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Anotace 
 

V předložené práci jsou zpracovány materiály o starých vertikálních důlních dílech 
v ostravsko-karvinském revíru a hodnocení jejích geofyzikálních projevů. V první části 
práce je hodnocen dosavadní stav v řešené problematice. V další části jsou uvedeny 
základní geofyzikální vlastnosti hornin v místě měření, které můžou mít vliv na možný 
projev důlního díla. Třetí část je zaměřena na principy fungování geofyzikálních přístrojů, 
které byly použity při měření. A v závěru jsou představeny výsledky vybraných úloh a 
jejich interpretace. 

 
Klíčová slova: důlní dílo, geoelektrika, geofyzikální měření, ERT, GPR 
 
 
 
 
 
Summary 
 

In the work submitted there are processed materials concerning old vertical 
workings in the Ostrava-Karvina mining district and evaluation of their geophysical 
manifestations. In the first part of the work is evaluate present situation of solved problem. 
In the second part the basic geophysical characteristics of rocks in the place of measuring, 
which can influence a relevant manifestations of the working, are stated. The third part is 
focused on the principles of operation of the geophysical apparatus used during measuring. 
In conclusion results of selected tasks and their interpretations are presented.  
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1. Úvod 

Na území Ostravska a Karvinska v průběhu dlouhodobé hornické činnosti spjaté 

s hlubinnou těžbou černého uhlí vznikla celá řada důlních děl, která po ukončení těžby již 

neplní svou funkci a jsou likvidována. Tato stará důlní díla (jámy, štoly atd.) byla 

likvidována odlišnými způsoby v různých časových horizontech, a proto některá z nich je 

v dnešní době velmi obtížně důkladně lokalizovat, a to jak z důvodu chybejících informací 

o dané lokalizaci díla, tak z důvodu nedostupnosti místa. 

Tato stará opuštěná díla představují možné nebezpečí, mají negativní vliv na 

povrch, umožňují výstup důlních plynů (s možností nahromadění plynů v objektech  

s následným výbuchem, vzplanutím nebo otravou), způsobují porušení stability opuštěného 

díla (propadnutí ústí a jeho nesoudržného okolí do jámy vlivem ujetí zasypaného materiálu 

nebo prolomení uzavíracího povalu) a vytvoření propadlin (vlivem zavalení štoly nebo 

následného sedání starých výrubů slojí dobývaných v malé hloubce pod povrchem), což 

má za následek vznik tzv. mimořádných událostí [10]. 

Upřesnění jejich polohy, převážně na základě předchozí znalosti historického 

mapového podkladu, se stalo důležitým úkolem možné prevence [15].  

K metodám, které byly úspěšně aplikovány a mají dobré výsledky při vyhledávání 

těchto důlních děl, patří metoda elektrické rezistivitní tomografie a metoda georadarová. 

Obě metody mají z pohledu praktického použití své výhody a nevýhody, které budou 

popsány v dalších kapitolách. 

Cílem této bakalářské práce je představení principu fungování těchto dvou 

geofyzikálních přístrojů použitých při terénních pracích, provedení vlastního měření  

a následně interpretace získaných výsledků. 
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2. Dosavadní stav v řešené problematice 

Vlivy současné hornické činnosti je na povrchu sledován převážně geodetickými  

a fotogrammetrickými přístroji. Vedle těchto základních metod je možné využít i řadu 

geofyzikálních metod, které využívají elektrických, tíhových, seismických a dalších 

fyzikálních vlastností horninového prostředí. Následné zóny anomálií v zájmové lokalitě 

jsou obvykle identifikovatelné podle různých změn hodnot, np: zdánlivé měrné rezistivity, 

gradientu tíhového zrychlení, rychlostí šíření seismických vln, koncentrace metanu  

a jiných [9]. 

Při likvidaci, dnes již historických důlních děl, se mnohdy setkáváme s případem, 

že dokumentace nebyla vedena, byla vedena neodborně nebo se nedochovala. Vznikla tedy 

potřeba tyto staré důlní díla vyhledat, zajistit a rozšířit základní informace o způsobu 

likvidace. 

V této situaci se používání geofyzikálních metod jeví jako jedna z nejlevnějších, 

nejrychlejších a nejúspěšnějších dostupných metod. 

Vertikální důlní díla jsou objekty o velmi malé ploše v poměru ke svému okolí, 

tzn. že jejích fyzikální vliv na nejbližší okolí je relativně velmi malý. Pro takto specifický 

úkol jsou nejvhodnější metody elektrické rezistivní tomografie, georadar, rezistivní 

profilování a v některých případech by se dalo použít mikrogravimetrii. 

V minulosti používaná metoda rezistivního profilováni je dnes z větší části 

zastoupená metodou elektrické rezistivní topografie. Měření probíhalo v síti bodů 

s použitím zvolené konfigurace proudových a napěťových elektrod, jejichž poloha 

zůstávala v průběhu měření stejná. Ze získaných údajů bylo možno vytvořit křivku nebo 

mapu izolinií zdánlivých měrných rezistivit. Princip měření zdánlivého měrného odporu  

a metoda elektrické rezistivní tomografie budou probrány v následujících kapitolách. 

Gravimetrie se obecně zabývá měřením a studiem tíhového pole Země na základě 

hustotních rozdílu. Pří aplikaci této metody musíme tedy předpokládat, že jáma byla 

zasypaná materiálem o jiné hustotě než hustota okolích hornin. Může docházek k tvorbě 

volných prostorů vlivem sedání zásypu, rovněž takový stav se projeví při měření 

vertikálního tíhového gradientu.  
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S výrazným technickým pokrokem v posledních desítkách let a neustálým 

vylepšováním, stal se georadar (radiolokační metoda) nejoblíbenějším a nejpoužívanějším 

přístrojem (metodou) pro vyhledávání vertikálních důlních děl. Je oblíbena především pro 

svou rychlost a jednoduchost měření. Této metodě bude ještě věnována celá podkapitola. 

