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Abstrakt 

Cupal, Petr: Geofyzikální průzkum lokalit pro mělké subhorizontální vrtání (bakalářská 

práce). Ostrava 2014, VŠB-TUO. 

Práce shrnuje bezvýkopové technologie používané v ČR a metody geofyzikálního 

průzkumu aplikovatelné v hloubce běžného použití bezvýkopových technologií se 

zaměřením na refrakční seismiku. Součástí práce je názorný příklad aplikace 

bezvýkopových technologií a geofyzikálního průzkumu při návrhu kabelové trasy pod 

Vltavou v Praze Tróji.    

Deskriptory: bezvýkopové technologie, horizontální vrtání, geofyzikální průzkum, 

refrakční seismika,  seismické rozhraní, hodochrona   

 

  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Cupal, Petr: Geophysical Survey for Shallow Subhorizontal Drilling (bachelor thesis). 

Ostrava 2014, VŠB-TUO. 

This work summarizes the trenchless technologies used in the Czech Republic and the  

geophysical survey methods applicable in the depth of the current using of the 

trenchless technologies focusing on a seismic refraction. Part of this work is an 

illustrative example of an application of the trenchless technologies and the 

geophysical survey in the design of a cable route under the Vltava river in Prague-

Troja. 

Keywords: the trenchless technologies, a horizontal drilling, a geophysical survey, a 

seismic refraction, a seismical interface 
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 1. Úvod 

Řadu let se věnuji projektování výstavby, rekonstrukcí a oprav stokových sítí a jiných 

podzemních liniových děl uvnitř měst. Při těchto projektech se pro získání informací o 

horninovém prostředí řešeného území často využívá geofyzikálních metod průzkumu, 

neboť poskytují relativně „hodně muziky za málo peněz“ a navíc velmi rychle. Na stůl 

se mi tak dostávají řady závěrečných zpráv inženýrsko-geologického průzkumu 

s výsledky geofyzikálních metod, aniž bych o nich měl hlubší povědomí. Touto prací se 

tak primárně pokusím odstranit své nedostatky v odborných znalostech v oblasti 

geofyzikálního průzkumu. 

V úvodu je také nutno odstranit případné pochybnosti stran tématu práce. Co je vlastně 

míněno geofyzikálním průzkumem lokalit pro mělké subhorizontální vrtání, tj. o jakou 

se jedná lokalitu, hloubku průzkumu a vrtací zařízení?  

Průzkumem lokality je myšleno zjištění podélného profilu prostředí v ose budoucího 

liniového díla s hloubkovým dosahem pod jeho niveletu, nikoliv plošné mapování 

území. Podrobný inženýrsko-geologický průzkum se totiž obvykle zadává ve fázi ke 

stavebnímu povolení projektu, kdy je již půdorysný průběh trasy díla určen 

z přechozího stupně projektu, ale lze ještě upravovat výškové vedení díla.   

Hloubku odpovídající mělkému subhorizontálnímu vrtání jsme diskuzí s vedoucím 

práce definovali jako hloubku běžně využívanou pro pokládku inženýrských sítí. Tuto 

jsme stanovili kolem 10 m, což není výjimečná hloubka vedení kanalizace pro dosažení 

potřebných spádových poměrů, ale i jiných druhů sítí například při podchodu překážek.  

Subhorizontálním vrtáním rozumějme bezvýkopové technologie pro pokládku nových 

inženýrských sítí – kladiva, beranění, mikrotunelovací soupravy – u nichž záleží zvláště 

na správném určení vrstev a pevnosti rozpojovaného prostředí, jinak hrozí uvíznutí 

nářadí pod zemí, nebo jeho vybočení ze směru.  
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 2. Subhorizontální vrtání 

Kapitola obsahově vychází z mé předchozí diplomové práce „Rekonstrukce stok za 

použití bezvýkopových technologií“ kap. 4.4 „Bezvýkopové technologie pro stavbu 

liniových trubních vedení“, kterou jsem upravil s ohledem na téma bakalářské práce a 

uvedené informace jsem opětovně ověřil. 

Mělkým subhorizontálním vrtáním jsou z hlediska tématu bakalářské práce míněny 

mikrotunelovací metody bezvýkopových technologií pro pokládku nových vedení 

inženýrských sítí, tj. různé způsoby propichování, vrtání a protlačování do průměru až 

1200 mm, bez přítomnosti pracovníků v podzemí (Klepsatel, 1996).   

ČSN EN 12889 definuje bezvýkopové technologie (dále jen BT) jako způsoby uložení 

potrubí v zemi bez použití otevřené výkopové rýhy, což však plně nevystihuje možnosti 

jejich použití. Osobně je proto definuji jako skupinu metod provádění pokládky, oprav, 

renovací a obnov trubních a kabelových vedení s minimálními zásahy do povrchů. 

Jejich oblast použití tedy zahrnuje venkovní stokové, vodovodní a plynové řady, 

energetické a infomační soustavy. Nejvíce se využívají v intravilánech měst a při 

překonávání prostorových překážek (liniové dopravní stavby, vodní toky, chráněná 

území). Nově nacházejí uplatnění i v oblasti energetiky – vrty pro získávání 

geotermální energie, nebo při řešení geotechnických problémů – odvodňovací vrty ve 

svazích a stabilizace prostředí (Vojtasík, 2010).  

Hlavní výhody BT jsou zřejmé z jejich principu. Především je to rychlost provádění, 

minimum záborů a z toho plynoucí úspora nákladů oproti klasickému provedení 

pokládky ve výkopu, nebo ve štolách. 

Z hlediska tématu práce dělím BT dle toho, zda je možno řídit směr vedení díla a zda 

se při nich odtěžuje zemina. Z nich uvedu pouze hlavní metody, které jsou v ČR běžně 

využívané. Používané stroje a technologické sestavy u každé jednotlivé metody se 

vzájemně liší pouze v technických parametrech, tj. jaký průměr a délku díla umí 

v daném prostředí realizovat. 

Neřízené metody bez odběru zeminy  

Jedná se o metody při kterých nelze, nebo pouze minimálně, měnit směr díla. Ten je 

dán prvotním nastavením ve startovací šachtě pomocí směru, hloubky a sklonu. 

Zemina se zhutňuje kolem prováděného vrtu.  

Propichování kladivy nebo zemními raketami - ve startovací šachty je v požadované 

trase osazena hlavice, které je zarážena působením vnitřního pístu. Za ní je připojeno 
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potrubí nebo kabel. Používá se pro potrubí a kabely do DN 200 do délky cca 30 m. 

Přesnost vedení trasy je omezená prvotním nastavením, podmínkami prostředí a 

zkušenostmi obsluhy. Je třeba správně zhodnotit tvrdost a hustotu prostředí, aby jím 

hlavice dokázala projít a držet nastavený směr. Ve tvrdém prostředí nemůže 

pokračovat, v příliš měkkém se může vychýlit ze směru.  

 
Obrázek 1. Schéma neřízeného propichování (www.tracto-technik.com) 

Beranění s uzavřeným čelem - ve startovací šachtě se v potřebném směru nastaví 

ocelová chránička zarážená beranidlem. Do ní se poté zatahuje potrubí. Běžně se 

používá se pro potrubí do DN 300 (max. 500 mm) v délkách kolem 30 m. Délka i profil 

jsou primárně omezeny tlačnou silou stroje a zemním prostředím. 

Neřízené metody s odběrem zeminy 

Metody jsou obdobné jako v předchozí části, ale čelem vrtu je zemina odtěžována a je 

tak možno provádět výrazně větší průměry. 

Beranění (protlačování) s otevřeným čelem (pipejacking) – v USA bylo použito už 

v roce 1892 (Thompson, 1993). Ze startovací šachty se beranidlem zaráží chránička 

nebo přímo potrubí do koncové šachty. Zemina se z chráničky odstraní vrtacím 

zařízením a tlakovou vodu nebo šnekovým dopravníkem (dle délky a průměru potrubí). 

Obvykle se používá pro DN 400 ÷ 1200 do 300 m. Protlačuje se potrubí z oceli, 

kameniny nebo sklolaminátu.  

 
Obrázek 2. Schéma protlaku (www.tracto-technik.com) 

Vodorovné vrtání – prostředí je rozpojováno vrtnou hlavou, příp. doplněnou o rázy 

kladiva pro rozpojení soudržnější horniny, za současného odtěžování šnekovým 

dopravníkem v podobě soutyčí od vrtné hlavy k pohonné jednotce. Vrtání se provádí 

v ocelové chráničce a po vyvrtání trasy se zatlačuje potrubí. Potrubí může být také 
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zatahováno současně s vrtáním a v první fázi tak slouží i jako chránička. Používá se 

pro DN 200 ÷ 1500 mm a délky do 100 m.   

