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ANOTACE 

Předložená práce byla zaměřena na litologickýé složením a aplikaci 

geofyzikálních metod pro zpřesnění inženýrskogeologických poměrů na zájmovém 

území v Ostravě Bartovicích, které má odlišnou geologickou stavbu a dochází zde 

k pomalému sesouvání. Na tomto sesuvem postiženém území byly použity 

vybrané geoelektrické metody, konkrétně šlo o metody ERT a GPR, rozlišována 

byla hranice terciérního podloží od kvartérního nadloží. Po stručné charakteristice 

území jsou v práci popsány konkrétní metody, důvody jejich výběru a popis práce 

s geoelektrickými přístroji v terénu. V druhé polovině je popsán geologický vývoj 

území a v závěru jsou uvedeny výsledky z geofyzikálních měření. 

 

Klíčová slova: geofyzika, elektrická rezistivní tomografie (ERT), georadar (GPR), 

svahová deformace 

 

SUMMARY 

  The submitted thesis deals with the lithological composition and application 

of geophysical methods for better specification of engineering geological 

conditions in the monitored area in Ostrava Bartovice, which has a very diverse 

geological structure and where is the land slowly slumping due to different 

properties of rocks. On this landslide affected area is used special geoelectric 

methods, namely the methods were ERT and GPR by which I distinguish the 

boundary of the Tertiary bedrock and Quaternary overburden. After a brief territory 

characterization in my work I describe specific methods and the reasons for their 

selections and description of working with geoelectrical devices in the field. 

Second half describes the geological development of the area. Found results of 

geophysical measurements are at the end of this work.            

 

Keywords: geophysics, electrical resistive tomography (ERT), georadar (GPR), 

slope deformation  
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ÚVOD 

Naše státní území je natolik členité, že při každém projekčním záměru se 

můžeme setkat s problematikou svahových nestabilit. Posouzení stability proto 

patří mezi základní úkoly inženýrskogeologického průzkumu. Může jít o nestability 

v přirozeném svahu, nebo o stabilitu svahů stěn výkopů či náspů (Pašek et al., 

1995).  Z národohospodářského pohledu jde o negativní fenomén, jenž se řadí na 

třetí příčku nejzávažnějších přírodních katastrof (Geologie VŠB, 2015). Díky 

geologické stavbě území, geomorfologii a hydrogeologickým poměrům je 

sledované území případem, kdy kombinace těchto podmínek příznivě přispívá ke 

vzniku svahových nestabilit. V celosvětovém měřítku se můžeme setkat s 

katastrofami vzniklými těmito nestabilitami, které měly za důsledek obrovské 

škody. Díky urbanizaci dochází ke stavebním úpravám i na méně vhodných 

místech a stabilitní poměry svahů jsou lidskou činností narušeny a mohou 

podstatně urychlit, ne-li narušit celou strukturu svahu a vyvolat tím svahovou 

nestabilitu. Pro zpřesnění IG poměrů takto postižených území se velmi často 

využívají geofyzikální metody průzkumu a to hlavně pro rychlost interpretace 

výsledků a přesnou interakci horninového prostředí. Díky monitoringu svahových 

nestabilit, ať už aktivních či potenciálních, lze předejít nehodám, jenž by mohly mít 

nepříznivý dopad na zástavbu, komunikaci či jiný objekt. 

 Předmětem této práce je zjistit geologické rozhraní dvou odlišných jednotek 

za použití geoelektrických metod průzkumu na lokalitě Pod Bažantnicí v Ostravě 

Bartovicích. V mém případě byla vybrána metoda elektrické rezistivitní tomografie 

(ERT) a metoda GPR. Díky odlišné vodivosti podložních a nadložních horninových 

celků byly geoelektrické metody zvoleny jako nejvhodnější.  

 Cílem práce je vyhodnocení možnosti použití geoelektrických metod při 

vyhledávání rozhraní geologických jednotek. To vše na základě vlastního 

terénního měření metodou ERT a GPR.  

 



  

2015  10 

1 CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

1.1 Obecné vymezení 

 

Zájmová lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Ostrava, 

v katastrálním území Bartovice. Podél území protéká řeka Lučina a zhruba 500 

metrů jihovýchodně se nachází Košťálovický rybník. Jedná se o zemědělsky 

využívanou plochu, jejíž východní hranici tvoří přilehlý lesík. Lokalita je vyznačena 

na Obr. 1. V mapě České geologické služby 1: 25 000 se území nachází pod 

číslem 15 - 443 Havířov. V souboru státních odvozených map je lokalita na listu 

 6–3 Ostrava (Česká geologická služba, 2015). 

 

 
Obr. 1 Letecký snímek zájmové lokality (www.mapy.cz, upraveno). 
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1.2 Geomorfologické zařazení 

 

Podle geomorfologického členění se daná lokalita nachází v oblasti Severní 

vněkarpatské sníženiny, celku Ostravské pánve na jihozápadním okraji Orlovské 

plošiny viz Obr. 2 (Geoportal, 2015). Orlovská plošina je plochá pahorkatina, kde se 

nahromadily kvartérní glacigenní štěrky a písky v různě mocných souvrstvích. 

Plošina je eolického a glacigenního původu (Demek, 2006). Orlovská plošina je na 

západě ohraničena řekou Odrou, na severu a východě holocenní nivou řeky Olše 

a jižní hranici tvoří údolí Lučiny k soutoku se Sušankou (Macoun et al., 1965). 

Typické jsou zbytky akumulačních plošin, asymetrická údolí, sesuvy a strže 

(Demek, 2006). Orlovská plošina je antropogenně narušena jednak hustým 

osídlením, také těžkým průmyslem a dobýváním černého uhlí. V okolí dolů se 

nachází haldy, poklesové kotliny často zatopené vodou. 

 

 

 
 

Obr. 2 Výřez z mapy geomorfologického členění ČR (Kovář, 2014); Orlovská plošina vyznačena 
žlutě. 
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2  METODIKA PRÁCE 

 Pro správné zpracování tématu bylo zapotřebí komplexní zhodnocení 

horninového prostředí lokality Pod Bažantnicí. Byly provedeny terénní práce, 

spojeny s geofyzikálním průzkumem, konkrétně geoelektrickými metodami ERT a 

GPR. Informační zdroje, potřebné ke zpracování práce byly převážně získány 

v knihovně Vysoké školy báňské, šlo hlavně o odborné knihy. Další informace byly 

získány na webových stránkách České geologické služby a z archivního materiálu 

Geofondu. Odborné články a uživatelské příručky, týkající se tématu, byly 

nalezeny taktéž na internetových stránkách. Území bylo v minulosti již zkoumáno 

firmou K-Geo, v rešeršní části jsou proto využity závěrečné technické zprávy 

průzkumů, které firma prováděla. Především šlo o výsledky vrtného průzkumu. 

Fotografie jsou převážně vlastní, ale některé jsou stejně jako mapy, z volně 

přístupných internetových stránek. 

 Výběr důležitých informací nastal ihned po sběru dat. Hlavní část byla 

založena na terénních pracích na lokalitě.  