3. Návrh komplexu geofyzikálních metod – sestavení 

jednoduchých fyzikálních modelů 
K nejčastěji používaným metodám pro vyhledávání vertikálních důlních děl patří 

elektrická rezistivní tomografie a georadar. Rovněž při vlastním měření byly použity pouze 

tyto dvě metody. Obě metody patří do skupiny geoelekrtických metod, ale pracují na 

jiných fyzikálních vlastnostech a principech, které jsou popsány v následujících kapitolách. 

3.1 Fyzikální vlastnosti hornin 
Fyzikální stav horninového masívu je dán množinou fyzikálních parametrů a 

dalších vlastností, které charakterizují stávající poměry v horninovém masívu, tj. fyzikální 

projevy v době jeho zkoumaní. Tento stav je podmíněn: 

a) mineralogicko – petrografickým složením a stadiem petrogeneze, 

b) klimatickými, geomorfologickými a hydrogeologickými poměry, 

c) biologickými faktory a antropogenní činností [9]. 

Podrobná znalost fyzikálních vlastností hornin je nezbytným předpokladem 

úspěšného řešení geologických problémů geofyzikálními metodami. Přitom homogenita či 

diferencovanost fyzikálních vlastností různých typů hornin určuje charakter geofyzikálního 

pole (tíhového, magnetického, elektrického atd.), které zkoumáme. Jsou-li ve zkoumaném 

prostoru fyzikální vlastnosti hornin homogenní, vzniká monotónní geofyzikální pole, které 

nazýváme normální. V opačném případě, kdy jsou fyzikální vlastnosti hornin 

diferencované, vzniká složité geofyzikální pole nazývané anomální [10].  

Geologické objekty, které se snažíme lokalizovat geofyzikálními metodami, se tedy 

musí fyzikálními vlastnostmi lišit od okolního prostředí, aby mohly být zdrojem 

geofyzikálních anomálií [4]. 
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Pro užitou geofyziku jsou významné především ty fyzikální vlastnosti hornin, 

jejichž změny se mohou projevit v přirozených či umělých geofyzikálních polích. Tíhové 

pole závisí na hustotách hornin, zemské magnetické pole na jejich magnetických 

vlastnostech, různá geoelektrická pole jsou určována elektrickými vlastnostmi hornin, atd. 

[4]. 

3.2 Elektrické vlastnosti hornin 

Elektrické vlastnosti hornin jsou určeny zejména třemi parametry: měrným 

odporem , permitivitou (dielektrickou konstantou)  a polarizovalelností 

(elektrochemickou konstantou) . Takzvaný geoelektrický profil je určen hranicemi mezi 

jednotlivými geoeletrickými útvary tvořenými horninami s odlišnými elektrickými 

vlastnostmi. Sestavení geoelektrického profilu je bezprostředním cílem geoelektrických 

měření [8]. 

 Nejzákladnějším geoelektrickým parametrem, uplatňujícím se ve většině 

geoeletrických metod, je měrný elektrický odpor. Měrný odpor nebo-li rezistivitu libovolné 

látky určujeme jako odpor krychle o hraně 1 m, kladený elektrickému proudu ve směru 

kolmém na stěnu krychle. Rozměr a jednotku elektrického měrného odporu určíme ze 

vztahu mezi odporem R, příčným řezem S a jeho délkou l. Zvolíme-li ohm jako jednotku 

pro R, metr čtvereční pro S a metr pro l, dostaneme jednotku ohmmetr (m).  

l
RS

  

V některých případech se používá převrácená hodnota měrného odporu, kterou 

nazýváme měrná vodivost (konduktivita)  a její jednotkou je (S.m-1) [8]. 

V prostředí hornin odporově homogenních zavedením umělého elektrického pole 

proudovými elektrodami A, B vznikne napětí ΔV mezi měřicími elektrodami M, N.  

Ze vzdálenosti elektrod, měřeného proudu I a napětí ΔV určíme měrný odpor homogenního 

prostředí [8]. 

V nehomogenním anizotropním prostředí určujeme pouze tzv. zdánlivý měrný 

odpor z, odpovídající homogennímu prostředí, nad kterým bychom změřili stejným 

uspořádáním stejné napětí. Jednotkou zdánlivého měrného odporu je ohmmetr (m), 
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I
Vkz


  

kde k je tzv. konstanta uspořádání, závislá na prostorovém úhlu měření  

a jednotlivých vzdálenostech mezi elektrodami. Jednotkou je metr (m) [8]. 

Měrný odpor je ovlivněn řadou přirozených geologických a hydrogeologických 

faktorů. Mezi nejdůležitější faktory patří: mineralogické složení, pórovitost, stupeň 

nasycení vodou, mineralizace vody vyplňující póry, struktura a textura a také teplota a tlak 

v horninovém masivu [8]. 

U sedimentů měrný odpor závisí také na struktuře pórů. Dobře vytříděné pórovité 

horniny mají poměrně vysoký měrný odpor, špatně vytříděné horniny s jílovitým tmelem 

mají snížený měrný odpor. Odpor hornin také narůstá se stupněm diageneze [3 Gruntorad]. 

Elektrická permitivita  vyjadřuje schopnost prostředí zesilovat nebo zeslabovat 

elektrické pole v důsledku polarizace. V geoelektrické praxi je permitivita zavedena jako 

relativní bezrozměrná veličina, vyjadřující kolikrát více je látka (hornina) schopna vlivem 

polarizace absorbovat energii elektrického pole ve srovnání s vakuem.  