Řízené metody bez odtěžování zeminy 

Řízené horizontální vrtání (řízené propichovací kladivo) – kladivo má zkosené čelo a 

vysílač předávající obsluze na povrchu informace o poloze vrtu a kladiva. Prostředí je 

rozrušováno mechanicky pomocí rotující hlavice a tlakem paprsků vrtné suspenze. 

Korekce směru se provádí natočením kladiva – za současného stálého otáčení a tlaku 

se hlavice pohybuje rovně, při prostém tlaku se zkosené čelo odporem zeminy stáčí. 

Po dokončení vrtu se místo kladiva připevní rozšiřovací hlavice s potrubím a zatahuje 

se zpět do vrtu.  

 
Obrázek 3. Schéma řízeného vrtání (www.tracto-technik.com) 

Řízené metody s odtěžováním zeminy 

Protlak s vodící troubou (horizontální vrtání s pilotním vrtem) spočívá v provedení 

primárního řízeného protlaku, kdy se zemina neodtěžuje, pouze roztlačuje a protlak 

slouží jako vodící vrt. Za ním následuje rozšiřovací hlava s připojeným šnekovým 

dopravníkem pro odtěžení zeminy. Potrubí se do vrtu zatlačuje nebo zatahuje. Metoda 

je použitelná pro potrubí DN 150 ÷ 1000 při délkách kolem 100 m.  

   
Obrázek 4. Schéma protlaku s vodící troubou (www.tracto-technik.com) 

Mikrotunelováním rozumíme provádění řízených vrtů do průměru 1200 mm pomocí 

souprav sestávajících z mikrotunelovacího stroje s vrtným čelem, ovládacího zařízení, 

pohonného systému a dopravního systému vytěžené zeminy. Za stroj se připojuje 

vlastní potrubí, které je zatlačované ze šachty. Systémy se liší dle způsobu odtěžení 

zeminy. 
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Při mikrotunelování s dopravou rubaniny pomocí šnekového dopravníku je směr řízen 

vychylováním částí členěné mikrotunelovací hlavy napojené na hydromotory. Hlava je 

hydraulicky zatlačována ze startovací stanice a s ní ocelová chránička, nebo přímo 

potrubí. Každý typ umožňuje provést pouze jeden profil potrubí na který je konstruován 

a je dán vnějším průměrem mikrotunelovací hlavy. Používají se pro DN 250 ÷ 800 mm, 

délky do 150 m. 

Mikrotunelování s hydraulickou dopravou rubaniny je zmenšenou podobou plně 

mechanizovaného razicího štítu. Veškeré hlavní mechanismy jsou soustředěny 

v mikrotunelovacím stroji, který je ovládán dálkově. Používají se pro průměry potrubí 

250 až 1200 mm při délce protlaku obvykle do 150 m.  

 

Obrázek 5. Mikrotunelovací stroj Rockman-400 (www.nodigequipment.com.au) 
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 3. Geofyzikální průzkum  

 3.1 Všeobecný přehled 

Jedná se o způsob průzkumu geologické stavby a hydrogeologických poměrů území, 

při kterém se využívají metody založené na poznatcích o fyzikálních polích Země. 

Kombinací různých geofyzikálních (GF) metod můžeme získat komplexní znalost 

řešeného území – určení sedimentárních vrstev a jejich mocnost, skalních hornin s 

úrovní zvětrání, kvazihomogenní celky, úroveň hladiny podzemní vody, svahové 

deformace, kaverny…  

GF metody jsou převážně nedestruktivní a nepřímé, proto je vhodné pro vyšší 

přesnost, zjednoduší vyhodnocení a obecnou kontrolu závěrů průzkumu získané údaje 

kombinovat s údaji z archivních vrtů, případně provést vrtané sondy.  

Základní dělení GF průzkumu vychází z druhu zkoumaného fyzikálního pole Země 

(Gruntorád, 1985; Karous, 1999; Pospíšil, 2007): 

 seismické metody  

 geoelektrické a elektromagnetické metody  

 magnetometrické metody  

 gravimetrické metody  

 radiometrické metody  

 geotermické metody  

 karotážní metody  (geofyzikální metody ve vrtech)  

Další všeobecné dělení může být například dle pozice zdroje pole a měřící jednotky na 

měření povrchové, vrtní, důlní, vrt - povrch, vrt – vrt, podzemní dílo – povrch, apod. 

(Pruška, 2002). 

Uvedené GF metody mají různé fyzikální základy a tudíž měří jiné parametry hornin. 

Obecně platí, že volba GF metod primárně závisí na požadovaných informacích 

průzkumu pro konkrétní záměr a na místních podmínkách provádění.  

Seismické metody  

o sledují uměle vyvolané seismické (elastické) vlnění, které se od zdroje na 

povrchu šíří všemi směry, na fyzikálních rozhraních se láme, z části odráží a 

vrací k povrchu, z části prochází do nižších vrstev 
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o zaznamenáváme vyvolané kmity a čas příchodu vlny, z čehož lze určit hloubku a 

tvar rozhraní od nichž se vlna vrátila k povrchu a další informace o horninách, 

jimiž vlna na své dráze proběhla 

o získáme průběh a mocnost sedimentárních vrstev a skalních hornin s úrovní 

zvětrání, kvazihomogenní celky, úroveň hladiny podzemní vody, svahové 

deformace, kaverny… 

o hlavními užívanými metodami jsou refrakční seismika, reflexní seismika 

a seismická tomografie 

o výstupem je obvykle hloubkový řez s izoliniemi rychlostí 

Geoelektrické a elektromagnetické metody  

o jedná se o širokou škálu metod měřících přirozené či uměle vyvolané 

geoelektrické nebo elektromagnetické pole 

o dle konkrétní metody se měří měrný odpor hornin, měrná vodivost, 

elektrochemický potenciál, polarizovatelnost nebo permitivita 

o mezi nejpoužívanější náleží odporové profilování, odporové sondování, georadar, 

elektromagnetické profilování, metoda spontánní polarizace a vyzvané polarizace 

o souhrnně, v závislosti na elektrických vlastnostech prostředí, poskytují téměř 

komplexní informace o horninovém prostředí, nebo se jimi detekují umělé vodiče 

(inženýrské sítě) 

Magnetometrické metody  

o sledují přirozené magnetické pole, resp. jeho magnetické anomálie dané tvarem 

a feromagnetickými vlastnostmi geologických těles  

o měří se složky magnetického pole nebo magnetická susceptibilita 

o vhodné při mapování magneticky odlišných litologických vrstev či tektonických 

poruch 

Gravimetrické metody  

o sledují tíhové pole, resp. jeho anomálie dané hustotní nehomogenitou zemského 

tělesa 

o provádí se gravimetrické a mikrogravimetrické měření 

o podle rozložení hustoty geologického prostředí lze určit průběh a mocnost 

sedimentárních vrstev, skalních hornin a úroveň zvětrání, tektonické poruchy, 

dutiny,… 



Bakalářská práce 

Geofyzikální průzkum lokalit pro mělké subhorizontální vrtání  

  
16 

Radiometrické metody  

o sledují pole přirozené radioaktivity – metody radiometrické, nebo uměle 

vytvořené (vzbuzené) – metody jaderné fyziky 

o měří se celková aktivita gama, nebo rozdíly v energii záření 

o z konkrétních metod se využívá např. měření celkové aktivity gama, 

gamaspektrometrie, gama-gama, aj. 

o lze jimi zjistit např. strukturně geologické prvky, poruchové zóny, kvazihomogenní 

bloky nebo  hydrogeologický režim 

Geotermické metody  

o sledují tepelné pole Země 

o metody využívají rozdílné tepelné vodivosti hornin a z naměřených teplot 

sestavují mapy hustot tepelného toku 

o lze tak vyhledat např. tektonické poruchy a diskontinuity masivu 

Karotážní metody  

o jedná se o výše uvedené metody přizpůsobené provádění ve vrtech – např. 

gama karotáž, odporová karotáž, magnetická karotáž a další  

o dle konkrétního měření můžeme zjistit litologický profil, stupeň tektonického 

porušení, mechanické vlastnosti hornin, smykové plochy v oblastech sesuvů, atd. 

o mezi karotážní náleží také technické metody, kterými zjišťujeme vlastnosti vrtu, 

např. inklinometrie, kavernometrie nebo termometrie 
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 3.2 Geofyzikální průzkum pro mělké vrtání 

Pro úspěšnou realizaci jakékoliv projektu s uplatněním bezvýkopových technologií je 

nutno znát a respektovat podmínky prostředí, v němž se bude dílo provádět. Z nich 

společně s požadovanými technickými parametry díla - průměr, délka, odolnost, 

materiál - vyplyne volba konkrétní použitelné technologie vč. rozpojovacího nástroje.  

