jemnozrnnými zeminami fluviálního původu, a 

to jíly a hlínami. Mocnost se pohybuje mezi 10 cm až 1 m. Vrstva jílů se od řeky směrem 

k hrázi ztenčuje. Tyto jíly jsou vesměs písčité, výjimečně výskyt šedých až hnědých hlín 

s příměsí štěrku nebo humusu. Konzistence je závislá na srážkové činnosti a úrovni hladiny 

v toku řeky. 

 Fluviální jíly můžeme zařadit do třídy F4 jako písčitý jíl nebo do třídy F5 jako hlínu 

s nízkou nebo střední plasticitou. Těžitelnost spadá do třídy 1 (Kovář 2013). 

5.1.3.  Fluviální písky 

Říční písky se na sledovaném území vyskytují minimálně. Zjištěny byly pouze ve 

vrtu 46/6, který je v úseku nejblíže k soutoku Ostravice s Odrou, a to v mocnosti 80 cm. 

Písek je převážně střednězrněný se štěrkovou až hlinito-jílovitou příměsí, suchý, hnědé 

barvy. 

 Dle normy můžeme písek zatřídit do třídy S4 jako písek hlinitý. Těžitelnost spadá 

do třídy 1 (Kovář 2013). 
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5.1.4.  Fluviální štěrky 

Fluviální štěrky se vesměs nacházejí v podloží fluviálních jílů, případně navážek. 

Jsou to štěrky ostravské terasy Ostravice. Štěrky se na území nalézají 1,0 až 5,8 m pod 

terénem a mají mocnost od 0,5 do 7,0 m. Ve většině vrtů ve sledované oblasti nebylo 

dosaženo spodní hranice štěrků, mocnost je tedy odhadovaná. Tyto štěrky jsou středně 

ulehlé až ulehlé zbarvené do hněda až šeda. Škála zrnitosti je od jemnozrnných až do 

hrubozrnných, velikost valounů je od 1 do 8 cm. Štěrky mohou obsahovat příměs písků i 

jílů. Většina štěrkových vrstev je částečně zvodnělá a je hlavním kolektorem území. 

 Na základě normy jde o štěrky třídy G3 označené jako štěrky s příměsí jemnozrnné 

zeminy. Těžitelnost odpovídá třídě 1 (Kovář 2013). 

 

Obrázek 22 - Geologický řez profilu P upraveno dle Kováře 2013 

 

5.1.5.  Předkvartérní neogenní jíly 

Neogenní (miocénní) jíly jsou na měřeném území poslední vrstvou zastiženou ve 

vrtech. Jsou to jíly karpatské předhlubně uložené ve spodním badenu. Vrchní hranice jílů 

se pohybuje od 5 m hlouběji. Jíly byly archivně popsány jako šedé vápnité jíly, s možným 

výskytem písčitých laminek. Konzistence byla tuhá a směrem do hloubky se měnila 

v pevnou. 

 Podle normy jíly náleží do třídy F6 až F8 jako jíl se střední až vysokou plasticitou a 

těžitelnost odpovídá třídě 1 (Kovář 2013). 
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5.1.6.  Předkvartérní karbonské jílovce (pískovce) 

Karbonské horniny nebyly ve zkoumaném území zjištěny, ale vyskytují se 

v blízkém okolí. Shora jsou horniny zcela rozložené až silně zvětralé. Je zde převaha 

jílovců, pískovce se vyskytují výjimečně. Karbonské sedimenty mají tmavě šedou až 

černou barvu. 

Rozložené až velmi zvětralé jílovce spadají do třídy R6, ale s rostoucí hloubkou se 

kvalita zlepšuje. Horniny lze zařadit do třídy těžitelnosti 1, která bude s hloubkou vzrůstat 

(Kovář 2013). 

5.2. HG poměry 

Dle HG rajonizace náleží zájmové území do Kvartéru Odry a dle základní vrstvy do 

rajónu Ostravská pánev – ostravská část. 