 Rozsah provedených průzkumných prací spočíval v geofyzikálním 

průzkumu, konkrétně geoelektrickým měřením, na zájmové lokalitě byly vytyčeny 

tři profily pro měření metodou GPR a dva profily pro měření ERT.  Terénní práce 

proběhly v období od listopadu 2014 do března 2015. 

2.1 Rekognoskace území 

V listopadu 2014 proběhla prvotní dokumentace území, kde byly vytyčeny 

profily, které byly později měřeny zvolenými metodami, metodou GPR a ERT. Na 

základě prvotního měření jsem se dostavila na lokalitu znovu, a to v únoru 2015, 

za účelem komplexního zdokumentování a zjištění, jestli by se daly vytyčit další 

profily ve východní části území, pro zpřesnění naměřených výsledků. Lokalita je 

zdokumentována fotografiemi. 

Vzhledem k tomu, že terén byl velmi špatně přístupný a v mnoha částech 

lesa byl téměř neprůchodný, nebyla tato část měřená. Byly zde ale objeveny 

známky sesouvání například "opilý les" ( Obr. 3 ).  
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Obr. 3 Opilý les (foto autor). 
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2.2 Geoelektrické metody 

Na základě znalostí horninového prostředí z předchozího terénního 

průzkumu a provedených průzkumných prací v předchozích letech, byly pro 

vlastní měření zvoleny metody ERT a GPR. Důvodem výběru těchto konkrétních 

metod byla možnost horniny diferencovat podle měrného odporu a zachycení 

základních změn v podloží.  

Geoelektrické metody jsou jednou z nejrozsáhlejších geofyzikálních 

průzkumných metod. Jsou postaveny na teoretických základech chování 

elektrických polí v různých prostředích (Macháček, 2002). Využívané 

geoelektrické pole může být stejnosměrné nebo střídavé, harmonické, 

neharmonické, přirozené či umělé (Mareš et al., 1990). 

Tyto metody jsou obecně využívány v mnoha oborech, jako například 

stavebnictví, strojírenství, apod. Výhoda geoelektrických metod spočívá ve velkém 

počtu metod, které se dají modifikovat pro danou problematiku (Homola, 2012).  

2.2.1 Elektrické vlastnosti hornin 

Základním měřítkem pro měření elektrických parametrů v horninovém masivu je měrný 
odpor (rezistivita) ϱ viz  

Tab. 1, který se uplatňuje u většiny geoelektrických metod převážně u 

odporových a nízkofrekvenčních elektromagnetických. U vysokofrekvenčních 

metod se měří elektrická permitivita ε a polarizovatelnost η vyjadřuje schopnost 

horniny shromáždit náboje na rozhraní kapalné a pevné fáze.  

Odpor je závislý na mineralogickém složení, pórozitě, stupni nasycení 

vodou, struktuře, textuře hornin a také na teplotě a tlaku. Rovnice (1) pro výpočet 

měrného odporu, kde R vyjadřuje odpor vodiče, S průřez vodiče na délku vodiče.  

 

𝜚 =
𝑅∗𝑆

𝑙
[Ωm]                       (1)
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Měrný odpor u vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin závisí 

na pórozitě, stupni nasycení vodou a na mineralizaci vody, která zaplňuje póry. 

Voda, která póry zaplňuje je vždy mineralizovaná. Změny mineralizace ovlivňují 

rezistivitu hornin. U krystalických hornin odpor klesá například s tektonickým 

porušením a díky geoelektrickým metodám lze dobře sledovat tektonické linie. U 

hornin sedimentárních odpor závisí na struktuře pórů, špatně vytříděné horniny s 

jílovitým tmelem mají odpor snížený. 

 

Hornina Měrný odpor ϱ (Ωm) 

Sedimentární horniny  

Hlíny 10-1 - 102 

Jíly 10 - 102 

Písky 102 - 104 

Písky nasycené minerální vodou 10-1 - 10 

Pískovce 102 - 104 

Vápence 102 - 104 

Opuky 10 - 102 

Slepence 10 - 104 

Sádrovce 104 - 106 

 
Tab. 1 Přehled vybraných měrných odporů sedimentárních hornin (Mareš et al., 1990, upraveno). 

 

Elektrická permitivita ε je schopnost prostředí zesilovat či zeslabovat 

elektrické pole v důsledku polarizace tedy v uspořádání orientace vázaných 

elektrických nábojů. Faktor určující permitivitu je nasycenost horniny vodou. 

(Mareš et al., 1990).  

Magnetická permeabilita µ je schopnost látek zesilovat či zeslabovat 

magnetické pole na ně působící. Projevy jsou jasné během působení 

elektromagnetických proměnných polí s indukčními jevy. Zvýšená koncentrace 

magnetických látek ovlivňuje měrné hodnoty. 
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2.2.2 Princip stejnosměrných metod 

Stejnosměrné geoelektrické metody studují rozložení elektrického 

potenciálu nebo gradientu potenciálu stejnosměrného proudu mezi dvěma body. 

Rozdílnost v jednotlivých metodách spočívá ve zpracování a interpretací 

dosažených výsledků. Mezi stejnosměrné geoelektrické metody patří odporové 

sondování a odporové profilování. Ve veškerých stejnosměrných metodách se 

měří potenciál neboli potencionální rozdíl (napětí) ∆V. V rámci měření je 

proudovými elektrodami A a B zaváděn proud do země a vytváří umělé elektrické 

pole, mezi měřícími elektrodami M a N vzniká napětí ∆V. V nehomogenním 

prostředí určujeme zdánlivý měrný odpor ρz  rovnicí (2).  

 

ρ𝑧 =
2𝜋

1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
+

1

𝐵𝑁
−

1

𝐴𝑁

∗
∆V

𝐼
= 𝑘 ∗

∆V

𝐼
[Ωm]                      (2) 

 

Z naměřených dat se konstruují mapy izolinií se stejným potenciálem. (Mareš et 

al., 1990). 

Označení Vysvětlení jednotka 

ϱ měrný odpor Ωm 

R odpor Ω 

S průřez m 

l délka m 

ρ𝑧 zdánlivý měrný odpor Ωm 

𝜋 pí - 

k konstanta - 

∆V rozdíl napětí Volt 

 
Tab. 2 Vysvětlení použitých značek a  jednotek z rovic  

2.2.3  Elektrická rezistivitní  tomografie ( ERT ) 

Elektrická rezistivitní tomografie, označována také jako multielektrodové 

elektrické uspořádání (MEU) (ústní sdělení Karous , 2015), představují do určité 

míry kombinací odporového profilování a odporového sondování. Jde o 

geofyzikální techniku mělkého podpovrchového průzkumu podloží. Základním 

předpokladem použití této metody je rozdílná vodivost vrstev proměřovaného 

prostředí. Měření je založeno na výpočtu rozložení měrného odporu pod zemským 

povrchem. Metoda je realizovatelná pomocí multielektrodového kabelu a elektrod. 
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Při použití této metody se předpokládá rozdílná elektrická vodivost jednotlivých 

horninových složek (Tábořík et al., 2010). 