Průzkum tak musí dát co nejpřesnější informace o (Klepsatel, 1996; Bezrouk, 2008): 

- geologické stavbě – mocnosti a uložení vrstev, pevnostních a deformačních 

charakteristikách hornin 

- hydrogeologických podmínkách – úroveň hladiny podzemní vody, její kolísání, 

chemizmus a propustnost prostředí 

- výskytu překážek v trase – druh, výskyt a velikost 

- poloze ostatních inženýrských sítí  

V dostupných souhrnných hodnoceních využitelnosti jednotlivých GF metod pro 

konkrétní účely (Bláha a Müller, 2001;  Karous, 1999; Reynolds, 2012) se autoři ne 

zcela shodnou. Co se však týče GF metod využitelných pro mělké povrchové vrstvy, 

panuje mezi nimi shoda. Mezi hlavní metody využitelné pro průzkum prostředí v trase 

vedení mělkých liniových děl se  řadí geoelektrické metody elektrického  sondování a 

profilování a ze seismických metod mělkou refrakční a reflexní seismiku. 

Vzhledem k náročnosti rozboru teorie jednotlivých metod, v kontextu s požadovaným 

rozsahem bakalářské práce, vybírám z vhodných metod k podrobnému zpracování 

pouze mělkou refrakční seismiku (MRS), která patří v praxi mezi nejvyužívanější.   
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 4. Refrakční seismika  

Jedná se o seismickou metodu využívající lomených vln k určení průběhu a mocnosti 

podložních vrstev. Lze jimi rozčlenit prostředí do kvazihomogenních celků i určit 

hloubku hladiny podzemní vody. K pochopení principu fungování je nutno nejprve 

uvést příslušnou teorii.  

 4.1 Seismické vlny a jejich šíření prostředím 

Seismický průzkum je založen na studiu vnějším pulsem uměle vyvolaných 

seismických vln, které prochází svrchními částmi zemského tělesa a vracejí se zpět 

k povrchu. Tyto vlny se šíří od místa svého vzniku všemi směry a v prostředí, kterým 

procházejí, vyvolávají kmitavý pohyb částic kolem jejich klidové polohy. Vlněním se 

tedy přenáší pouze energie, nikoliv částice.  

Prvotní impuls je charakterizován počáteční energií E0, která se postupně se vzrůstající 

vzdáleností od místa vzniku snižuje, až zcela zanikne. To je dáno geometrickým 

faktorem  - hustota energie vlny připadající na jednotku plochy jejího čela klesá se 

vzrůstající plochou a absorpcí prostředí - přeměnou části seismické energie na energii 

tepelnou, jakožto důsledku nedokonalé pružnosti horninového prostředí. Platí, že čím 

vyšší frekvence, tím vyšší absorpce (Mareš a kol., 1990). 

Vlnění je charakterizováno vlnovou délkou λ [m] - vzdálenost dvou sousedních bodů 

kmitajících se stejnou fází, frekvencí f [Hz] - kolikrát za časovou jednotku projde vlnová 

délka příslušným místem, periodou T = 1/f [Hz-1],  amplitudou a [m] - maximální 

výchylka částice z rovnovážné polohy a rychlostí v [km/s] šíření vlny prostředím. Vlny 

mají své čelo a týl, tj. začátek a konec. Mezi čelem a týlem probíhá vlastní vlnění 

prostředí, před čelem a za týlem je prostředí v klidu. 

Šíření vln prostředím se podřizuje třem hlavním principům (Mareš a kol., 1990):  

 Huygensův princip - každý bod čela vlny lze považovat za nový zdroj vlnění. Díky 

tomu lze zkonstruovat polohu vlnoplochy v určitém okamžiku, pokud známe polohu 

a tvar vlnoplochy v okamžiku předcházejícím  

 Fermantův princip - seismický paprsek mezi dvěma body prochází po takové 

dráze, aby čas průchodu byl minimální 

 Princip superpozice – jsou-li v prostředí vlnění vyvolaná různými příčinami, 

každé z nich existuje a šíří se dála nezávisle. Jimi vyvolané posuny částic 

prostředí se sčítají, dochází k interferenci vlnění.  

Seismické vlny se zaznamenávají pomocí izochron – linie vyjadřující polohu čela vlny v 

daném okamžiku; a hodochron – závislost času příchodu vlny na souřadnicích měření. 
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4.1.1 Druhy seismických vln 

Rozlišujeme vlny objemové (body waves) a vlny povrchové (surface waves).  

Objemové vlny se dle způsobu kmitání částic vzhledem ke směru šíření dělí na vlny 

podélné (P-vlny, primary waves) a vlny příčné (S-vlny, secondary waves) 

Při působení P-vln kmitají částice prostředí ve směru šíření vlny. Dochází tak 

k objemovým deformacím prostředí. Nejprve ke stlačení (kontrakci) a poté k roztažení 

(dilataci), viz obrázek 6. Mohou se šířit v jakémkoli prostředí a jsou nejrychlejším typem 

elastických vln.  

Při působení S-vln kmitají částice kolmo na směr šíření vln (tj. vertikálně nebo 

horizontálně), čímž se mění tvar tělesa. Mohou se šířit pouze v pevných látkách a jejich 

rychlost je cca poloviční oproti P-vlnám. 

V seismickém průzkumu se používají především podélné vlny (Mareš a kol., 1985). 

  
Obrázek 6. Chování částic prostředí působením objemových vln,  

(https://sites.google.com/site/zemetreseni01/seismicke_vlny) 

Povrchové vlny vznikají složením P-vln a S-vln v blízkosti povrchu a dosahují do 

hloubek desítek metrů. Šíří se v blízkosti zemského povrchu a podél seismických 

rozhraní. Jsou pomalejší nežli vlny objemové. Amplituda kmitů částic prostředí se 

s rostoucí vzdáleností od rozhraní rychle zmenšuje. Z hlediska praktických měření se 

projevují jako intenzivní rušivé vlny (Gruntorád a kol, 1985). Mají však nižší frekvenci, 

takže je lze na seismografu lehce odlišit. Povrchové vlny se dělí na Rayleighovy a 

Loveho vlny. 

 

Obrázek 7. Chování částic prostředí působením povrchových vln, 
(https://sites.google.com/site/zemetreseni01/seismicke_vlny) 

https://sites.google.com/site/zemetreseni01/seismicke_vlny/surf-waves.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/zemetreseni01/seismicke_vlny/surf-waves.jpg?attredirects=0
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Působením Rayleighových vln se částice pohybují po elipse v rovinách rovnoběžných 

na směr šíření vlny.   

Loveho vlny jsou vázány na blízkost povrchu a částice prostředí se pohybují kolmo ke 

směru šíření. Mohou vzniknout pouze pokud je pod povrchovou vrstvou podložní 

poloprostor s vyšší rychlostí šíření. 

4.1.2 Horninové prostředí a chování vln na seismickém rozhraní 

Skutečné horninové prostředí je obvykle nehomogenní a vrstevnaté. Každá vrstva je 

charakterizovaná svojí hustotou ρ [kg/m3], mocností d [m] a rychlostí šíření seismické 

vlny v [m/s]. Rozhraní jednotlivých vrstev jsou seismickým rozhraním, pokud jsou 

v nadloží a podloží rozdílné hodnoty součinů rychlosti a hustoty, tzv. vlnové odpory  , 

kdy      , přičemž      . Geologické rozhraní oddělující horniny se značnými 

rozdíly v hustotě a rychlosti šíření vln je seismickým rozhraním, každé litologické 

rozhraní však nemusí být rozhraním seismickým. Hladina podzemní vody může být 

významným seismickým rozhraním. (Mareš a kol., 1990)  

Seismické vlny se při dopadu na seismické rozhraní odrážejí (reflexe), lomí (refrakce) a 

přeměňují. Při odrazu a lomu se mění směr čela vlny a paprsky se lomí dle Snellova 

zákona 
    

  
 

    

  
 . Kde i je úhel dopadu (incidence), r úhel lomu (refrakce) a v1, v2 jsou 

rychlosti šíření vlny v daném prostředí.  

Na obrázku 8 je znázorněno, jak se dopadající podélná P-vlna se po dopadu na 

seismické rozhraní R rozdělí na odraženou P a S-vlnu, které směřují zpět k zemskému 

povrchu a na lomené (procházející) P a S-vlny, které pokračují dál do hloubky. Platí, že   

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 , kde α, β jsou rychlosti šíření P a S-vln. 