Celkový odtok Ostravice je závislý na petrografickém charakteru hornin a na 

většině území je nepříznivý pro akumulaci podzemní vody. Horniny karbonu jsou spíše 

puklinově propustné, neogenní sedimenty jsou většinou pod stávající erozní bází a jejich 

svrchní polohy jsou nepropustné, působí tedy jako izolátor, pouze kvartérní sedimenty 

obsahují významněji průlinově propustné. Podzemní voda je vázána na vrstvu fluviálních 

štěrků, kde podle klimatických podmínek kolísá. V bohatých srážkových obdobích je 

zvýšená a naopak, výška hladiny podzemní vody je tedy shodná s úrovní volné říční 

hladiny v Ostravici. Štěrky jsou shora místně pokryty fluviálními jíly, nebo navážkami, 

které mohou složit také jako kolektor. 

Hladina podzemní vody byla dle přiložených vrtů ověřena v hloubce 2,7 – 6,1 m a 

hlavní směr proudění se předpokládá směrem k severu (k soutoku Ostravice a Odry). 

Podzemní vody jsou, jak již bylo v přírodních poměrech řečeno dle Kurlovovy klasifikace 

kalcium-natrium hydrogenuhličitanového typu a kalcium hydrogen uhličitan-sulfátového 

typu (Kovář 2013, Waissmannová a kol. 2004). 
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Obrázek 23 - Výřez hydrogeologické mapy 1 : 50 000 upraveno dle ČGS 2015 (legenda viz přílohy) 
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6. Zhodnocení výsledků 

Geofyzikální měření zde bylo provedeno dvěma metodami, a to zmíněným 

georadarem a následně odporovou tomografií. Georadarem bylo měřeno 5 profilů P1 – P5, 

z toho 3 (P1 – P3) s 50MHz anténou nestíněnou RTA, 2 profily (P4, P5) s 250MHz 

anténou stíněnou. Profily P4 a P5 se shodují s profily P1ERT a P2ERT měřenými 

odporovou tomografií. Všechny profily jsou zaznačeny v mapách v části metodika práce 

(4.1). 

6.1. Georadar 

Na základě provedených měření lze dle radarových profilů odhadnout rozhraní 

mezi antropogenním materiálem hrázového tělesa a sousedící haldy a přirozeně uloženými 

říčními sedimenty. Nicméně v některých místech se toto rozhraní stírá pravděpodobně díky 

podobnosti materiálu. Výsledné radarové profily jsou pouze hrubým nástinem základních 

charakteristik podloží s mnoha chybami, nepřesnostmi a nevysvětlitelnými rozhraními. 

V příčných profilech je rozpoznatelná výrazná pata hráze a samotné hrázové těleso. 

Hloubka interpretovaných rozhraní a jevů je zatížena chybou stanovenou na 10%. 

6.1.1.  Profil P1 - příčný 

V profilu P1 lze na základě výrazných hyperbol v hloubkách přibližně 7,5 m pod 

terénem odhadnout viditelné rozhraní (červená). V první polovině profilu je to možný 

rozdíl v zrnitosti materiálu díky starému říčnímu korytu, kde ve spodní vrstvě jsou 

sedimenty starého říčního koryta, které po regulaci bylo překryto jemnozrnným nivním 

materiálem. V druhé polovině, která začíná hrází, červená linie odděluje původní uloženiny 

od antropogenních, které se pravděpodobně navezly budováním hráze a bývalých odkališť, 

nyní již zavezených jemnozrnnou výplní. Dle mého názoru jsou právě náznaky odkališť 

viditelné na vrcholu haldy v pravé části profilu, kde jsou na obr.24 vyznačeny zelenou 

linií, ta od hráze k řece poté naznačuje viditelné rozhraní. Zelené číslované přímky 

označují změny reliéfu. Tmavě fialovou barvou je označen možný nástup neogénu, který je 

v profilu jen málo znatelný. 
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Obrázek 24 - Radargram profilu P1 

 

6.1.2.  Profil P2 – podélný 

Profil P2 byl vedený pod hrází, tedy v inundačním území. Na radargramu jsou 

výrazné hyperboly, které mohou značit balvanitou kvartérní sedimentaci (modrá). Můžou 

se takto projevovat antropogenní objekty, jako inženýrské sítě, ale vzhledem k počtu je to 

nepravděpodobné. V hloubce 11 m je viditelné výrazné rozhraní, které vzhledem k jeho 

horizontálnímu průběhu může oddělovat neogén od kvartéru (tmavě fialová). Spodní 

hyperboly můžou být výchozy podložních předkvartérních hornin (červená). 