Terénní měření 

Metodou elektrické rezistivitní tomografie bylo na lokalitě měřeno pomocí 

přístroje ARES firmy GF Instruments s.r.o, který lze vidět na Obr. 5. Jedná se o 

aparaturu pro měření měrného odporu. Zahrnuje řídící jednotku. Kromě řídící 

jednotky se využívá k práci další příslušenství, ze kterého byly použity aktivní 

multielektrodové kabely s elektrodami zobrazeny na Obr. 6. Multielektrodové 

kabely s elektrodami se využívají převážně při 2D/3D měřeních.  Využity byly 

sekce s 8mi elektrodami a u všech geoelektrických profilů je konfigurace elektrod 

Wenner - Schlumberger, znázorněno na Obr. 7 (GF Instruments, 2015). 

Délky profilů byly měřeny pásmem. Počáteční a koncové body byly 

zaznamenávány GPS systémem. Profily byly voleny dva. První profil s délkou 141 

m a druhý s délkou 165 m, rozestup mezi elektrodami byl 3 m. 

 
Obr. 4 Linie profilů A,B  na letecké mapě ( maps.google.com, 2015, upraveno ) 
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Obr. 5 Měřící jednotka Ares (foto autor). 

 

 

Obr. 6  Zapojení elektrody a multielektrodového kabelu (foto autor). 

 



  

2015  19 

 

 

 

Obr. 7 Schéma měření ERT s Wenner - Schlumbergerovím elektrodovým zapojením a pozicí 

měřícího bodu (Journal of enviromental & engineering geophysics, upraveno). 

 

2.2.4 Ground penetration radar (GPR) 

 Georadarová metoda nám umožňuje získat odraz elektromagnetických vln 

od rozhraní, které se od sebe liší vodivostí a permitivitou (Pospíšil, 2007). Díky 

odraženým elektromagnetickým vlnám, získáváme data z jednotlivých vrstev 

vlivem jejich rozdílných dielektrických vlastností. Vlny, které jsou vysílány, mohou 

být pohlceny okolním prostředím a podíl odražených a pohlcených vln může být 

ovlivněn obsahem vody v horninách. Data se pak zapisují do digitálního záznamu, 

kde s nimi můžeme dále pracovat nebo mohou být zobrazeny přímo v real-time 

módu, tzv. "živá data". Měření georadarem patří k nedestruktivním metodám 

výzkumu, je tedy šetrná k životnímu prostředí. Z praktického hlediska je výhodou 

mobilita. Měření georadarem nám umožňuje lepší představu o stavbě 

geologického podloží. GPR má omezený hloubkový dosah, většinou v řádech 

prvních desítek metrů v reálném horninovém prostředí. Nejlepší využití georadaru 

bývá při měření profilů s vysokým měrným odporem, jako je vápenec, písek, led, 

štěrk apod. (Buráň, 2009). 
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2.2.5 Princip metody GPR 

Zemní radar, GPR, je založen na vysílání vysokofrekvenčních 

elektromagnetických impulsů které se mohou lišit podle daného typu a výrobce. 

Princip georadarového měření je zjednodušeně zobrazen na Obr. 8.  Frekvence 

se může pohybovat mezi  8 - 4000 MHz. Pro měření obvykle používáme měření 

nazývané měření kontinuální, přesnější průzkumy měříme po krocích tzv. krokové 

měření. Pro měření georadarových profilů je třeba znát měřící parametry. Mezi 

důležité parametry patří: 

 operační rozlišení (frekvence) - Operating frequency (MHz) 

 měřenou hloubku - Depth (m) 

 velikost kroku    - Step size (m) 

 časový řez (okno) - Time window  (ns) 

 rychlost šíření (vzorkovací rychlost) –Velocity (m/µs) 

 časosběrné profilování - Time sampling interval (s) 

 separace antén - Antenna separation 

 orientace antén - Antenna orientation  

 

Obr. 8 Princip georadarového měření (L. van Dam, 2001). 
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Operační rozlišení (operating frequency) volíme tak, abychom zvýšili 

rozlišovací schopnost snímání georadaru. Při volbě rozlišení se doporučuje sladit 

ho s měřenou hloubkou, jelikož zvýšení frekvence snižuje měřenou hloubku a 

naopak (Annan, 2002). Z toho můžeme vyvodit, že důležitější a také přesnější 

měření budou prováděna s vyšší frekvencí. 

 Velikosti kroku myslíme vzdálenost rozestupů mezi jednotlivými měřeními.  

Velikost kroku určujeme v závislosti zvolené frekvenci antén. Volí se před prvním 

měřením. Okolnosti, které mohou ovlivnit velikost kroku, jsou velikost 

podpovrchového prostředí, úhel a oblast průzkumu. 

 Časová okna jsou časové záznamy vertikálně orientované na příjímacím 

dipólu. Cílová délka by měla přesahovat o třetinu cílovou hloubku (Annan, 2002). 

Tímto způsobem získáváme více dat a také zvyšujeme dobu měření.        

 Vzorkovací rychlost je rychlost přijatého signálu pro vzorkování.  Základní 

parametry jsou vlnová délka (λ) a frekvence (f). Platí zde tvrzení z Nyquistovy 

frekvence, kde frekvence musí být minimálně dvojnásobná.  

     Časosběrné snímání je obecný pojem tzn. snímáním dat v určitém 

časovém intervalu. Data se poté vyhodnocují ve zvoleném čase. 

 

Terénní měření  

 Pro měření GPR byl zvolen georadar MALÅ Rough Terrain Antenna (RTA) 

Antennas. Tento radar švédské firmy MALÅ se skládá ze tří samostatných prvků. 

Obsahuje: 

 řídící jednotku umožňující připojení stíněných i nestíněných antén 

 monitor  

 anténu 
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Řídící jednotka Obr. 9 je řízena moderní řídící jednotkou MALÅ ProEx. Je možno 

jej použít v módu single nebo dual-channel. řídící jednotka je plně kompatibilní se 

všema GPR anténami všech frekvenčních rozsahů. O spojení řídící jednotky s 

MALÅ XV monitorem se stará ethernet port, který je možno individuálně připojit k 

notebooku. S MALÅ ProEx Control lze provádět různá měření, včetně 

standardních reflexních průzkumů, tomografie, nebo CMP měření. Jednotka je 

umístěná v batohu pro lepši mobilitu (MALÅ, 2015).  

 

 
 

Obr. 9  Řídící jednotka MALÅ Professional Explorers s praktickým batohem  (MALÅ, 2015). 
 

 

 

 Další součást georadaru je moderní monitor MALÅ XV Obr. 10, který je 

speciálně navržený pro MALÅ ProEx řídící jednotku. Je navržen tak, aby měl 

snadnou navigaci, byl intuitivní a byl pro uživatele co nejjednodušší. K monitoru 

nepotřebujeme žádné další rozhraní, jako jsou např. klávesnice nebo myš. Monitor 

je přizpůsoben do všech klimatických podmínek.  Disponuje vnitřní úložnou pamětí 

k uchovávání dat.  Monitor obsahuje USB port pro snadný přenos dat. Výhodou 

monitoru je sledování živých naměřených dat.    
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Obr. 10 MALÅ XV Monitor (MALÅ, 2015). 