0
 r  

Při běžném geoelektrickém měření, kdy odpor hornin  = 100 až 1000 m, se 

permitivita uplatňuje až při frekvencích vyšších než 105 Hz. Relativní permitivita se mění u 

různých hornin od 2 až 3 do 30 až 40. Minimální hodnoty jsou typické pro suché porézní 

horniny, maximální pro tytéž horniny plně nasycené vodou. Rozhodujícím faktorem 

určujícím velikost permitivity je tedy nasycení hornin vodou [8]. 

3.3 Fyzikální model prostředí 

Naměřené anomální projevy důlního díla jsou relativní vzhledem k hodnotám 

fyzikálních vlastností prostředí okolo důlního díla. Například při použití rezistivní metody 

jde o porovnání více vodivého prostředí vzhledem k prostředí méně vodivému, nebo 

v případě georadarových měření se prostor důlního díla projeví ztrátou reflexního 

horizontu pro elektromagnetické vlnění, změnou jeho konfigurace, případně i zvýšením 

útlumu tohoto vlnění [10]. 
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Při interpretaci elektrické rezistivní tomografie, realizované v rámci vyhledání 

starých důlních jam (obr. 1a), je třeba si uvědomit, že s vyražením jámy souvisí existence 

zóny sníženého napětí kolem díla. Může tak vzniknout zóna nižších z v těsném okolí, 

zatímco vlastní jáma, když je nedostatečně zavalená, je nebezpečné z důvodu a možnosti 

vzniku volných dutin a projeví se zvýšenými hodnotami z. 

Může nastat i opačný projev důlního díla, tzn. že se projeví sníženými hodnotami 

zdánlivého měrného odporu z a lze to interpretovat tím, že zakládka je sycena podzemní 

nebo povrchovou vodou (obr. 1b). 

U georadarového průzkumu, realizovaného v rámci vyhledávání starých důlních 

jam (obr. 1), je obecným cílem interpretace záznamů vymezit z celkového objemu 

zaregistrovaných anomálií ty, jejichž charakter může odpovídat: 

a) sanovaným volným podzemním dutinám, 

b) volným podzemním dutinám, 

c) sanovaným nerovnostem terénu vzniklých v důsledku poklesu v okolí jámového 

stvolu po jeho vyplenění, 

d) sanovaným nerovnostem terénu vzniklých v důsledku poklesu v okolí jámového 

stvolu po propadnutí zásypu, 

e) pozůstatku zástavby v okolí ústí jámy [15]. 
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Obr. 1 Jednoduchý geofyzikální model prostředí. 
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4. Měření navrženým komplexem metod 

4.1 Elektrická rezistivní tomografie 

Elektrická rezistivní tomografie (electric resistivity tomography – ERT), jednoduše 

označována jako „multikabel“, patří dnes mezi nejvíce využívanou rezistivní metodu,  

np. pří dohledávání starých důlních děl, protože představuje kombinaci několika 

klasických stejnosměrných rezistivních metod. 

Jedním z takových přístrojů, fungujícím na principu elektrické rezistivní 

tomografie, je přístroj ARES (Automatic Resistivity System) od firmy GF Instruments, 

s. r. o. (obr. 2).  

 

Obr. 2 Přístroj ARES, pro napájení postačí obyčejná autobaterie 

V průběhu měření zdánlivé měrné rezistivity horninového prostředí se pro zavedení 

umělého elektrického pole používá stejně jak u RP elektrody, ale v tomto případě jsou 

elektrody spojeny v jednu část, tzv. sekci, která se skládá z 8 elektrod (obr. 3). Jednotlivé 

elektrody v sekci jsou od sebe konstantně vzdáleny, maximální vzdálenost je něco přes 5m, 

tak aby bylo možno překonat i terénní nerovnosti a vodorovná vzdálenost mezi 

elektrodami zůstala 5 metrů. Pak záleží pouze na dané osobě, jaké si zvolí rozestupy. 

Nejčastěji se používají rozestupy v celkových metrech. Platí zde pravidlo, že čím menší je 

rozteč mezi jednotlivými elektrodami, tím detailnější získáme hodnoty v celém řezu. 

Jednotlivé sekce jsou do sebe navzájem zapojovány a tvoří jeden profil. Profil je pak 

omezen terénem nebo kapacitou přístroje, který dokáže zpracovat pouze omezený počet 

elektrod respektive měřených bodů. 
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Obr. 3 Válečková elektroda pro ARES 

Přístroj podporuje až 12 různých uspořádání elektrod, z kterých můžeme získat  

2D  nebo 3D zobrazení výsledku. 

2D měřicí metoda slouží pro měření hloubkového řezu měrného odporu ve 

sledovaném prostředí. Je vhodná pro detailní průzkum vertikálně i horizontálně 

směrovaných nehomogenit a vyhledávání objektů s odlišným měrným odporem. Pomocí 

vhodného uspořádání elektrod lze dosáhnout lepšího zobrazení různých typů struktur 

(horizontální vrstvy, dutiny, vertikální struktury). Metoda se používá například pro 

sestavení geologických řezů, mapování puklin, dutin a zlomů, vyhledávání průsaků, 

průzkumu svahových deformací apod [3]. 

K nejpoužívanějším uspořádáním elektrod patří: Schumberger, Wenner,  

dipol-dipol, dipol-pol a pol-pol. 