   

Obrázek 8. Vznik druhotných vln na seismickém rozhraní a jejích rozdělení dle úhlu dopadající 
primární vlny (Lowrie, 2007) 
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Obrázek 9. Schéma odrazu rovinné P-vlny na seismickém rozhraní – i, i´ jsou úhly dopadu a 
odrazu, AC je rovina dopadající vlny; AD je odražený paprsek kolmý na  rovinu BD odražené 

vlny, která je obálkou nově vzniklých vlnoploch v úseku AB (Lowrie, 2007) 

 
Obrázek 10. Schéma lomu rovinné P-vlny na seismickém rozhraní – i je úhel dopadu 

(incidence), r je úhel lomu (refrakce), AC je rovina dopadající vlny; AE je lomený paprsek;  
rovina EB je obálkou nově vzniklých vlnoploch z vibrujících částic v úseku AB (Lowrie, 2007) 

Pokud vlna na rozhraní dopadne pod úhlem lomu r = 90°, znamená to, že dopadla pod 

kritickým úhlem refrakce ic, kdy                 , neboť sin r = 1. Při něm probíhá 

kritická refrakce, kdy paprsek pokračuje po seismickém rozhraní rychlostí v2. Kritická 

refrakce je doprovázena kritickou reflexí, tj. reflexní a refrakční paprsek jsou shodné. 

 
Obrázek 11. Schéma kritické refrakce (Reynolds, 2011) 

Ve shodě s předchozím platí, že pokud je úhel dopadu větší nežli kritický úhel refrakce, 

energie se odrazí, viz obrázek 12. Oblasti oddělené kritickým paprskem, jehož dosah 

odrazu na povrchu určuje tzv. kritickou vzdálenost xc (critical distance), se označují 

jako podkritická vzdálenost, kde dochází k odrazu a lomu dopadajícího paprsku a 

nadkritická vzdálenost, kde již dochází pouze k odrazu (Lowrie, 2007). 
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Obrázek 12. Dělení dopadajících paprsků P-vlny na seismické rozhraní (Lowrie,2007) 

Difrakce, neboli šíření vlny do stínu, je dalším zásadním prvkem chování vln. Dochází k 

němu na základě Huygensova principu, když vlna dopadne na překážku v podobě 

předmětu v podzemí, nebo na přerušovaný povrch. Hrany předmětu, nebo rovina 

přerušení se mění v elementární zdroje vlnění, od kterých se šíří nové vlnoplochy i do 

stínu za překážku.  

 
Obrázek 13. Schéma difrakce seismické vlny (Lowrie, 2007) 

4.1.3 Rychlost šíření seismických vln 

Závisí především na elastických vlastnostech prostředí a na jeho hustotě ρ. Elastické 

vlastnosti prostředí jsou dány Laméovými parametry λ, μ, nebo Youngovým modulem 

pružnosti E a Poissonovou konstantou (modulem příčného stlačení) σ.  

Hustota prostředí je v reálném stavu dána mineralogickým složením a pórovitostí 

hornin, hloubkou jejich uložení, stářím, stupněm přeměny, tektonickým porušením, 

zvětráním, nasycením vodou, aj. (Mareš a kol., 1990). 

Obecně platí, že se zvyšující se hloubkou uložení a tedy i zvyšujícím se tlakem, klesá 

porozita hornin, zvyšuje se modul pružnosti a rychlost šíření seismických vln. Stejně 

tak se ve zvodnělých horninách šíří vlnění rychleji, než ve stejných horninách 

nezvodněných a obdobně v horninách při povrchu jsou rychlosti seismických vln 

výrazně nižší nežli ve stejných horninách v hloubce (Mareš a kol., 1990). 
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rychlost podélných vln    √
     

 
  √

         

                  
 

rychlost příčných vln     √
 

 
  √

 

             
  

rychlost Rayleighových vln                  

rychlost Loveho vln               

Vyvřelé a metamorfované horniny (bez tektonického porušení a navětrání) mají 

minimální pórovitost a rychlost šíření podélných vln tak závisí především na jejich 

mineralogickém složení a pohybuje se cca od 6,5 km/s pro žuly do 8,5 km/s pro 

ultrabazické horniny. U sedimentárních hornin závisí především na pórovitosti. 

V nezpevněných mechanických sedimentech se pohybuje v rozmezí 0,15 - 1,5 km/s, 

ve zpevněných 1,5 – 4,5 km/s (Gruntorád a kol., 1985). 

Hodnoty šíření rychlostí v horninách v následné tabulce berme pouze jako obvyklé. 

V různých zdrojích se můžeme setkat s mírně i významně odlišnými údaji např. Mareš 

a kol. (1990) uvádí pro žulu 4,0 – 6,0 km/s nebo gabro 6,0 – 6,5 km/s, kdežto Reynolds 

(2011) uvádí pro žulu 4,1 – 6,2 km/s a pro gabro 6,4 – 7,0 km/s.  

 

 
Obrázek 14. Podélné rychlosti v horninách 

(http://homel.vsb.cz/~pin078/TOJU/prednaska10c.pdf) 

 4.2 Podmínky pro provádění seismických metod 

Možnost použití seismických metod určují místní seismogeologické podmínky, kterými 

jsou především (Mareš a kol., 1990): 

- existence seismických rozhraní, jejich jakost, rozloha a sklon 

-  rozložení rychlostí v geologickém řezu 

- složení hornin 

- charakter vrstvy malých rychlostí 

- poloha vodonosných horizontů 

- reliéf terénu 
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A příznivými podmínkami pro seismická měření jsou: 

- velká rozloha seismických rozhraní bez zlomů a faciálních změn 

- vlhké plastické horniny ve svrchní části profilu 

- malá hloubka hladiny podzemní vody 

- nevyskytují se mělká a ostrá seismická rozhraní 

- rovinný reliéf měřeného území s malými úklony 

 4.3 Mělká refrakční seismika 

4.3.1 Princip  

Princip refrakční seismiky vychází z aplikace Huygensova principu na kritický lom na 

rozhraní mezi vrstvami. Seismická vlna se při kritickém lomu pohybuje bezprostředně 

pod rozhraním a to s vyšší rychlostí nežli v nadloží. Vibrace vyvolané na rozhraní 

průchodem čela vlny působí jako pohybující se zdroj sekundárních vln v horní vrstvě. 

Sekundární vlny (čelné vlny) vytvářejí vlnoplochy a lomený paprsek se vrátí na povrch 

v kritickém úhlu ic v oblasti nadkritického odrazu, viz obr. 12 (Lowrie, 2007).  

Metoda mělké refrakční seismiky (MRS) je založená na vyhodnocení času prvního 

příchodu refragované seismické vlny, která se pohybuje od zdroje ke geofonům po 

povrchu hlubšího, seismicky rychlejšího prostředí. Ze známé vzdálenosti od zdroje 

k místu měření a času příchodu vlny se dopočítává rychlost šíření vlny prostředím a 

hloubka seismického rozhraní. 

4.3.2 Průběh čelné vlny a určení hloubky rozhraní 

Rovinné dvojvrstvé prostředí 

Jedná se o nejjednodušší možný příklad pro názorné vysvětlení, ve skutečnosti se 

však vyskytuje málokdy, protože reálné prostředí je obvykle vícevrstvé, ukloněné,  

nerovinné. 

Seismická vlna se k místu měření dostává třemi způsoby - přímo, odrazem a lomeně, 

přičemž každý z paprsků vlny dorazí v jiném čase a s jinou frekvencí. Přímý paprsek 

má nejkratší trasu a pohybuje se rychlostí v1. Nejdelší trasu urazí paprsek lomený pod 

kritickým úhlem, který se nejprve šíří rychlostí v1 než doputuje na seismické rozhraní, 

po něm se šíří vyšší rychlostí v2 a od něj zpátky k povrchu v1.  

Při refrakčních měřeních se zaznamenává hodochrona čelné (lomené, regfragované) 

vlny do T-X diagramu, viz obr. 14, který ukazuje čas t příchodu vlny do vzdálenosti x, 

kde je osazen geofon. Počátek hodochrony refragované vlny je dán hraniční 

vzdáleností xcr (crossover distance), tj. místem, kam doputuje přímá a lomená vlna ve 
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stejný okamžik, a odkud již geofony zaznamenávají jako první hodnotu příchod čelné 

vlny. V první fázi tedy geofony zaznamenávají vlny přímé reprezentované lineární 

hodochronou se sklonem 1/v1 a poté co lomené vlny předstihnou přímé, 

zaznamenávají geofony vlny refragované, jejichž hodochrona je pro rovinné prostředí 

také přímková, ale pod úhlem 1/v2, jak je patrné z obrázku 12. 

T-X diagram se využívá k výpočtu rychlostí vlny v obou prostředích, v1 a v2, z gradientů 

m (směrníků) dvou přímek, kterými jsou hodochrona přímé vlny, kdy        a 

hodochrona čelní vlny       .  