 

 

 

 Poslední částí je anténa, Obr. 11, to je zařízení, které mění elektrický signál 

na elektromagnetické vlny a naopak. Pracují tedy recipročně. S anténami můžeme 

měřit v jednokanálovém módu nebo se skupinou antén. Antény lze rozlišovat na 

stíněné (shielded) nebo nestíněné (unshielded). Nestíněné antény slouží převážně 

k hloubkovým průnikům na rozdíl od antén stíněných. Tato anténa je vhodná pro 

měření do hloubek max. 50 m v reálném horninovém prostředí. Použitá sestava 

georadaru byla s anténou MALA Rough Terrain Antenna (RTA) s frekvenci 50 

MHz. Propojení antény na řídící jednotku lze vidět na Obr. 12. Tyto antény mají 

široké spektrum využití i v jiném než jen geologickém oboru, např. v archeologii 

(MALÅ, 2015).  

 

  

 

 

Obr. 11 MALA 50MHz Anténa (MALÅ, 2015). 
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Obr. 12 Georadar s monitor v praxi (foto autor). 
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  Zvolené profily byly celkem tři. Dva rovnoběžné a jeden profil kolmý 

na předchozí dva. Profily byly vždy měřeny reverzně. Délky a směry profilů jsou 

znázorněny na mapách, v Obr. 14, Obr. 15 a Obr. 16. 

 

 
 

Obr. 13 GPR měření profilu č. 3 (foto autor). 
 

 
 
 Profil č. 1, Obr. 14, s délkou 324 m vede skrz borovicový lesík, přes sevřený 

příkop odvodňovací stružky, dále po zemědělsky využívané ploše až k silnici I/11. 

Koncovým bodem pro tento profil byla reklamní tabule u silnice. V profilu jsou 

zvoleny čtyři značkovací body. První bod označuje konec hrubé orby na ploše, 

druhý bod rozhraní pole - lesík, třetí bod pole - strž a bod číslo čtyři značí vrt. 

Na přiloženém obrázku je situace profilu znázorněna. Zelená značka nám značí 

začátek profilu, červená konec. 

 
  

 



  

2015  26 

 

 

Obr. 14 Profil č. 1 na letecké mapě (maps.google.com, upraveno). 

 

 

 Profil č. 2, Obr. 15, byl situován zhruba 40 m od výchozího bodu profilu č.1, 

délka byla 250m. Směr profilování vedl jižním směrem ke komunikaci I/11. Profil 

byl v úrovni odvodňovacího příkopu přesušen, načež po jeho překročení 

pokračoval dále.  V profilu byly vyznačeny orientační body. Bod č.1 značil konec 

hrubé orby, bod č. 2 okraj terasy řeky Lučiny, které v tomto úseky byly značně 

viditelné.  
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Obr. 15 Zobrazení profilu č. 2 na letecké mapě s vyznačeným počátkem a koncem 

(maps.google.com, upraveno). 

 Profil č. 3, Obr. 16, byl nejkratší s délkou 149 m. Byl kolmý na profil č. 1 a 

vedl skrz staré říční terasy řeky Lučiny, ty byly zaznamenány v GPR profilu body 1 

a 2.  

 

Obr. 16 Zobrazení profilu č. 3 na leteckém podkladu (maps.google.com, upraveno). 
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3 GEOLOGICKÁ STAVBA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

3.1 Regionálně geologické hledisko  

Z regionálně geologického hlediska se lokalita řadí do karpatské soustavy, 

konkrétně k severomoravské části karpatské čelní předhlubně, jde o tzv. 

Ostravskou glacigenní pánev. Většinu této pánve tvoří mírně zvlněná orlovská 

tabule, na které se nachází i zájmová lokalita, znázorněna na Obr. 17. Ostravská 

pánev pojímá široké holocenní nivy řek Odry, Ostravice a Olše. Území Ostravska, 

které postihlo kontinentální zalednění, náleží dvěma geologickým celkům. 

Českému masivu a Západním Karpatům. Tyto jednotky od sebe odděluje 

karpatská předhlubeň, která je vyplněna mořskými třetihorními usazeninami a ty 

jsou překryty pleistocenními sedimenty (Macoun et al., 1965). Předkvartérní 

podloží je tvořeno sníženým fundamentem Českého masivu, blokem 

Brunovistulika a jeho palozoickým obalem. V prvohorních sedimentech této 

jednotky mají největší význam uhlonosná karbonská souvrství, jenž jsou 

zastoupeny paralickým ostravským souvrstvím a kontinentálním karvinským 

souvrstvím. Vrchní patro představují neoidní sedimenty předhlubně a na ně 

nasunuty příkrovy Karpatského flyše s kvartérním pokryvem. Dle regionálně 

geologického hlediska se naše zájmové území řadí k Západním Karpatům. 
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Obr. 17 Geologická stavba širšího okolí - bez kvartérního pokryvu (www.geology.cz, upraveno) 
Červená značka vyznačuje zájmové území, geologická mapa 1: 50 000. 

 
Obr. 18 Legenga k přiložené geologické mapě 1: 50 000 
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3.2 Sedimenty karbonu 

Hluboké geologické podloží této oblasti je tvořeno produktivním karbonem 

Hornoslezské pánve, uloženým na krystalinickém bloku Brunovistulika (Kovář, 

2012). V předpolí Karpat a v podloží příkrovů vnějších flyšových Karpat 

představují hlubší pokryv uloženiny karbonského stáří, které jsou překryty většinou 

neogenními sedimenty karpatské předhlubně (Chlupáč et al., 2011). 

Spodnokarbonské horniny tvoří část hornin předkvartérního podkladu a silně 

ovlivňují petrografické složení pleistocénních sedimentů. Tyto sedimenty jsou 

vyvinuty ve vývoji flyšovém a terigenním a obě facie jsou spjaty přechody. 

Sedimenty svrchního karbony tvoří na Ostravsku přímé podloží čtvrtohorních 

sedimentů na malých plochách. Reliéf karbonu upadá pod terciérní sedimenty. 

Ovlivnění karbonskými sedimenty lze dokázat výskytem karbonských pískovců v 

glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentech halštrovského stáří v místech, 

kde svrchnokarbonská souvrství vycházejí na povrch (Macoun et al., 1965). 

Předkvartérní podloží budují proměnlivě písčité neogénní vápnité jíly 

spodního badenu (Kovář, 2014). 

3.3 Západní Karpaty a jejich vývoj  

Na vývoji Karpatské soustavy se podílelo alpinské vrásnění probíhající od 

svrchní křídy do terciéru. Tuto orogenezi vyvolala srážka jižní africké desky s 

varisky konsolidovanou deskou Evropy. Horstva, jenž vznikly díky alpinskému 

vrásnění se táhnou od Pyrenejí přes Alpy až k Himalájím. 