Schumbergerovo uspořádání zahrnuje širokou škálu úkolů, zejména zobrazování 

horizontálních až kvazi-horizontálních vrstev. Detekováni velkých nehomogenit o různých 

tvarech a směrech, np. tektonické zóny, rudní žíly a kontakty vrstev s výraznými rozdíly v 

rezistivitě. Hloubkový dosah je asi 1/5 vzdálenosti proudových elektrod. Boční krytí je 

střední o něco lepší než Wennerovo uspořádání. Je běžně používanou metodou pro 

variabilní povrchovou rezistivitu. Uspořádání má ale nízkou schopnost odolávat 

elektrickým šumům [3]. 

Wennerovo uspořádání je považováno za nejrychlejší metodu (obr. 4). Nejčastěji 

používanou metodou je Wenner alfa, která má velmi blízko k Schumbergeru co se týče 

rozsahu aplikace. Hloubkový dosah je menší, odhaduje se na 1/6  vzdálenosti proudových 
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elektrod. Má nízké boční krytí a špatné rozlišení hlavně pro níže uložené struktury. 

Výhodou tohoto uspořádání je vysoká odolnost proti elektrickému šumu a efektivně 

nahrazuje Schumbergra v místech zasažených elektrickým šumem [3]. 

Dipól – dipól uspořádání je nejpodrobnější metodou pro detekování vertikálních 

struktur včetně úzkých prasklin, rudních žil a dutin. Hloubkový dosah je roven 1/5 

vzdálenosti proudových elektrod se středním bočním krytím. Vysoká rozlišovací schopnost 

umožňuje důkladné rozčlenění hluboko se nacházejících struktur [3]. 

Pól – pól uspořádání je nejúčinnější metodou pro vyhledávání všech hluboko 

uložených struku. Hloubkový dosah se udává až na 70% celkové délky „sekcí elektrod“ 

s nejlepším bočním krytím. Velkou nevýhodou je nutnost zapojení tzv. dvou nekonečných 

elektrod C2 a P2 ve vzdálenosti aspoň pětinásobku vzdálenosti elektrod C1 a P1. Z důvodu 

velké vzdálenosti „nekonečných elektrod“ je potřebný vysoký výkon vysilače [3]. 

Pól – dipól uspořádání je opět velmi efektivní metodou pro detekci všech 

vertikálních struktur s velmi hlubokým dosahem hluboko uložených struku. Hloubkový 

dosah se udává až na 1/3 celkové délky „sekcí elektrod“ s výborným bočním krytím. 

Nevýhodou je opět nutnost zapojení tzv. nekonečné elektrody C2 ve vzdálenosti aspoň 

pětinásobku vzdálenosti sekcí elektrod. Z důvodu velké vzdálenosti „nekonečné elektrody“ 

je taktéž potřebný vysoký výkon vysilače a pečlivá instalace elektrod, tak aby bylo 

dosaženo co nejmenší pozemní rezistivity [3]. 

 3D měřicí metoda se používá pro detailní prostorové měření (zpravidla s menší 

požadovanou hloubkou). Tato metoda je vhodná pro prostorové zobrazení těles, např. při 

inženýrsko-geologickém nebo archeologickém průzkumu [3]. 
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Obr. 4 Princip měření ve variantě 2D pro Wennerovo uspořádání [10]. 

1 – elektrody; 2 – první bod, v němž byla naměřena hodnota měrného odporu při n-té pozici elektrod; 
3 – měřičské body; C1, C2 – proudové elektrody; P1, P2 – měřicí elektrody; a – konstantní vzdálenost mezi 

elektrodami. 

Elektrody, které jsou neustále ve styku s horninovým prostředím, jsou pomocí 

počítače střídavě zapojovány jako proudové (C1, C2) nebo jako měřicí (P1, P2). Elektrody 

jsou nejčastěji zapojovány podle uspořádání Wenner – Schlumberger, tzn. že jsou nejprve 

zapojeny podle Wennera, pak několikrát podle Schlumbergera a potom opět podle 

Wennera, atd (obr. 11). Tímto způsobem se postupně získají hodnoty v jednotlivých 

sloupečcích [10]. 

Data z multielektrodového rezistivního měření jsou pomocí inverzního programu 

Res2Dinv (Res3Dinv) firmy Geotomo Software zpracována a následně interpretována do 

vertikálních izoohmických pseudořezů [10].  

Z naměřených dat vznikne pole zdánlivých rezistivit – naměřené. Na základě těchto 

hodnot si program vytvoří vlastní rezistivní model horninového prostředí a rozdělí ho na 

pravoúhlé bloky, jejichž počet bude menší nebo roven počtu naměřených dat (obr. 5) [10]. 
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Obr. 5 Model horninového prostředí rozdělený do bloků pomocí softwaru Res2Dinv ve variantě 2D [10]. 

Uspořádání bloků je dáno interpretačním programem. Konečný hloubkový dosah 

modelu odpovídá ekvivalentnímu hloubkovému dosahu měření, přičemž rozměr bloků 

s hloubkou narůstá o 10 %, případně 25 %. Program si pro jednotlivé body měření podle 

rezistivitního  modelu vypočte hodnotu zdánlivé rezistivity, čímž vznikne pole zdánlivých 

rezistivit – vypočtené. Při výpočtu se používá jedna ze tří variant metody nejmenších 

čtverců – metoda: velmi rychlá kvazi-Newtonova, pomalejší, ale přesnější  

Gauss-Newtonova, nebo středně rychlá kombinovaná, spojující výhody předchozích 

variant [10]. 