Extrapolací rovnice prvních příchodů refrakční vlny     
 

  
       

     

  
  dle 

obrázku 14, což je vlastně rovnice přímky       , na časovou osu diagramu 

zjistíme, že čas průsečíku      
     

  
 , z čehož lze spočítat hloubku seismického 

rozhraní při odvození rychlostí v1 a v2 z diagramu, kdy         (Reynolds, 2011). 

Jedná se sice o zdánlivou rychlost, rozdíl vůči skutečné je však zanedbatelný 

(Gruntorád a kol., 1985). Průsečík ti ukazuje čas, který paprsek strávil v horní vrstvě.   

 

Obrázek 15. Hodochrona čelné vlny ve dvouvrstvém prostředí (Lowrie, 2007) 

Čas průběhu refragované vlny                 

     
 

           
 

                

  
  

         

  
   

       

  
 

 

  
   

      

  
    

Hraniční vzdálenost        √
     

     
  

Hloubka seismického rozhraní (hl. refrakce)   
 

 
 √

     

     
     nebo     

  

 
√
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Rovinné vícevrstvé prostředí 

Reálné prostředí má obvykle více než dvě vrstvy a tím i několik seismických rozhraní. 

Každá vrstva má svoji hloubku d, rychlost šíření vlny v a kritický úhel ic. Záznam 

hodochron je pak sestaven z několika přímek, které se liší směrníkem 1/v1, 1/v2 až 1/vn.  

Princip, postupy a výpočty navazují na předchozí podkapitolu. Hodochrona vlny 

refragované na prvním rozhraní předbíhá hodochronu přímé vlny, na dalších 

rozhraních se potom vzájemně předbíhají hodochrony refragovaných vln. 

 

Obrázek 16. Refragovaná vlna ve vícevrstvém prostředí (Reynolds, 2011) 

Čas průběhu refragované vlny pro 3 vrstvé podloží 

                        

     
  

           
  

  

           
 

                         
  

 

Čas průběhu refragované vlny pro n-vrstvé podloží 

    
 

  
 ∑ 

   

   

   

     
  

  

Průsečík jednotlivých hodochron s časovou osou 

        
        

  
    

        

  
      

        

  
   

 

 



Bakalářská práce 

Geofyzikální průzkum lokalit pro mělké subhorizontální vrtání  

  
27 

Skloněné podloží 

Při měření na ukloněném seismickém rozhraní se sklonem prodlužuje (zkracuje) trasa, 

kterou musí čelné vlny urazit a hodochrona je natočena pod úhlem sklonu podloží. 

Podle jedné hodochrony tak nepoznáme možný úklon podloží a je nutno měření 

provést z oboustran profilu, tj. po a proti sklonu, čímž získáme dvojici vstřícných 

hodochron. Z obrázku č. 16 je zřejmé, že celkový čas průběhu vlny z obou stran profilu 

bude shodný, ale průsečíky tiu a tid jsou různé, získané z inverzních směrových přímek. 

Získané rychlosti jsou tak pouze zdánlivé (apparent velocities). Je také nutno mít na 

zřeteli, že směr profilu nemusí být shodný se směrem úklonu (Reynolds, 2011) a je 

proto vhodné na měřený profil vynést dva profily kolmé a stejným postupem tak zjistit 

prostorové poměry podloží. 

 
Obrázek 17. Řešení hodochron při skloněném podloží (Lowrie, 2007) 

Čas průběhu refragované vlny je    
     

  
  

  

  
 

     

  
 

     

  
      

Dalším dosazením, kdy                a      
⁄   

     
  

⁄  a úpravami dostaneme, 

že    
 

  
          

          

  
 , kde poslední člen je roven tid. 

Obdobně při postupu z druhé strany profilu (směrem up)  

   
 

  
          

          

  
 , kde poslední člen je roven tid. 

Zdánlivá rychlost šíření paprsku v obou směrech potom jsou 

    
  

          
   ;       

  

          
 a skutečná              
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Gradient hloubky 

Mění-li se rychlost v daném prostředí spojitě, hovoříme o prostředí s gradientem 

rychlosti (Mareš a kol., 1990). Často jde o monotónní prostředí sedimentárních pánví, 

kde rychlost roste s hloubkou vlivem tlaku. 

Tato situace odpovídá vrstevnatému prostředí s velkým počtem tenkých horizontálních 

vrstev, kdy každá hlubší má vyšší rychlost. Vzhledem k hlavnímu tématu však tento 

případ prostředí není podstatný. 

 

Obrázek 18. Šíření lomených vln prostředím s gradientem rychlosti (Lowrie, 2007) 

Skryté vrstvy 

Při měření mohou nastat situace, kde ze záznamu T-X diagramu některé vrstvy 

nezjistíme, protože nerozpoznáme časy prvních příchodů. Rozeznáváme čtyři případy: 

inverze rychlostí vrstev, tj. neplatí podmínka         malý rozdíl v rychlostech, kdy 

      ; existence tenkých vrstev, případně je nevhodně zvolená vzdálenost geofonů 

(Reynolds, 2011). 

Má-li hlubší vrstva nižší rychlost šíření vlny nežli předchozí, a následná vrstva má 

rychlost opět vyšší, nebo mají prostředí velmi blízké rychlosti šíření, jeví se podloží 

jako dvouvrstvé s rozhraním ve větší hloubce.  

Pokud má vrstva malou mocnost, nebo jsou geofony rozmístěny v nevhodných 

vzdálenostech, může se stát, že hodochronu od jejího seismického rozhraní předstihne 

hodochrona z nižšího rozhraní a předchozí tak není vůbec zaznamenáno. 

Hladina podzemní vody 

Voda je obvyklé sesimické rozhraní. Pokud existuje obava, že některá ze zjištěných 

hodochron reprezentuje nikoliv horninové seismické rozhraní, ale hladinu podzemní 

vody, je nutno provést kontrolní ověření pomocí příčných vln. Tyto se nešíří tekutinami 

a tudíž se jejich signál od vodního rozhraní neodrazí. Získám tedy záznam ze 

sesismického rozhraní nad a pod hladinou podzemní vody a porovnáním se 

záznamem podélných vln zjistím, která hodochrona představuje HPV. Vyvolání 

příčných vln se provádí bočními údery kladiva do zaražené tyče nebo trnu.  
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4.3.3 Provádění 

Technické vybavení 

Pro měření je nutno mít zdroj impulsu, příjímač seismických vln a záznamovou a 

vyhodnocovací jednotku, což v souhrnu nazýváme seismickou aparaturou. Tyto prvky 

jsou vzájemně propojeny kabely pro přenos informací.   

Zdrojem pulsu pro MRS je v našich podmínkách obvykle kladivo s podkladní 

litinovou destičkou, což je levné a jednoduché. Ačkoliv je produkovaný puls vždy 

trochu jiný (člověk kladivem nikdy neudeří zcela stejně), pro dané měření to v zásadě 

není podstatné, protože rychlost šíření prostředí je stále stejná, bez ohledu na 

charakter úderu. Zkrátí se pouze úsek, na kterém je puls měřitelný. Bijec dává pozor 

na to, aby destička zůstávala na místě a kladivo zastavil vždy po úderu, tedy aby znovu 

nedopadlo a neprodukoval sekundární puls. Tento způsob lze použít na vzdálenost až 

200 m a hloubky přes 30 m, v závislosti na geologických podmínkách. 

Obdobným zdrojem pulsu je spouštění břemene a to gravitačně, nebo s uděleným 

zrychlením. Volně spouštěná závaží mají obvykle podobu přenosné věže (portálu, dle 

účelu výšky od 1,5 m do 3 m), kde je závaží drženo pomocí elektromagnetu a po 

dopad na destičku je zachyceno. Systémy s akcelerujícím závažím mohou být menší a 

lehčí, ale potřebují navíc zdroj zrychlení (obvykle kompresor).  

Požadavky na seismické zdroje (Reynolds 2011): 

o Dostatečná energie ke generování signálu s dobrým odstupem od šumu 

o Krátkodobý puls s dostatečně vysokou frekvencí pro požadované rozlišení 

o Zdrojová vlna známého tvaru 

o Minimální šum generovaný zdrojem 

   
Obrázek 19. Přenosná věž se zrychlujícím břemenem 
(http://water.usgs.gov/ogw/bgas/courses/GW1439/) 
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Příjimačem sesismického vlnění je geofon (seismometr). Jeho funkcí je převádět 

mechanické kmitání prostředí na elektrický signál, kdy na vstupu je rychlost pohybu 

pláště (tj. kmitání prostředí) a na výstupu střídavé napětí utluměné. Obvyklá podoba 

geofonu je zřejmá z obrázku č. 20. Kovový hrot zapíchnutý do země zajišťuje přenos 

kmitání do hlavy, kde jsou permanentní magnety, vytvářející vnitřní magnetické pole a 

válcová cívka zavěšená na listové pružině, současně fungující jako setrvačná hmota. 