 Na naše území zasahuje úsek vnějších Západních Karpat, který je tvořen 

příkrovy terciérních a mezozoických hornin tzv. flyšové Karpaty. Ty byly na Český 

masiv, konkrétně na jeho východní okraj, nasunuty během mladšího terciéru. Ke 

karpatskému regionu se přiřazují mořské a sladkovodní sedimenty, zachované v 

karpatské předhlubni nebo uvnitř tektonicky pokleslých částí (např. vídeňská 

pánev). V karpatské části na našem území rozlišujeme flyšové pásmo a 

karpatskou předhlubeň, rozdělení Karpat na našem území je vyznačeno na Obr. 

19.  

 Flyšové pásmo tvoří tektonicky určené útvary s typickou příkrovou stavbou 

s převahou flyšové sedimentace (rytmické střídání písčitých a jílovitých sedimentů) 
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mezozoického a terciérního stáří. Při okrajích evropské pevniny se ukládaly 

vápencové uloženiny teplého moře s korálovými útesy ze svrchní jury. Z mladšího 

křídového a staršího paleogénu jsou známy mořské uloženiny flyšového rázu. Jde 

o střídání písčitých a jílovitých vrstev, které se ukládaly pomocí působení 

gravitačních proudů, převážně v hlubších částech sedimentačních prostorů, 

klesajících depresích. Ke konci svrchní křídy během laramijské orogeneze byl 

jihovýchodní okraj variské pevniny vyzdvižen a erodován.  V místech dřívějších 

zlomů byla řekami vyhloubena  kaňovitá údolí (jv. Morava - vranovický příkop). 

Přímé projevy alpinské orogeneze, pro které jsou typické mořské regrese, 

vyvrásnění sedimentární výplně trogů a vytváření příkrovů započaly v eocénu 

během pyrenejského vrásnění a skončilo v miocénu orogenezí štýrskou. Během 

těchto fází se Karpatské pásmo přesouvalo směrem na evropskou pevninu, tj. na 

Český masiv. V eocénu byly při transgresi moře kaňony naplněny autochtonními 

sedimenty.  V době mezi paleogénem a neogénem vznikla karpatská předhlubeň.  

 Příkrovová stavba flyšového pásma je konečným výsledkem alpinských 

procesů. Pro vnitřní stavbu příkrovů jsou typické systémy vrás a tektonických 

šupin přesunutých přes sebe.  V magurské skupině vznikly příkrovy račanský a 

bystrický, které jsou tvořeny antiklinálními a synklinálními pásmy. Dále příkrov 

bělokarpatský, který má méně pásemnou stavbu. Do vnější skupiny příkrovů patří 

předmagurský, slezský, ždánický a pouzdřanský. Příkrovovou strukturu porušují 

časté zlomy zasahující hluboko do podloží.  

 Po sávské orogenezi se v karpatské předhlubni ukládaly písčité a jílovité 

sedimenty v klimatických podmínkách, které jsou podobné dnešnímu Středomoří. 

Tyto sedimenty dosahují mocnosti až několika tisíc metrů. Konec sedimentace je 

vázán na ústup moře koncem badenu. Od té doby pokračovala sedimentace 

sladkovodní, říční a jezerní. Od pliocénu má karpatská soustava společný vývoj s 

Českým masivem (Chlupáč et al., 2011). 
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Obr. 19 Regionální geologické dělení Karpat na našem území (Chlupáč et al.,2011, upraveno) 1 - 

Český masív, 2 - spodní miocén karpatské předhlubně, 3 - střední miocén, 4 - svrchní miocén, 5 - 

pliocén, 6 - pouzdřanská jednotka, 7 - ždánická a podslezská jednotka, 8 - zdounecká jednotka, 9 - 

slezská jednotka, 10 - předmagurská jednotka, 11 - račanská jednotka, 12 - bystrická jednotka 

magurské skupiny příkrovů, 13 - bělokarpatská jednotka, 14 - příkrovy a přesmyky, 15 - zlomy, 16 - 

okraj transgrese, 17 - linie geologických řezů, 18 - vrty. 

3.4  Kvartérní pokryv 

Kvartérní sedimenty na našem území jsou převážně glacigenního původu. 

Nacházeli jsme se mezi kontinentálním severoevropským zaledněním na severu a 

velehorským zaledněním Alp na jihu tj. v oblasti periglaciální. Podle procesů 

probíhajících v kvartéru, dělíme naše území na oblast denudační, kde převládala 

destrukční činnost a akumulační, kde se ukládaly kvartérní sedimenty na velkých 

plochách. Akumulační oblast dělíme dále na území kontinentálního zalednění a 

oblasti extraglaciální. Největší zastoupení zde mají pískoštěrkovité říční terasy a 

spraše navátých písků (Chlupáč et al., 2011). Ostravská pánev se řadí k oblasti 
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akumulační. Reliéf této oblasti nejvíce postihlo zalednění sálské a elsterské 

(halštrovské).  

Mezi nejrozšířenější sedimenty kontinentálního zalednění patří glacifluviální, 

glacilimnické, glacigenní, fluviální a eolické. Sedimenty vázané na kontinentální 

zalednění, zaznačeny na Obr. 20, dosahují v Ostravské pánvi mocnosti přes 100 

m a dají se rozdělit na ledovcové sedimenty  (tilly neboli souvkové sedimenty), a 

sedimenty glacifluviální a glacilimnické (Macoun et al., 1965). 

 

 

Obr. 20 Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a ve Slezsku. 1- hranice největšího 

rozsahu saalského zalednění, 2 - souvkové hlíny, 3 - glacilakustrinní jíly a varvity, 4 - 

glacilakustrinní písky, 5 - horniny skalního podkladu (Chlupáč et al., 2011). 

3.5 Sedimenty kvartéru 

Ledovcové sedimenty je skupina, která je geneticky spjata s ledovcem. Jde 

nejen o sedimenty uložené přímo ledovcem, ale i takové, které sedimentovaly při 

kontaktu s ledovcem, nebo ve značné vzdálenosti od něj. Ledovcové sedimenty se 

dělí do čtyř základních skupin - glacigenní sedimenty, glacilakustrinní sedimenty, 

glacifluviální sedimenty a glacimarinní sedimenty (Růžičková et al., 2003). 

 Glacigenní sedimenty, které vznikly přímým působením ledovce se 

nejčastěji objevují v podobě souvkových hlín, hlinitých písků, morénových štěrků a 
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štěrkopísků. Nejvýznamnějším sedimentem jsou však souvkové hlíny, jenž mají 

typickou plástevnatou texturu a šupinovitou odlučnost. Souvkové hlíny se od sebe 

liší dle typu zalednění, barvy, obsahem dřeva či fauny. Sedimenty z elstredského 

zalednění jsou šedé až bělavé, kdežto hlíny ze sálského zalednění jsou 

žlutohnědé, obsahují více křemenných souvků a objevují se zde i červené slíny.  