Pole zdánlivých rezistivit – naměřených a vypočtených, se porovná a stanoví se 

jejich vzájemná odchylka, která se vyjadřuje chybou RMS (root-meat-squared – druhá 

odmocnina ze součtu kvadrátů). Jestliže není dosaženo dobré shody, tzn. jestliže se 

hodnota RMS v jednotlivých 5 po sobě následujících iteračních krocích výrazně mění, tzn. 

když rozdíly mezi iteračními kroky jsou větší než 5 % vypočtené hodnoty, pak se 

rezistivitní model upraví automatický sám a iterační součet se opakuje. Je-li dosaženo 

dobré shody mezi poli, po 3 – 7 iteračních krocích následuje interpretace rezistivního 

modelu horninového prostředí. Počet iteračních kroků lze zvyšovat nebo naopak omezit – 

procenty změny hodnoty RMS. Platí ovšem, že model s nejmenší chybou RMS nemusí být 

vždy nejlepším modelem z hlediska geologického, může být totiž i zcela nereálný [10]. 
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4.2 Georadar 
Jedna z metod, vycházející z teorie šíření elektromagnetických vln v různých 

geologických prostředích, je tzv. georadar. V anglické terminologii označován jako 

„ground penetrating radar“ –  GPR. Georadar konkrétněji reprezentuje elektromagnetickou 

reflexní metodu, kde dochází k vyslání vysokofrekvenčního elektromagnetického signálu  

o frekvenci (8 – 4000 MHz) do podpovrchové části a následnému přijetí odražené vlny od 

různých rozhraní [6]. 

Elektromagnetické pole v horninovém prostředí je do značné míry závislé na 

fyzikálních vlastnostech hornin, z nichž jsou rozhodující vodivost (převrácená hodnota 

měrného odporu) a relativní permitivita (dielektrická konstanta). 

Vysílané elektromagnetické vlny se šíří horninovým masivem a na rozhraní dvou 

odlišných prostředí (vrstva-vrstva, vrstva-nehomogenita), dochází k odrazu a vlna míří zpět 

k povrchu. Část této vysílané energie je pohlcena okolním nadzemním prostředím, další 

část spotřebovává samotný odraz a vlna se zbývající energií se šíří dál, což umožňuje 

vymezit rozhraní v různých hloubkách (obr. 6) [10]. 

 

Obr. 6Princip měření pomocí georadaru [10]. 

1 – 3: geologické prostředí tvořené třemi odlišnými geologickými vrstvami; 4 – čočkovité těleso; 5 – šíření 

elektromagnetického vlnění; 6 – vysílaná elektromagnetická vlna; 7 – odražené elektromagnetické vlny od 

odlišných prostředí 

Odráženou elektromagnetickou vlnu na povrchu přijímá buď stejná anténa, která 

plní funkci vysílače i přijímače signálu, nebo druhá pouze přijímací anténa. Sběr 
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naměřených dat se provádí buď spojitě (kontinuální registrace), protože se aparatura 

během měření pohybuje malou rychlostí po zemském povrchu, nebo krokově (bodová 

registrace) s předem zvolenou vzdáleností mezi jednotlivými záměrami [10]. 

Při kontinuálním nebo krokovém měření je velmi důležité zvolit si správnou 

vzdálenost (rozestupy) mezi jednotlivými měřeními. Velikost kroku rovněž závisí na 

frekvenci antény. Používá se maximální velikost kroku 1 m, protože větší velikost kroku 

nedostatečně zobrazí podpovrchové prostředí. [1]. 

Kontinuální měření je vhodnější spíše pro předběžné průzkumy. Pro přesnější 

georadaravý záznam, kde je především důležité vysoké rozlišení a vysoká kvalita dat, se 

upřednostňuje krokové měření [1]. 

Na záznamu se skutečný čas příchodu elektromagnetické vlny odrážené od rozhraní 

zobrazí v grafické podobě, kterou nazýváme časový řez. Při znalosti rychlosti šíření 

elektromagnetického impulsu v konkrétním prostředí je tento časový řez snadno 

převoditelný na řez hloubkový [6]. 

Rychlost v georadarových vln závisí na materiálu, kterými vlny prochází, rychlost 

je v podpovrchovém prostředí pomalejší než ve vzduchu a je závislá na relativní 

permitivitě podpovrchových vrstev. Rychlost vln je rovna podílu rychlostí světla c a druhé 

odmocnině relativní permitivity r [1]. 

r

cv


  

Na získaném georadarovém řezu lze pozorovat průběh rozhraní, která od sebe 

oddělují prostředí s odlišnými elektrickými vlastnostmi (obr. 7). Mezi taková rozhraní patří 

např. hladina podzemní vody, pevné kovové a nekovové objekty nebo nevyplněné dutiny, 

které se na záznamu registrovaného elektromagnetického vlnění projeví hyperbolickým 

zakřivením [10]. 
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    a) 

   c) 

   b) 

Obr. 7 Ukázky záznamů z georadarového průzkumu [10]. 

a – měření prováděná přes betonový povrch s f = 500 MHz; b – projev podpovrchové dutiny nacházející se ve vápencích;      
c – měření nad parabolickou písčitou dunou s f = 100 Hz. 

Vertikální rozlišení nebo-li detailnost členění je dáno vlnovou délkou. Určuje, jak 

velké části, poruchy nebo diskontinuity je možné detekovat georadarem. Vertikální 

rozlišení závisí na rychlosti jednotlivých vrstev a tedy i na relativní permitivitě r . 