Při příchodu seismické vlny se rozkmitá plášť geofonu s magnetem souhlasně 

s okolím, zatímco setrvačná hmota cívky se snaží zůstávat v klidu, čímž vzniká 

relativní pohyb cívky v magnetickém poli, podmiňující vznik elektromotorického napětí 

(Mareš a kol, 1990). 

Maximální citlivost geofonů tak je v případě, když osa cívky je paralelně ke 

směru maximálního pohybu prostředí. Dopadající odražené i lomené P-vlny jsou 

obvykle orientované strmě k povrchu terénu a vytvářejí tak vertikální posuny, proto se 

k jejich detekci používají geofony s vertikální cívkou. Naopak pro zachycení S-vln se 

využívají geofony s horizontálně uloženou cívkou (Reynolds, 2011).   

U geofonů je nutno, aby rychle reagovaly na příchod seismické vlny, ale současně 

nesmí dlouho „zvonit“, tj. registrovat vlnění, protože by to mělo vliv na zachycení 

dalších příchodů vln. Proto jsou geofony tlumené tak, aby se po zachycení příchodu 

vlny co nejrychleji ustálily a mohly zachytit další (Reynolds, 2011). 

Obvyklý frekvenční rozsah geofonů pro refrakční seismiku je 10 – 50 Hz, což jsou i 

obvyklé frekvence od ostatních běžných zdrojů v prostředí.    

 
Obrázek 20. Příklad geofon (http://www.geothermie.stadt.sg.ch/alte-

seiten/projekt/veranstaltungen/veranstaltungsarchiv/tag-der-seismik.html) 
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Záznamovou jednotkou je seismograf, který zakresluje vlnění z jednotlivých geofonů 

měřeného profilu, tj. okamžitou výchylku vlny v daném místě a čase. Současné 

seismografy pro MRS jsou obvykle 12 – 48 kanálové, tj. mohou zaznamenávat 

současně vlnění až 48 geofonů. Mezi nejrozšířenější patří například seismografy 

společností Abem a Geometrics. V dnešní době se již data zaznamenávají v digitální 

podobě a seismograf tak není jednoduché, čistě záznamové, zařízení, ale jeho 

součástí je zabudovaný počítač s odpovídajícím softwarem. Již při provídění měření 

tak lze zjistit předběžné výsledky, identifikovat případné chyby (např. ze špatně 

zapojeného geofonu) a je tak možnost měření ihned opravit. Seismografy jsou 

vybaveny nejen vnitřní pamětí, kde se data zaznamenávají, ale také displejem se 

základními ovládacími prvky, výstupním tiskovým zařízením a GPS. Samozřejmostí je 

jejich robustní, odolné, vodotěsné a protinárazové provedení odpovídající podmínkám 

práce v terénu.  

 
Obrázek 21. Seismograf Smartseis ST f. Geometrics (http://www.geometrics.com/geometrics-

products/seismographs/smartseis-st) 

Vyhodnocovací jednotkou je počítač s příslušným softwarem, který na základě 

známých časů příchodů vln a vzdálenosti geofonů vypočítá hloubku seismických 

rozhraní dle postupů uvedených v kap. 4.3.2. Na trhu je velké množství programů pro 

refrakční seismiku, např. ReflexW f. Sandmeier, či Rayfract f. Rohdewald. Společnosti 

věnující se v ČR geofyzikálnímu průzkumu nezřídka využívají i vlastní software (např. f. 

Inset vytvořila a dále pro své účely rozvíjí program SEIS). Programy jsou obvykle 

schopny pracovat s vícero vstupními formáty a  obsahují řadu početních algoritmů pro 

interpretaci naměřených dat. Standardem je export výsledků do běžných formátů 

kancelářských aplikací.  

Podstatnou vlastností každého programu je schopnost filtrace naměřeného signálu. To 

zahrnuje odstranění zkreslení původního impulsu a potlačení některých typů šumů. 

Má-li signál a šum různé frekvence, používá se frekvenční filtr, překrývají-li se 
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frekvenční rozsahy, volí se digitální filtry, které optimálním způsobem potlačují šum a 

přitom mají na výstupu signál tvarem blízký požadovanému signálu (Mareš a kol., 

1990). Program dále pracuje s upraveným signálem. 

 
Obrázek 22. Ukázka z programu Rayfract - naměřené vstřícné horochrony a následný výpočet 

hloubky sesimického rozhraní a rychlosti šíření (http://rayfract.com/help/manual.pdf) 

 
Obrázek 23. Příklad záznam refrakční seismiky v programu Reflexw-2D analysis – hodochrona 

reprezentována červenými čárkami (http://www.sandmeier-geo.de/images/wwb_img37.jpg) 
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Typy měřících profilů 

Měřící postupy se liší dle zadání a místních podmínek. Nejjednodušší postupy 

vycházející z použití jednotlivé hodochrony se příliš nepoužívají kvůli závislosti 

výsledku na sklonu rozhraní (Vilhelm, 2002). 

Měří se liniové profily, případně několik, a to i vzájemně kolmých, pro zjištění plošných 

poměrů. Měření se provádí obvykle jednou sadou geofonů sestávající z 24 až 48 ks a 

seismický puls se vyvolává alespoň na začátku a konci měřeného úseku, čímž 

získáváme dvojici tzv. vstřícných hodochron, které mají obrácený průběh. Pokud 

vyvoláváme i pulsy postupně po délce profilu, získáváme hodochrony souběžné, které 

se zčásti se překrývají a v úseku překrytí mají podobný  průběh. 

 
Obrázek 24. Možné polohy zdrojů pulsu   a geofonů ● na měřícím profilu (Reynolds, 2011) 

Jedna sada geofonů na pokrytí celkové délky profilu ve zkoumaném území často 

nestačí, takže se geofony po dokončení měření v jednom úseku postupně posouvají 

v přímce tak, aby každá sada navazovala na předchozí v délce 2 až 3 geofonů. 

Vzájemná vzdálenost geofonů musí být v celé délce měřícího profilu jednotná a taková, 

aby se spolehlivě zachytila všechna seismická rozhraní (viz skryté vrstvy v kap. 4.3.2). 

Rozteč geofonů se tak pohybuje od jednotek do desítek metrů.  

  
Obrázek 25. Vstřícné (vlevo) a souběžné hodochrony na T-X diagramu – 0, 0´ body impulsu 

(Mareš a kol., 1990)  
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Metody interpretace dat 

Za dobu využívání principu refrakce vznikla celá řada metod, které lze rozdělit do dvou 

základních skupin - metody časového zpoždění (delay time method) a metody čela vln 

(wavefront construction method). Z nich nejužívanější je Hagedoornova metoda plus-

mínus (plus-minus method - Hagedoorn, 1959) a metoda obecné inverze (generalised 

reciprocal method - Palmer, 1980). V současnosti je tendence k modifikacím těchto 

metod a k novým početním postupům za účelem jejich optimalizace a zpřesnění 

výsledků (Reynolds, 2011).  

Metoda plus-mínus 

Metoda využívá tzv. času zpoždění (delay time), tj. rozdílu času mezi průběhem 

paprsku na trase SABG (a rychlostech v1, v2) a paprskem na trase PQ (při rychlosti v2), 

která je přibližně stejně dlouhá jako povrchová vzdálenost SG. Předpokladem tohoto 

principu je homogenita vrstev, velký vzájemný rozdíl v rychlostech šíření vln a úklon 

menší než 10°. Pokud nejsou tyto předpoklady dodrženy, dochází  k zjednodušení 

interpretace měření vyhlazením nerovinné plochy (Reynolds, 2011). 

Výslednou dobu průběhu paprsku mezi zdrojem a geofonem potom lze zapsat jako 

     
  ⁄         , kde ∆TS je zpoždění u zdroje a ∆TG zpoždění u geofonu, 

přičemž       
  

⁄     
  

⁄    a         
  

⁄   
  

  
⁄ . 

 
Obrázek 26. Princip metody plus-mínus, časové zpoždění (Reynolds, 2011) 

Metoda plus-mínus (metoda ABC, v české literatuře metoda to) využívá refrakční data 

ze vstřícných hodochron, viz obr. 27 a pomocí času zpoždění určuje rychlosti vrstev a 

hloubky rozhraní kdekoliv mezi geofony měřeného profilu (Reynolds, 2011). V dále 

uváděných vzorcích tak chápejme spodní index „G“ v obecném smyslu „i“, vyjadřujícím 

libovolnou pozici na měřeném profilu.  

„Plus“ je součet času refragovaných vln od obou zdrojů ke geofonu mínus čas 

refragované vlny od jednoho zdroje k druhému (tj. v místě zdroje je umístěn geofon). 