Glacilaskustrinní sedimenty se ukládají v jezerních pánvích a na území 

Ostravska se vyskytují ve formě písků, varvitých písků a jílů. Z paleogeografického 

hlediska jsou děleny na sedimenty ostravského glacigenního jezera a na 

sedimenty ukládané v jezerech menších před čelem ledovce či v morénové oblasti 

po jeho ústupu (Macoun et al., 1965). 

Fluviální sedimenty jsou uloženiny klastického materiálu, který je přenášen 

a ukládán tekoucí vodou. Sedimenty se ukládají buďto v korytě vodního toku, nebo 

mimo říční koryto, např. na povrchu nivy. Vodní toky nejčastěji erodují, transportují 

a ukládají sedimenty v době povodní, kdy je průtok i rychlost proudění vody vyšší 

(Růžičková et al., 2003). 

Eolické sedimenty vznikly uložením materiálu, který byl transportován 

větrem. Nalézáme je ve formě sprašových pokryvů v Ostravské pánvi, Orlovské 

plošině či Těšínské pahorkatině (Chlupáč et al., 2011).   

 

 

4 IG POMĚRY ZÁJMOVÉ OBLASTI 

4.1 Hydrogeologie oblasti 

Větší část povodí náleží k územím s vysokým množstvím ročních srážek. 

Celkový odtok je proto relativně velký, ale velmi nerovnoměrný, jelikož 

petrografický charakter hornin většiny území je nepříznivý pro akumulaci 

podzemní vody. Horniny krystalinika, devonu a kulmu s nízkým zvětralinovým 

pláštěm nemají průlinovou propustnost. Horniny karpatského flyše jen v omezené 

míře (oběh podzemních vod je vázán na soustavy s výskytem pelitických vložek). 

Kvartérní a některé terciérní sedimenty obsahují významnější akumulace 

průlinové podzemní vody. Kvartérní sedimenty však pro malou kapacitu nemohou 

vyrovnávat odtok povrchové vody z území, neogenní sedimenty jsou ve většině 

situovány pod stávající erozní bází, jejich svrchní polohy jsou nepropustné a 
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rovněž výrazně povrchový odtok neovlivňují. Část povodí má výrazný nedostatek 

podzemních vod a značné množství sídel proto zajišťuje potřebu vody z 

vodárenských nádrží prostřednictvím vodovodů. 

Podzemní vody krystalinika a devonu jsou převážně měkké, kalcium-

bikarbonátového typu, vody karpatského mezozoika a terciéru jsou smíšené 

(natrium-bikarbonátové a kalcium-sulfátové s infiltračními kalcium-bikarbonátovými 

vodami) (Povodí Odry, 2015). 

Hydrogeologické rajonování 

 Hydrografie území Ostravska patří do povodí Odry. Z orlovské tabule jsou 

povrchové vody odváděny řekami Ostravicí a Olší. Z hydrogeologického hlediska 

náleží studovaná lokalita do hydrogeologického rajónu základní vrstvy: 2261 – 

ostravská pánev, ostravská část. Podzemní voda je vázána na polohy 

glacigenních sedimentů. Hlubší zvodně komunikují s kvartérem, jsou málo mocné, 

ale hustě vyskytující se písčité kolektory v miocénních (Kovář et al., 2014) 

Svrchní rajon 1510 Kvartér Odry zahrnuje kvartérní fluviální, případně 

glacifluviální sedimenty řeky Odry a jejích přítoků v Oderské bráně, které jsou 

tvořené především písčitými štěrky a písky, které jsou kryty hlínami v údolní nivě. 

Písčité štěrky a hrubozrnné písky vytvářejí průlinově propustný hydrogeologický 

kolektor o proměnlivé mocnosti v rozmezí 2,5–6,0 m. Transmisivita sedimentů je 

vysoká, s koeficientem v řádu nad 1.10-3 m2/s (Česká geologická služba, 2015). 

Podzemní voda je vázána na zrnitostně příznivé polohy glacigenních 

sedimentů. Toto zvodnění je vzhledem k variabilnímu litologickému složení  

kolektoru proměnlivé a často nesouvislé. Hlubší zvodeň, často však úzce 

komunikující s kvartérem představují sice málo mocné, ale hustě se vyskytující 

písčité kolektory v miocénních jílech (Kovář, 2005).  

4.2 Stabilitní poměry 

4.2.1 Podmínky a příčiny vzniku svahových pohybů 

Při porušení rovnováhy hornin ve svahu vznikají deformace, během kterých 

se horninová hmota dostane do pohybu směrem dolů ze svahu. Je to proces, při 

kterém příroda reaguje na nestabilitu rovnováhy sil ve svahu a snaží se ji takto 



  

2015  36 

stabilizovat. Hlavní podmínkou vzniku svahových pohybů je litologická 

charakteristika horninového masivu.  

 Mezi nejvýznamnější faktory patří hydrogeologické poměry dané oblasti a 

reliéf. Horniny s malou smykovou pevností jsou náchylnější ke vzniku těchto 

pochodů. Jedná se o jílovité zeminy či horniny, ale i o horniny s výskytem vložek, 

proplástků či výplně puklin s obsahem prachových či jílových částic. 

 K pohybu po svahu dochází v místech, kde se vyskytují komplexy dvou 

odlišných hornin s různými pevnostními charakteristikami. Nadloží mívá odlišné 

pevnostní vlastnosti než bezprostřední podloží, tím dochází ke snížení smykové 

pevnosti , smyková pevnost se zmenšuje a na rozhraní těchto dvou jednotek 

dochází k sesuvu. 

 Dalším typem geologické stavby, která je příznivá pro vývoj svahových 

pohybů jsou struktury a horniny v nichž se mnohonásobně střídají vrstvy různých 

vlastností, což je typické pro flyšové komplexy. 

 Třetím typem jsou tektonicky porušené celky horninových masivů (Pašek et 

al., 1995).  

4.2.2 Sesuvné území Ostrava Bartovice - lokalita Pod 

Bažantnicí 

Dle registru svahových nestabilit České geologické služby se v 

bezprostřední blízkosti zájmové lokality nachází sesuvné území označeno 

registračním číslem 4062 a je ohodnoceno jako potenciální (jedná se o území, 

které je dočasně v klidu, ovšem příčina není odstraněna a může dojít k oživení 

pohybu buďto antropogenními nebo přírodními vlivy). Zájmová lokalita se ovšem 

nachází na území vyčleněné registrem číslem 6673 a je ohodnoceno jako aktivní 

což vyznačuje červené šrafování na Obr. 21. Toto území je sledováno od roku 

1955, do registru Geofondu byl zapsán až v roce 1963. Zakreslení potenciálního i 

aktivního sesuvu je znázorněno na Obr. 21. 

 Předmětná lokalita, označená jako aktivní, byla v minulosti sanována 

majitelem pozemků výstavbou dřevin. Toto opatření se ukázalo jako neúčinné. 

Rozloha aktivního sesuvu se oproti původnímu rozsahu zvětšila o desítky metrů 

ve směru svahové vrstevnice. Mezi faktory jenž sesuvný mechanismus vyvolaly, 

patří nepříznivá geologická stavba území a atmosférické vlivy. V roce 2010 
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zasáhly Moravskoslezský kraj nadměrné srážky a došlo k oživení sesuvu. Od té 

doby je sesuv stále aktivní. Z geologického hlediska se jedná o sesouvání 

navážek a kvartérních sedimentů po povrchu miocénních jílů. 