 

Obrázek 25 - Radargram profilu P2 
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6.1.3.  Profil P3 – příčný 

Profil P3 je shodný s profilem P1ERT. Je na něm znatelná pata hráze. Je možné, že 

území bylo mnohokrát v minulosti antropogenně upraveno, což naznačuje druhá polovina 

profilu. První polovina může být opět staré říční koryto po regulaci zaplavováno nivními 

sedimenty, v druhé rozhraní kvartérních formací (červená). V hloubce 11 m je zde opět 

náznak rozhraní neogén-kvartér, který hloubkou odpovídá předešlým profilům (tmavě 

fialová). 

 

 

Obrázek 26 - Radargram profilu P3 

 

6.1.4.  Profil P4 - podélný 

Tento profil je vedený po koruně hráze souběžně s profilem P2 a shoduje se 

s profilem P2ERT. Profil je měřený 250 MHz anténou. Můžeme zde vidět rozhraní hráze 

v hloubce okolo 4 m. Materiál hráze vykazuje značnou nehomogenitu. Do 85 m je vrchní 

vrstva s hliněným pokryvem značně heterogenní, kdežto od této metráže po konec profilu 

je znatelná podsypová úprava asfaltové cyklostezky, jejíž podloží je vrstevnaté. Hyperboly 

označené modrými liniemi by mohly být výchozy podloží kvartérních hornin, které nelze 

blíže specifikovat. Ty se objevují i v měření ERT. Hyperboly začínající v hloubce cca 4 m 

by mohly být pravděpodobně vlivem elektrického vedení. To potvrzují také zelené linie 

naznačující možné zdroje rušení. 



Nikol Marková: Využití geofyzikálních metod pro IG zhodnocení hráze řeky Ostravice 

2015  33 

 

 

Obrázek 27 - Radargram profilu P4 

 

6.2. Elektrická rezistivitní tomografie 

Na základě provedeného měření georadarem byly zvoleny 2 úseky k proměření 

ERT. Profily jsou shodné s profily P4 a P5 měřenými 250 MHz anténou. Byla použita 

kombinace Wennerova a Schlumbergerova uspořádání se vzdáleností mezi elektrodami  

2 m. Měřilo se metodikou „rolování“ se základní délkou profilu 66 m s použitím 4 sekcí. 

Tím se docílilo hloubky 12 m. Všechny izoohmické řezy představují interpretované 

velikosti měrných odporů. Odporová maxima odpovídají polohám štěrků s obsahem 

větších valounů nebo hrubozrnnějším navážkám, naopak minima odpovídají většinou 

plastickým jílům nebo jemnozrnným navážkám. 

6.2.1.  Profil P1ERT - příčný 

Profil vede od řeky směrem na příjezdovou komunikaci. V řezu je viditelné hrázové 

těleso s patou hráze s vysokým měrným odporem, pravděpodobně tvořené haldovinou. 

Oblast pod tělesem hráze s nízkým měrným odporem je velmi odlišná od sousedních 

struktur naopak s vysokým měrným odporem. Mohlo by jít o pravděpodobnou remodelaci 

člověkem tvořenou jemnozrnným materiálem. Pravá struktura s vysokým měrným 

odporem by mohlo být staré říční koryto následně zavezené antropogenním materiálem. 