Jejich vynesením do T-X diagramu získáme plusovou hodochrona f(T+), tj. křivku 

hodnoty 2•∆TG = zg / v1 • cos ic z níž vypočteme hloubku rozhraní.  
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⁄                    
     

  
⁄                     

  
⁄          

       
  

      
     

    

  √  
    

 
 

„Mínus“ je rozdíl času refragovaných vln od obou zdrojů ke geofonu a využívá se 

k určení rychlosti v2 v libovolném místě x, která se v délce profilu může měnit. Jejich 

vynesením do T-X diagramu získáme mínusovou hodochronu f(T-), což je vždy 

přímka, resp. několik přímek, ve sklonu 2/v2.    

           
     

  
          

 

  
Obrázek 27. Metoda plus-mínus (Reynolds, 2011) 

Metoda obecné inverze  

Jedná se o inverzí postup vůči metodě plus-mínus. Základním rozdílem je, že se 

kriticky lomené paprsky objevují ve stejném bodě, nebo těsně vedle sebe na 

refrakčním rozhraní a přichází do dvou různých míst geofonů umístěných ve 

vzdálenosti XY. Tím se eliminuje zjednodušení interpretace tvaru rozhraní dle 

předchozí metody. Metoda je vhodná i pro určování nízkých vrstev s malými rychlostmi 

šíření (Reynolds, 2011). 



Bakalářská práce 

Geofyzikální průzkum lokalit pro mělké subhorizontální vrtání  

  
36 

Zjišťovaná hloubka i rychlost jsou závislé na optimální vzdálenosti XY, která je brána 

jako rozteč geofonů v celém měřícím profilu. Při optimálně zvolené vzdálenosti XY se 

refrakční paprsky na rozhraní lomí v téměř stejném bodě. Za optimální je brána 

vzdálenost XY, která je určena jako hodnota funkce hloubka-čas blížící se přímce 

(Reynolds, 2011).    

Z metody obecné inverze se vypočítává  

- funkce lomové rychlosti tv, jejíž průběh je přímka ve sklonu 1/vn, kde n je 

rychlost na n-tém rozhraní  

   
             

 ⁄  

               a                    

- funkce „časohloubky“ tG určuje hloubku jednotlivých vrstev, kde zj je mocnost 

vrstvy j a vj rychlost na jejím povrchu  

    
              

  
⁄

 
  ∑

    √  
    

 

     

   

   

 

 

Obrázek 28. Schema metody obecné inverze (Reynolds, 2011) 

V obou metodách se rozhraní interpretuje z jedné dvojice vstřícných svodných 

hodochron svázaných časem vzájemnosti. V každém bodu profilu se použije pro 

výpočet hloubky rozhraní v tomto bodě jen jedna dvojice naměřených časů, i když ve 

skutečnosti máme v každém bodě naměřeno podstatně více časů, které jsou ale 

zatíženy chybami. Je tedy vhodné sestavit svodnou hodochronu, při jejímž vytváření 

optimalizujeme případné nesrovnalosti mezi jednotlivými souběžnými hodochronami 

(Vilhelm, 2002). 



Bakalářská práce 

Geofyzikální průzkum lokalit pro mělké subhorizontální vrtání  

  
37 

 5. Příklad využití bezvýkopových technologií a 

geofyzikálního průzkumu 

V roce 2012 jsem pro PREdistribuce a. s. zpracovávali technicko ekonomickou studii 

za účelem určení nejvhodnějšího způsobu realizace chráničky pro vedení silových 

kabelů z pravého břehu Vltavy v Praze-Tróji na Císařský ostrov, tj. od ZOO do areálu 

ústřední čistírny odpadních vod.  

Tento úsek byl součástí nadřazeného projektu vedení několika kilometrů trasy silových 

kabelů, který jako celek měl vydané stavební povolení, ovšem předmětný úsek byl 

řešen pouze z hlediska vedení sítí, nikoliv technické proveditelnosti. Celkem se jednalo 

se o vedení 3 kabelů 22 kV a jejich doprovodného optického kabelu v délce trasy cca 

200 metrů, z toho 130 m pod Vltavou.  

 
Obrázek 29. Schematická situace vedení díla (podklad: www.mapy.cz)  

Prvotním krokem u tohoto typu projektů je vždy zjištění místních podmínek a to 

zejména  geologického profilu, inženýrských sítí a dopravních komunikací, 

legislativních omezení dle vydaných vyjádření dotčených subjektů (s důrazem na 

majetkoprávní vztahy, dopravu a ochranu životního prostředí) a dopravní přístupnosti 

lokality pro stavební mechanizaci. 

Pro lokalitu tak bylo nutno zpracovat komplexní inženýrsko-geologický průzkum 

s důrazem na určení průběhu, mocnosti a pevnosti geologických vrstev, protože bylo 

předem zřejmé, že provedení směřuje k využití bezvýkopových technologií.  
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 5.1 Inženýrsko-geologický průzkum 

Průzkum zpracovala společnost Geonika s. r. o. V rámci průzkumu byla provedena 

rešerše z archivních podkladů, na obou březích průzkumný vrt (ozn. J1 a J2 na obr. 

30) a měření metodou mělké refrakční seismiky (P1 a P2), v trase vedení potom 

georadarové a sonarové měření (R2) s polohovou kontrolou pomocí GPS.  

 
Obrázek 30. Schema rozsahu I-G průzkumu (zdroj: průzkum f. Geonika s.r.o.) 

Mělká refrakční sesimika (výňatek z průzkumu) 

Úkolem MRS bylo na obou březích určit charakter a mocnost pokryvných sedimentů, 

sledovat reliéf pevného podloží a odlišit jeho stav na základě pevnosti, která je přímo 

úměrná rychlosti seismického signálu. Při měření byla použita 24-kanálová aparatura 

Terraloc Mk6, seismická energie byla vzbuzována údery kladiva. Byla použita 

modifikace vstřícných úderů s přístřely, středovým úderem a údery ve čtvrtinách, tj. na 

seismickém rozhraní byla provedena registrace ze sedmi bodů. Signál byl snímám 

geofony SM-4 vzdálenými od sebe 4 m. Měřeny byly profily P1 na levém a P2 na 

pravém břehu. 

Při interpretaci byla použita metoda T0 pro gradientový model prostředí s postupným 

nárůstem rychlostí v podloží s hloubkou. Výstupem interpertace je hloubkový a 

rychlostní řez, prezentující hloubku seismického rozhraní, sesimické rychoosti 

v pokryvu a ve skalním podloží. Z výsledného tvaru izolinií lze pak určit stupeň 

porušení skalního podloží a lokalizovat místa jeho porušení (tektonické poruchy) do 

míst poklesů seismických rychlostí. 
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Obrázek 31. Mělká refrakční seismika, profil P2 (zdroj: průzkum f. Geonika s.r.o.) 

Sonarová měření (výňatek z průzkumu) 

Pro spojité sledování hloubky dna vodního toku byl využit sonar Fishfinder 421S f. 

Garmin, který sleduje dno na principu vyslání a zpětné registrace akustických 

vysokofrekvenčních zvukových 200 Hz signálů. Dle výrobce pracuje sonar s přesností 

určení hloubky do 4 %. Při zpracování signálů a jejich lokalizace byla respektována 

skutečná poloha bodů zjištěná synchronně navigací GPS. Sonarová měření sloužila 

k upřesnění rychlosti signálu georadaru, který určuje převod časového záznamu 

georadaru na hloubkový.  

 
Obrázek 32. Sonarový profil (zdroj: průzkum f. Geonika s.r.o.) 

Georadarová měření (výňatek z průzkumu) 

Bylo provedeno spojitě v trase vedení kabelů v přímé linii mezi vrty J1 a J2. Na trase 

bylo měřeno celkem 4x (dvakrát tam a zpět) s různě nastavenými parametry registrace. 

Pro interpretaci byl vybrán nejkvalitnější záznam.  

Georadarová metoda využívá elektromagnetického signálu o vysoké frekvenci 50 – 

500 MHz, který je vysílán zdrojovou anténou do země a registrován přijímací anténou. 

Spojitá registrace odrazných signálů uožňuje sestavení detailního řezu pod hladinou a 

dnem řeky. Měření bylo prováděno aparaturou RAMAC/GPR-X3M f. Malå Geosience 
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se stíněnými anténami o frekvenci 250 MHz. Jako optimální byly vybrány tyto 

registrační parametry: 

 vzdálenost vysílací a přijímací antény 0,36 m 

 krok měření 0,08 m 

 počet opakování 32x na jednom bodě 

 délka časového okna 506 ns 

 uspořádání antén podél profilu 

Naměřená data byla zpracována v programu ReflexWin f. Sandmeier. 

 
Obrázek 33. Georadarový profil R1 levé poloviny říčního dna (zdroj: průzkum f. Geonika s.r.o.) 