 

Obr. 21 Svahové nestability zaznačené na mapě ČGS (Česká geologická služba, 2015, upraveno). 

4.2.3 Inženýrskogeologické poměry 

 Na základě výsledků provedených průzkumných prací, s využitím 

archivních údajů ČGS Obr. 22 a technických zpráv firmy K-Geo, je možno v 

zájmovém území popsat následující geologický profil (od podloži k nadloží). 

 

 Předkvartérní podloží - jíly, jílovce 

 Komplex glacigenních sedimentů 

 Sprašové hlíny 

 Humózní hlíny, popř. navážky 
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Obr. 22 Vrtná prozkoumanost (ČGS, 2015, upraveno) 

 

označení vrtu dle 
ČGS 

nami použité 
označení 

643709 J-10 

643078 J-8 

643095 HV-3 

350414 4 

350413 3 

350412 2 

643077 J-6 

643121 HV-2 
Tab. 3 Legenda k přiložené vrtné mapě 

 

 

Předkvartérní podloží 

 Předkvartérní podloží je reprezentováno spodnobádenskými vápnitými jíly s 

místy prachovitopísčitými a písčitými laminami. Strop předkvartérního podloží byl v 

rámci celé lokality zachycen archivními vrty v hloubkovém intervalu 1,8 – 11,8 m 

p.t., čemuž odpovídají kóty 236 – 257 m n.m. Povrch předkvartérního podloží 

klesá od temene svahu, kde má víceméně charakter plošiny až do míst 

vybudovaného náspu místní komunikace. Lze se domnívat, že tento terénní skok 

byl způsoben fosilní fluviálně-erozní modelací. Miocénní jíly byly popsány jako 

šedé, nazelenalé, místy v přípovrchové části rezavě a oranžově hnědé. 

 Časté byly výskyty původních strukturních znaků, lokálně byla např. patrná 

vrstevnatost, kostkovitá, popř. střípkovitá odlučnost (Kovář, 2005).  
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Glacigenní komplex 

 Glacigenní komplex tvoří na této lokalitě stěžejní součást kvartérní 

sedimentace. Ledovcová sedimentace je typická nepravidelným střídáním poloh 

jíly - hlíny - písky - štěrky. Hlavní zeminový typ představují písčité, prachovité hlíny 

s valounky. Barva šedohnědá a rezavá. Hlinité sedimenty jsou směrem k bázi 

komplexu proloženy čočkami písků a písčitých štěrků. Ve střední části svahu se 

mocnost glacigenních sedimentů zmenšuje. Zvodnění glacigenních zemin je 

vázáno na písčitější popř. štěrkovité polohy.  

  

Sprašové hlíny 

 V podloží přípovrchové vrstvy byly zjištěny jemnozrnné eolické zeminy. 

Sprašové hlíny tvoří krycí vrstvu glacigenního komplexu, vyskytují se v severní 

části zájmové lokality. Jedná se o prachovité hlíny, světlé hnědé barvy. Sprašové 

hlíny byly zachyceny sondou J -106 s mocností 0,6 m a sondou J - 103 s mocností 

3 m. 

 

Humózní hlíny, popř.navážky 

 Navážky jsou nehomogenní, převážně soudržného či méně soudržného 

charakteru tvořené písčitou hlínou a písky s valouny štěrku a příměsí stavebního 

odpadu. Jsou zavlhlé, ulehlé a při povrchu terénu jsou tvořeny humózní hlínou, ty 

byly archivně popsány jako hnědé, tuhé hlíny, popř. jíly. Vrstva navážek může 

fungovat jako kolektor povrchové, srážkové vody. Humózní horizont je vyvinut v 

mocnosti 0,2 - 0,3 m  na sprašových hlínách (Kovář, 2012). 
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5 ZHODNOCENÍ POUŽITÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH METOD 

Z HLEDISKA PŘÍNOSU NOVÝCH POZNATKŮ O 

HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 

5.1 Vlastní interpretace výsledků měření 

 Vlastní geofyzikální měření bylo v zájmové lokalitě prováděno metodou 

GPR a metodou elektrické rezistivitní tomografie, a to v období únor a březen 

2015. Fyzikální vlastnosti horninového prostředí jsou závislé na stupni nasycení 

vodou a na litologické povaze sedimentů. Pro přesnější vyhodnocení byly využity 

archivní vrty v blízkosti linie profilů. K dispozici byly archivní vrty ČGS a firmy K-

GEO. lokalizace vedených profilů a archivní vrtné záznamy jsou znázorněny v 

přílohách.  

5.1.1 Geoelektrické odporové profily 

 Výsledky ERT měření byly prezentovány ve formě interpretovaných 2D 

profilu. Interpretované měrné odpory se u profilu A pohybují v rozmezí od 4-60 Ωm 

v závislosti na typu geologického podloží. U profilu B je to v rozmezí 5-20 Ωm. Z 

výsledných odporového obrazu na jednotlivých profilech je patrné rozvrstvení, 

které bylo konfrontováno s geologickou mapou 1: 50 000.  V severní části 

zájmového území se nachází nevytříděné jíly až písky šedavé barvy. 

Chronostratigraficky jde o kvartérní sedimenty. V centrální části se vyskytují 

kvartérní hlíny a písky. V jižní části se nachází nivní sedimenty řeky Lučiny a jde o 

hlíny, písky a štěrky. 

 

Geoelektrický profil A 

 Geoelektrický odporový profil A, Obr. 23, s rozestupem elektrod 3 m a 

zapojením W-SCH délkou 141 m a orientací S-J. Počátek profilu je situován ve 

vrchní severní části svahu, dále prochází borovicovým lesíkem přes sevřený 

příkop odvodňovací struže která se nacházela ve 105 metru. Dále pokračuje 

směrem po svahu až k silnici I/11 kde měřený úsek končí. Profil je zobrazen v 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
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 V přípovrchové části daného porfilu se interpretované hodnoty měrného 

odporu pohybují v rozmezí 19-40 Ωm. Od 24 m až 39 m vykazují horniny nejvyšší 

interpretovaný odpor na tomto profilu. Odpor je zde v rozmezí 40 - 60 Ωm se 

dvěma anomáliemi ve 30 m  a 36 m. Nejmenší odpor 10 Ωm, byl naměřen v 

místech odvodňovací struže, ve 105 m, z důvodu přítomnosti vody. V blízkosti linie 

profilu se nachází vrt HV-2, zobrazen v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Z 

rchivních informací vrtu je známo, že rozhraní kvartérního pokryvu a terciérního 

podloží bylo zastiženo v 8 metrech což pravděpodobně odpovídá rozhraní, které 

se vyskytuje v metráži 0 - 100 m s kolísající hloubkou od 5 do 8 m (vrstva s 

měrným odporem 20 Ωm). 