 Georadarový signál se od rozhraní vrstev s různými rychlostmi odrazí a vrstvy 

s menší mocností než polovina vlnové délky interferuje s jiným odrazem. To znamená, že 

minimální mocnost vrstvy Rv se rovná polovině vlnové délky a vlnová délka λ se zase 

rovná podílu rychlosti georadarových vln v a anténní frekvenci f [1]. 

f
vRv

22


  

 Vertikální rozlišení se zlepší použitím antény s vyšší frekvencí, avšak dochází zde 

k většímu pohlcení signálu a dosažení menšího hloubkového dosahu [6]. 
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Hloubkový dosah georadaru je poměrně malý. Závisí především na frekvenci 

použité antény (Tab. 1) a neméně na vodivosti zkoumaného horninového prostředí 

(způsobené nejčastěji mineralizací vody, kterou jsou nasyceny, nebo přítomností jílových 

minerálů), kde elektromagnetický signál je silně absorbován a po případném odrazu od 

rozhraní nedosáhne povrchu s měřitelnou amplitudou [1]. 

Tab.1 Vztah použité frekvence k velikosti objektu, hloubce a použití [7]. 

Střední frekvence 
(MHz) 

Teoretický hl. 
dosah (m) 

Praktický hl. 
dosah (m) 

Min velikost 
objektu (m) Použití 

25 50 30 1 Geologie, geotechnika 

50 40 20 0,5 Geologie, geotechnika, životní 
prostředí 

100 30 15 0,25 Geologie, geotechnika, životní 
prostředí 

200 – 350 10 10 0,125 Archeologie, mělká geologie, 
stavebnictví 

350 – 500 7,5 5 0,05 Archeologie, stavebnictví, 
kontrola potrubí 

800 2,5 2 0,03 Vyhledávání předmětů, dutin, 
určování tloušťky sněhu 

1000 1,5 1 0,025 Vyhledávání předmětů, určování 
tloušťky ledu 

 

Velká výhoda georadaru spočívá v jednoduchosti měření, jeho mobilitě, rychlosti 

postupu na profilu a možnosti okamžitého zobrazení časového řezu na displeji (obr. 8), 

dále v možnosti provádět měření i na pevném povrchu, tzn. na asfaltové vozovce, 

nearmovaných betonových panelech, dlážděných prostranstvích apod., na nichž je často 

dosaženo lepších výsledků měření. 

Hodí se do geologického prostředí s horninami projevujícími se převážně vysokým 

měrným odporem, jako suché písky a štěrky, rašelina, písčité hlíny, vápence, led apod. [6]. 

Nevýhodou až limitující překážkou využití kontinuálního georadarového měření 

může být charakter prostředí, hustá a vysoká vegetace nebo nerovnost terénu, kde  

u velkého vychýlení antény ztrácíme část signálu.  
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Použití georadaru rovněž není nejvhodnější pro vysoce vodivé geologické prostředí. 

Ve vodivém prostředí je elektromagnetický impuls silně absorbován, takže po případném 

odrazu od rozhraní nedosáhne povrchu s měřitelnou amplitudou [6]. 

I přes tyto nevýhody patří v současnosti georadarová metoda k nejmodernějším  

a nejpopulárnějším metodám mělkého průzkumu. 

 

Obr. 8 Georadarová aparatura [8]. 

5. Zhodnocení získaných výsledků 

V této předposlední kapitole jsou prezentovány údaje geofyzikálního měření, 

prezentované výsledky jsou dvojího druhu: 

1) údaje získané vlastním měřením v lokalitě bývalého Dolu Trojice (místa 

s označením Korunní princ a Důl Trojice), celá lokalita byla doporučena 

zaměstnanci firmy Green Gas DPB, a.s., jako důlní díla s vertikálním průběhem 

(obr. 9) 

2) výsledky poskytnuté od firmy Green Gas DPB, a.s., které jsou zpracovány 

formou rešerše, jedná se od jámy Hohenegger, Barbora V a Eduard 
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Obr. 9 Situační mapa místa vlastního měření [2]. 

5.1 Korunní princ 

Staré důlní díla: 855 Štola Korunní princ vrchní, 856 Štola Korunní princ spodní  

a důlní dílo 856 Ke třem slabým slojím, se nacházejí v katastrálním území Slezské 

Ostravy. V horní častí východního svahu Trojického údolí, necelých 500 metrů 

severovýchodním směrem od bývalého dolu Trojice na Těšínské ulici. 

Z Geologického hlediska se tyto díla vyskytují na karbonském okně ostravského 

souvrství porubských vrstev. Větší část zájmového terénu má charakter skládky stavebního 

materiálu, který z největší pravděpodobností pochází z budov bývalé šachty Korunní princ. 

Nemalou část území rovněž pokrývá zeleň od nízkého křoví až po vysoké stromy. 

Celková mocnost zvětralinového pláště je variabilní, předpokládá se, že v místech, 

kde byly situovány průzkumné vrty, dosahuje nesoudržné eluvium do hloubky cca 3 m, 

poté přechází do zvětralých karbonátových prachovců až pískovců porubských vrstev. Ve 

zkoumané oblasti a okolí se nenachází souvisle zvodněný kolektor, který by mohl 

ovlivňovat geofyzikální výsledky. Srážková voda vsakuje do eluvia, jež se vyznačuje 

vysokou průlinovou propustností a dále dotuje puklinový karbonský kolektor [17]. 
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Geofyzikální měření na této lokalitě proběhlo ve dvou etapách. Nejprve byly 

provedeny 3 měření elektrickou rezistivní tomografií („multikabel“) přístrojem (ARES, 

Česká republika), následně o týden později byly 2 profily měřené georadarem (GeoScience 

MALA, Švédsko) s 250 MHz stíněnou anténou a pokusně byl proveden ještě jeden profil 

elektrickou rezistivní tomografií. Všechny měřené profily jsou znázorněny na následujícím 

obrázku (obr. 10). 