Závěr průzkumu 

Z dílčích výsledků jednotlivých průzkumných metod byl sestaven geologický model 

prostředí v podobě podélného geologického profilu. Na levém břehu je prostředí do 

hloubky 15 m tvořeno nesourodými navážkami z dřívějších stavebních prací. Na 

pravém břehu mají navážky mocnost cca 3 m a dále jsou uloženy kvartérní písky a 

štěrkopísky mocnosti cca 10 m. 

Říční dno je konkávní s příbřežními depresemi. Hloubka u levého břehu je přes 3 m, 

uprostřed do 1,5 m a vpravo cca 2,5 m. Fluviální sedimenty v podobě štěrkovitých 

sedimentů – G2 štěrk špatně zrněný a G3 štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy – jsou 

uloženy přibližně horizontálně. Skalní podloží se nachází v hloubce cca 6 – 7 m pod 

normální hladinou a tvoří ho prachové břidlice třídy pevnosti R3 s možným výskytem 

deskovitých poloh žilných hornin pevnnostní třídy R2 orientovaných příčně na směr 

trasy chrániček. 
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Obrázek 34. Výsledný geologický profil (zdroj: průzkum f. Geonika s.r.o.) 

 5.2 Projektové řešení 

V rámci studie byla předložena 3 projektová řešení způsobu uložení chrániček: 

a) Naplavovaná chránička uložená ve výkopu realizovaným obojživelným dozerem 

- výkop profilu 2 x 1,5 m dl. 200 m a tedy velké přesuny materiálu 

- velké zábory staveniště vč. deponie materiálu  

- delší doba provádění (cca 6 týdnů) a středně vysoké náklady 

- lokálně významný dopad na životní prostředí 

- potřeba dalších legislativních povolení pro toto řešení 

- riziko poškození místních komunikací při dopravě těžké mechanizace 

b) Chránička realizovaná řízeným vrtáním 

- startovací šachta pouze 2 x 1,5 m, hl.1,5 m  

- minimální zařízení staveniště 

- minimální zásah do okolního prostředí  

- snadné projednání a povolení stavby 

- krátká doba provádění (cca 1 týden) a nízké náklady 

c) Chránička realizovaná protlakem  

- potřeba velké startovací a koncové šachty 4 x 3 m a 3 x 2 m, hl. 10 m   

- nutný vertikální přechod kabelů z pode dna řeky do povrchové kopané trasy 

- větší požadavky na plochu zařízení staveniště 

- větší zásahy do okolního prostředí  

- snadné projednání a povolení stavby 

- delší doba provádění (cca 6 týdnů) a nejvyšší náklady 
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Z tohoto stručného výtahu základních parametrů jednotlivých řešení je zřejmé, že 

z hlediska všech relevantních aspektů je nejpříznivější realizace záměru kabelových 

chrániček pomocí řízeného vrtání. 

Tento způsob provádění tak byl ve studii doporučen a v základních rysech definován. 

V souladu se závěry a doporučením inženýrsko geologického průzkumu, byla trasa 

navržena ve štěrkových sedimentech na rozhraní skalního podloží s krytím minimálně 

1,8 m v místě depresí. Převládla totiž obava z konfliktu vrtného zařízení a pevných 

žilných hornin. Vlastní vedení bylo navrženo variantně a to ze čtyř samostatně 

zatažených chrániček PE-HD DN250, nebo z jedné roury PE-HD DN600, do které by 

se poté zatáhly vnitřní chráničky. 

Je vhodné také zmínit, že vrt této délky je dílo prováděné hornickým způsobem, které 

může navrhovat a realizovat pouze osoba s oprávněním dle báňských předpisů. 

 

Obrázek 35. Schematický podélný řez kabelové chráničky (autor: Cupal) 

 5.3 Realizace 

Záměr byl realizován v létě 2012 společností Speeddrill s.r.o. Na realizační 

dokumentaci jsme se však již nepodíleli.  

Oproti studii došlo při realizaci k drobným úpravám. Byly zatahovány čtyři samostatné 

chráničky – 3x PE-HD DN 250 a 1x DN 160 – ale současně, společným zapojením pod 

ochranou čelní trouby za roztlačovací hlavu vrtné soupravy Vermeer D80x100 serie II.  

Nejprve byl z provizorní startovací jámy proveden vodící vrt propichovacím kladivem 

z jednoho břehu na druhý. Zde se kladivo vyměnilo za rozšiřovací hlavu DN700, za ni 

se připojila sestava trubních chrániček s ocelovou čelní rourou a zahájilo se vlastní 

zatahování chráničky. Vrtání v bou směrech probíhalo jako rotační s výplachem. 

Potrubí chrániček se na potřebnou délku postupně navařovalo. 

Dílo bylo realizováno během 4 dnů, počítaje od příjezdu stavební techniky do odjezdu.  
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Jedná se o ukázkový příklad úspěšné realizace mělkého subhorizontálního vrtu 

na základě kvalitního inženýrsko-geologického průzkumu s širokým využitím 

geofyzikálních metod. V daných podmínkách by získání potřebných informací 

o podložních poměrech pod říčním korytem jiným způsobem bylo velmi obtížné.  

 

Obrázek 36.Vrtací souprava Vermeer D80x100 serie II (www.vermeer.com) 

  

Obrázek 37. Rozřiřovací hlava s připojenou chráničkou po zatažení (www.speeddrill.cz) 

 5.4 Projektový epilog 

Ačkoliv se záměr zdařile realizoval, dostavilo se v červnu 2013 nečekané a nepříjemné 

překvapení po opadnutí hlavní povodňové vlny. Rezervní chránička, kabelem 

neobsazená a tudíž nevyztužená a nepřitížená konstrukce, vyplavala na hladinu.  

Je otázkou, co bylo příčinou (-ami) a zda tomuto šlo předejít. Po konzultaci se 

zainteresovanými osobami i na základě vlastních zkušeností se přikláním k závěru, že 

hlavním důvodem bylo působení vodního proudu, který se v daném úseku řeky 

zachoval zcela neočekávaným způsobem a to v důsledku protržení Císařského ostrova 

vedlejším proudem z plavebního kanálu. To nastalo cca 100 m před místem podvrtu. 
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Do Vltavy se tak naplavily stovky metrů krychlových horninového materiálu, který se 

usadil a roznesl zvláště po levé polovině toku. Při soutoku proudu přitékajícího skrze 

ostrov s hlavním proudem a při současném vlivu nových nánosů v levé polovině toku, 

tak došlo k  vychýlení hlavního proudu ku pravému břehu. Zde se tak zvýšila rychlost 

proudu a tedy i unášecí síla a došlo k vymílání dna v takové míře, až neobsazená 

chránička, chovající se jako vzduchová bublina, vyplavala na povrch. 

Z dalších možných vlivů vedoucích k tomuto stavu samozřejmě nelze zcela pominout 

ani nedostatky projektového řešení záměru, nebo ve vlastním provedení díla (tj. 

primárně přesnost hloubkového vedení vrtu). V porovnání vůči působení přírodního 

živlu v podobě povodně se však zdají být okrajovými. 

Investor nezadal zpracování odborného posudku pro ověření celkového stavu díla po 

povodni a zjištění skutečných příčin této události a můžeme se jich tak pouze 

dohadovat.  

 
Obrázek 38. Rezervní chránička na hladině řeky (autor: Rieger, KO-KA) 

 
Obrázek 39. Protržení Císařského ostrova při povodni 2013 

(http://galerie.urm.cz/index.php/Povoden-2013) 

CHRÁNIČKA 

http://galerie.urm.cz/var/albums/Povode%C5%88-2013/Tr%C3%B3ja---Bubene%C4%8D/cisarsky_ostrov_protrzeni_2.jpg?m=1371553334
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 6. Závěr 

V práci bylo ukázáno množství používaných bezvýkopových technologií, a stejně tak 

i geofyzikálních metod průzkumu. Tyto se postupem času vyvinuly do podoby, kdy je 

lze aplikovat v podstatě na každý stavební záměr v oblasti technické infrastruktury, 

neboť jejich široká škála umožňuje nalézt řešení každého problému. 

V dnešním světě, který se dále přeměňuje na uniformní městské celky s důrazem na 

funkčnost a spolehlivost dopravních tras a kterýžto vývoj bude probíhat i v dalších 

desetiletích, lze oprávněně očekávat, že role geofyzikálních metod průzkumu a 

bezvýkopových technologií dále poroste. Tudíž i tyto oblasti se budou dále rozvíjet a 

nabízet spolehlivější, přesnější a šetrnější řešení.  

Primárním předpokladem pro jejich kvalitní využívání a úspěšné provádění však 

zůstávají odborné zkušenosti a schopnosti jednotlivců, které lze získat pouze zájmem o 

obor, otevřeností novým podnětům a schopností poučit se z chyb. 
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