 Oblast z vyšším odporem (nad 60 Ωm) by mohla odpovídat navážce. 

Směrem do hloubky, zhruba 5 metrů pod úrovní terénu, odpor klesá k hodnotám  

13,7 až 20 Ωm. Pravděpodobně by mohlo jít o jemnozrnné zeminy, které se 

vyznačují nízkým měrným odporem. Vrstva se táhne k JZ konci porfilu. Nejmenší 

měrný odpor vykazovala dvě tělesa, od 4,5-10 Ωm může se jednat o vodou 

nasycené jíly terciérní formace. 

 

Obr. 23 Interpretovaný geoelektrický odporový profil A 

 

  

 

Geoelektrický profil B 

 Geoelektrický profil B, Obr. 244, znázorněn v Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. Má SZ-JV orientaci a délku 165 m. Počátek profilu byl situován v blízkosti 

přilehlé komunikace Pod Bažantnicí a vedl jižním směrem k blízkému lesíku. 

Výškový rozdíl mezi počátečním a koncovým bodem je 12 m. Profil vedl přes dvě 

morfologicky vyčleněné terasy vyznačeny povrchovými značkami 1 a 2. První byla 

zaměřena na 89 metru a druhá na 117 metru.   
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 V metráži 0 - 24 m, 93 - 102 m a 126 - 135 m se v přípovrchové vrstvě 

projevuje nejvyšší interpretovaný měrný odpor s maximálními hodnotami většími 

jak 20 Ωm. Mezi těmito metrážemi se hodnoty pohybují mezi 11 – 16 Ωm. V 

hloubce asi 20 m pod terénem je znatelný pokles odporu na 5 – 8 Ωm. 

 V oblastech s  největším měrným odporem, v hloubce 5 m, by se mohlo 

jednat o navážku popřípadě humózní hlíny. V této části se také vyskytují čočkovitá 

tělesa s menším odporem než průměrná naměřená hodnota (jílovce?). Terciérní 

podloží je pravděpodobně zaznamenáno zhruba 19 metrů pod úrovní terénu v 

rozsahu délky 24 metrů a jedná se o vodou nasycené jíly. 

 

Obr. 24 Interpretovaný geoelektrický profil B 

5.1.2 Interpretace GPR profilů  

 Výsledky GPR měření byly zaznamenány v hloubkových řezech. Celkově 

byly na lokalitě měřeny tři profily. Pro přesnější interpretaci horninového prostředí 

byly využity pouze profil 1 a profil 3 (viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! 

nalezen zdroj odkazů.). GPR profily byly vedeny ve stejné linii jako profily 

odporové, avšak z jinou délkou. Výsledky měření vykazovaly značnou podobnost. 

Oba profily byly měřeny reverzně.   

 
Georadarový profil č.1 
 
 GPR profil byl dlouhý 324 m s orientací S-J. Výchozím bodem tohoto profilu 

byla mýtina v severní části zájmové lokality. Dále linie profilu procházela borovým 

lesem přes odvodňovací kanál. Profil vedl k vývěsné tabuli na ulici I/11 Rudná. 

Povrchovou značkou č.1 je zaznamenán vrt IV-104/7 . Výsledné informace vrtu 

byly porovnávány s GPR měřením.  

 Na GPR profilu č. 1 je znatelná hranice terciéru,  která je vyznačena 

červenou linii. Byla zachycena zhruba v 8-10 metrech stejně jako na 
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geoelektrickém profilu A. Tuto skutečnost potvrzují i archivní záznamy z vrtů. Na 

koncové části profilu je znatelná část paleokoryta řeky Lučiny, rovněž zvýrazněna 

červenou linii.    

 
Obr. 25 Interpretovaný georadarový profil č.1 

 

 

Georadarový profil č.3 
 
 Tento profil s délkou 150 m  je orientován SZ-JV. V tomto případě byl 

počátečním bodem konec pilotové stěny. Vedl po mírně ukloněném svahu 

směrem k jihovýchodnímu cípu lesa, kde také končil. Profil se táhnul přes dvě říční 

terasy, které jsou zaznamenány povrchovými značkami 1 a 2 viz. Obr. 26 

 V hloubkovém řezu GPR profilu č.3, který je morfologicky výraznější než 

GPR profil č.1, byla hranice terciéru zachycena zhruba po 65 metrech. Hloubka 

hranice terciéru v této metráži byla 10 m, postupně však nabývala na mocnosti a 

na konci interpretovaného profilu dosahovala hloubky 3m. Z archivních vrtných 

záznamů je známo, že hranice terciéru byla zhruba ve 4,5 m.  

 Kvartérní sedimenty povrchové části terénu, lze díky interpretovanému 

GPR profilu rozčlenit na sedimenty hrubozrnnější a jemnozrnnější. Přechod je 

znázorněn na interpretovaném profilu č.3 červenou linií. Na geoelektrickém 

odporovém profilu B je hrubozrnější frakce interpretována vyšším měrným 

odporem. Spodní část tvoří jemnozrnnější sedimenty, jílovitá hlína. Kvartérní 

pokryv lze na základě interpretovaného profilu č.3 a vrtu v jeho blízkosti(sonda1) 

rozčlenit na hrubozrnnější materiál, čemuž by odpovídala písčitá hlína s mocnosti 

0,7m.  
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Obr. 26 Interpretovaný georadarový profil č.3 
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6 ZÁVĚR 

 Práce byla zaměřena na ověření základních změn v horninovém komplexu 

na zájmovém území v Ostravě Bartovicích. Byl proveden geofyzikální průzkum 

dvěmi geoelektrickými metodami. Z důvodu zpřesnění interpretace měly profily 

stejnou trasu, ale odlišnou délku. Profily byly vytyčeny na základě terénního 

průzkumu, mapových podkladů a studiem rešeršních inženýrskogeologických dat.  

 Zvolené profily byly v případě u metody GPR měřila reverzně. Na rozdíl od 

ERT metody byla GPR časově méně náročná. Díky měření dvěmi různými 

metodami jsme mohli námi naměřené hodnoty porovnávat.   

 Interpretované geofyzikální obrazy šlo vzájemně korelovat a výsledky byly 

podobné. Rozdíly,  jenž mohly být zaznamenány, mohou být dány aktuální 

vlhkostí prostředí. Litologicky byla lokalita prozkoumána vrty a díky geoelektrickým 

metodám lze získaná data konfrontovat s daty naměřenými a přiřadit k nim 

konkrétní horninové typy. Těleso neogénu, které bylo zastižené v různých 

hloubkách, korespondovalo s archívními materiály a jeho hranice byla zastižena 

ve shodné hloubce v měřených profilech. 

 Předmětem této práce bylo zjistit rozhraní dvou geologických jednotek za 

použití vybraných geoelektrických metod. Vlastním terénním měřením se nám 

podařilo toto rozhraní zaznamenat. Vhodnější metodou pro tento úkol byla GPR 

metoda, jenž je nám schopna zaznamenat výrazné plochy v hloubkách prvních 

desítek metrů pod terénem. Metoda ERT nám doplnila získané informace o stavbě 

podloží.    
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