 

Obr. 10 Mapa povrchové situace na lokalitě Korunní princ, měřítko 1:1000 [17] 

Profily P1 a P6 byly situováne v místě odplyňovacího vrtu DV-KP-855, kde podle 

získaných údajů dochází ke křížení obou štol (855 a 856), relikty štol byly vrtem zastiženy 

v  hloubce 5,5 až 9,3m [17]. Profil byl vytyčen v délce 39m s metrovými odstupy mezi 

jednotlivými elektrodami. Profil byl sice porostlý křovím nebo vysokou trávou, ale ve 

většině případu u zavádění elektrod do země, se naráželo na cihly a další stavební materiál. 

Všechny naměřené hodnoty na jednotlivých profilech byly následně zpracovány 
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v počítačovém softwaru RES2DINV ve formě vertikálního izoohmického řezu, včetně 

přepočteného rezistivitního modelu horninového prostředí. 

V izoohmickém řezu profilu P1 (obr. 11) nemůžeme popsat žádnou výraznou 

anomálií, která by svým projevem mohla indikovat výskyt štoly. V profilu se odplyňovací 

vrt nachází na 19 metru onačený (). Celá povrchová vrstva se projevila velmi vysokou 

zdánlivou rezistivou, téměř podél celého profilu do hloubky 1,5m, je to z největší 

pravděpodobností zapříčiněno stavebním materiálem. V nižších vrstvách řezu a to ve velmi 

krátkém úseku výrazně klesla rezistivita, přechod do kompaktního, méně porózního, 

vlhkého horninového masívu. V místě odplyňovacího vrtu (), v hloubce od 5,5m, kde 

vrty prvně zastihly relikty štoly, nejsou žádné výrazně viditelné změny rezistivity. Může to 

být tím, že od jisté hloubky údaje začínají být více zkresleny a nepřesné, anebo tím, že 

průběh štoly je ve větší hloubce než nám daný řez poskytuje.  

 

Obr. 11 Vertikální izoohmický řez profilu P1 

Na přibližně stejném profilu bylo provedeno i georadarové měření pod označením 

P6, v délce 17 m, JZ směrem. I druhá metoda neprokázala na časovém řezu výraznou 

reflexi, která by ukazovala na průběh štoly (obr. 12). Záznam je čitelný do 3 metrů pak se 

obraz ztrácí. Pro dosažení větší hloubky by bylo za potřebí, použít anténu s menší 

frekvencí. V hloubce od 0,5 do 1 metru řezu, vidíme zvlněný a neostrý reflex, mohl by to 

být projev antropogenního materiálu, který se v tomto místě nachází. 
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Obr. 12 Radargram profilu P6 [11]. 

Profil P2 byl vytyčen k dalšímu důlnímu dílu, 857 Ke třem slabým slojím, podél 

svahu, který tvoří část Trojického údolí. Na informační tabuli, umístěné na komíně, se 

jedná o štolu, která byla ražena v roce 1835 a zlikvidována o 5 let později, způsob 

likvidace, druh zásypu ani profil štoly nebyl dohledán, pouze se ví, že směr štoly byl JV o 

délce 56 m. Profil byl vytyčen v délce 39m s metrovými odstupy mezi jednotlivými 

elektrodami. Větší část úseku od počátečního bodu je porostlá trávou a elektrody se 

zatlačovaly velmi lehce do hlíny. Konec profilu zde opět tvoří suť bývalé šachty. 

Na vytvořeném řezu (obr. 13), je šípkou označené místo odplyňovacího komínu 

(), kterým předpokládáme průběh štoly nebo její zajištěné vyústění na povrch. V úseku 

od 18 do 21m a v hloubce něco kolem 2 až a 3,5m nastává výrazná „kulovitá“ změna 

zdánlivé měrné rezistivity. Přechod z tmavě zelené barvy až do fialové a opět k zelené, tzn. 

z nižších do vyšších hodnot rezistivity na takto krátké vzdálenosti, připouští, že jsme 

zaznamenali geofyzikální průběh tohoto starého důlního díla. Projev vysoké rezistivity 

může být způsobený druhem zásypu anebo volným prostorem vyplněným pouze 

vzduchem. Dalším významným geofyzikálním projevem naznačující porušení horninového 

prostředí vlivem důlního díla, je vytvoření „trychtýřové“ nebo trojúhelníkové oblasti (viz 

geofyzikální model prostředí). Od 15 až po 25 metr se zvýšila povrchová rezistivita, která 

tvarem připomíná trychtýř a klesá do hloubky. Spodní část projevu tohoto „trychtýře“ 

následně tvoři vlastní důlní dílo. Na izoohmickém řezu můžeme ještě vidět další oblast 

s vysokou rezistivitou, která odpovídá stavebnímu materiálu (pravá část řezu) a oblast 

druhou (levá část řezu) s nízkými hodnotami patřící hlinitému povrchu. 
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Obr. 13 Vertikální izoohmický řez profilu P2 

Profily P3, P4 a P5 byly vedeny u starého důlního díla označované jako Korunní 

princ spodní. Podle informací na tabuli se jedná o jámu hlubokou 15 metrů. Hloubení bylo 

zahájeno v roce 1800, likvidace je datována na rok 1840 (způsob likvidace, druh zásypu a 

profil jámy nebyl dohledán). Konečná likvidace byla provedena v roce 2003. 

Profil P3 byl vytyčen SV směrem v délce 39m s metrovými odstupy mezi 

jednotlivými elektrodami. Povrch je v prvních 20 metrech délky profilu tvořen výhradně 

antropogenním materiálem, velikosti od prachových částic po velikost přesahující rozměr 

cihly. Na tomto místě chybí jakákoliv zeleň a mocnost tohoto pokryvu není známa. 

Pozůstalá část profilu byla natažena na vytvořené příjezdové cestě k důlnímu dílu (obr.14). 