Toto je pouze domněnka, jelikož žádné dohledané mapové podklady výraznou změnu 

říčního koryta nenaznačují. 
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Obrázek 28 - Izoohmický řez profilu P1ERT 

 

6.2.2. Profil P2ERT – podélný 

Profil je vedený po koruně hráze od železničního mostu směrem s tokem řeky 

Ostravice. V řezu je znatelné odporové rozhraní vlastního tělesa hráze v hloubce přibližně 

4 m. Hráz je nehomogenní. V první polovině je tvořena haldovinou s vyššími měrnými 

odpory, kdežto v druhé materiálem směsného charakteru se středními odpory jako jsou 

hlíny. Problematičtější je určení podloží hráze.  Po označené rozhraní v metráži 86 m jsou 

zde měrné odpory do 100 ohmm. Od rozhraní dále jsou odpory v rozsahu od 40 do 350 

ohmm. Vyšší odpory okolo 300 ohmm by mohly značit staré říční koryto. V metráži 128 m 

se v hloubce 5 – 6 m nachází oblast s vysokým měrným odporem, která by mohla být 

v souvislosti se starým tokem říčním jezem, nebo pokud řeku nebudeme uvažovat, by zde 

mohl vystupovat karbon. 

 

Obrázek 29 - Izoohmický řez profilu P2ERT 
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7. Závěr 

V rámci diplomové práce bylo provedeno geofyzikální měření hrázového tělesa a 

nejbližšího okolí. Úkolem bylo zhodnotit z inženýrsko-geologického hlediska zájmové 

území a posoudit vhodnost jednotlivých měřících metod, a to georadaru (GPR) a elektrické 

rezistivitní tomografie (ERT). Tyto metody byly použity na úseku protipovodňové hráze 

řeky Ostravice přibližně 1 km před soutokem s řekou Odrou. 

V interpretaci měření GPR byla zjištěna heterogenita materiálu hrázového tělesa, 

která je závislá na povrchové úpravě hráze. Byla také velmi znatelná pata hráze. Na 

základě měření nebyla zjištěna žádná další ochranná opatření na tělese hráze. Dále bylo na 

radargramech zachyceno rozhraní neogénu a kvartéru, které je potvrzeno archivním vrtem 

PV 36-2. Je možné, že bylo také zastiženo karbonské podloží. Okolí hráze je od nadloží do 

podloží velice nehomogenní a je tvořeno jak přírodními fluviálními sedimenty, tak 

antropogenními navážkami. Radargramy také naznačují, že v minulosti se tok řeky měnil a 

mohou být znatelná stará říční koryta. 

Izoohmické řezy reprezentující výsledky ERT měření potvrzují rozhraní 

interpretovaná v radargramech. Heterogenita hráze je zde také velmi výrazná. Oba řezy je 

možno vyložit si dvojím způsobem. První je, že koryto řeky zasahovalo v minulosti po 

patu nynější hráze a prostor je tvořen říčními naplaveninami různé zrnitosti a za hrází je 

oblast tvořena převážně antropogenním materiálem, ať už z haldy kryjící stará odkaliště, 

podsypem příjezdové cesty, nebo jinou antropogenní remodelací. Druhý způsob výkladu 

je, že říční koryto mohlo mít v minulosti meandr zasahující až za úroveň hráze. O tom 

svědčí místa s vysokým měrným odporem v obou řezech a také možný říční jez. Abychom 

potvrdili předpokládané domněnky, bylo by třeba provést na území podrobnější průzkum. 

Po srovnání obou elektrických metod bylo opravdu potvrzeno, že georadar je 

schopen zachytit nápadné rozhraní dle výrazné změny zrnitosti vyskytujících se materiálů, 

ale blíže nedokáže vlastnosti prostředí specifikovat. ERT je tedy přesnější a tím vhodnější 

ke zkoumání horninového prostředí na tomto území. Jen pro srovnání by bylo vhodnější 

použít více druhů uspořádání elektrod, např. DD. Nicméně na základě geofyzikálního 

průzkumu nelze přesně určit stavbu zkoumaného horninového prostředí bez korelací 

s přímými metodami průzkumu. 
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