 

Obr. 14 Korunní princ spodní, profil P3 
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Z  izoomického řezu profilu P3 (obr. 15), v hloubce od 2m pod povrchem vidíme 

anomálii, která svým charakterem zvýšené rezistivity odpovídá výskytu jámy. Tento řez na 

první pohled bohužel nevypadá nejvěrohodněji, co se týče právě rezistivního projevu jámy. 

Je to způsobeno anomálií s obrovskou rezistivitou vůči celému okolí, nacházející se mezi 

16,5 až 18,5 metrem od počátku profilu v hloubce jednoho metru. Nebýt této anomálie, 

projev jámy a celý izoohmický řez by měl jinou stupnici barev.  

Profil P4 byl vytyčen se stejným směrem a počátečním místem jak profil P3. Tento 

profil měřil na délku 82,5 m, rozteč elektrod byla 1,5 m. Tímto pokusným profilem jsme 

chtěli ověřit: zda přístroj dokáže zpracovat takový rozestup elektrod, jak z větší hloubkou 

se změní projev předem naměřeného díla a v neposledním případě se pokusit zaznamenat 

geofyzikální projev štoly Korunní princ vrchní, která je vyznačená v mapě, ale nejde ji na 

místě fyziky lokalizovat.  

V izoohmickém řezu profilu P4 (obr. 16), nevidíme žádné anomálie nebo náznaky 

projevu odpovídající štole Korunní princ vrchní. Profil byl vybrán náhodně, jeho směr se 

jevil nejreálněji podle mapy, která je prezentovány na začátku podkapitoly. Velmi 

zajímavé na tom to řezu je ale fakt, že celý povrchový terén se projevil vysokou rezistivou, 

zatímco jáma Korunního prince má velni nízké hodnoty.  

 

Obr. 16 Vertikální izoohmický řez profilu P4 [12]. 

Profil P5 splňoval základní podmínky pro měření georadarem. Na profilu o délce 

18m, byla použitá 250 MHz stíněná anténa, která je tlačená na vozíku. Směr postupu byl 

zvolen co nejblíže k oplocení jámy, pro zachycení co nejlepších změn reflexu horninového 

prostředí. 

Na časovém řezu je barevně vyznačený úsek, kde došlo ke změně odrazů vyvolané 

důlním dílem. Vyznačený úsek dosahuje do hloubky 3m, to neznamená, že jáma je hluboká 

3m, ale poukazuje pouze na jiný fyzikální stav horniny, která je ovlivněná vyskytující se 
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pod ní jámou. Na původním řezu, který při interpretaci je lepší vždy zvětšit, bychom 

v místech, kde začíná nebo končí barevně označený úsek, viděli šikmý pas s jinou 

intenzitou zobrazení. Taktéž tvar barevného úseku odpovídá tvarově izoohmetrickým 

řezům z profilu P3 a P4, kdy povrchová vrstva má vyšší rezistivitu  

a jejich vektory směřují k sobě. Proto jsou tyto řezy prezentovány teď společně a pro lepší 

je profil P4 zvětšen v zájmové části řezu (obr. 19). 

 

Obr. 15 Vertikální izoohmický řez profilu P3. 

 

Obr. 17 Radargram řez profilu P5[11]. 

 

Obr. 18 Zvětšený vertikální izoohmický řez profilu P4 [8]. 
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5.2 Důl Trojice 

Oblast, na které bylo provedeno druhé vlastní měření s cílem zachytit geofyzikální 

projevy změn v horninovém masívu, vyvolané důlním dílem, se podle nápisu na 

odplyňovacích komínech nazývají Slezská Ostrava T1 a Slezská Ostrava T2. Tato oblast, 

stejně jak předešlá, se nachází v horní části Trojického údolí, necelých 200 metrů od 

bývalého Dolu Trojice na Těšínské ulici SV směrem. 

Z Geologického hlediska se opět nacházíme na karbonském okně ostravského 

souvrství porubských vrstev a jeho eluviem. Porubské vrstvy se z větší části skládají 

z zvětralých prachovců a jílovců. Povrchovou část opět tvoří navážky, které podle 

geologických map dosahují mocnosti 2 až 5 metrů. Větší část území, na kterém byly 

vytyčeny profily, je zrekultivována. Došlo k zarovnání terénu, navezení zeminy a obnovení 

zeleně. 

Pro tento geofyzikální průzkum zájmové lokality byla použita metoda elektrické 

rezistivní tomografie přístrojem ARES. Použití georadaru bylo vzhledem k  výskytu 

vzrostlých dřevin nevhodné. Naměřené hodnoty byly následně zpracovány pomocí 

softwarového vybavení RES2DINV ve formě vertikálních izoohmických řezů, včetně 

přepočteného odporového modelu horninového prostředí. Měření proběhlo v roce 2009. 

První dva profily P1 a P2 byly u odplyňovacího komínu s označením T2. Profil P1 

byl vymezen v délce 39 m s roztečí elektrod 1 m. Následný profil P2, byl pro dostatek 

místa v terénu, vytyčen ve stejném směru jak předešlý profil. S délkou 78 m a roztečí 

elektrod 2 m. Oba profily měly střed v místě odplyňovacího vrtu ().  

Profil P1 (obr. 19). Na tomto prvním profilu se opět ukázala anomálie eliptického 

tvaru, která svým protažením ukazuje na vertikální nebo svislé důlní dílo Změna rezistivity 

zde není tak výrazná jak v jiných případech, ale i přesto se zde vyskytuje zóna nízkých 

hodnot obklopující důlní dílo. Tyto nízké hodnoty jsou důsledkem sníženého napětí 

v horninovém prostředí způsobené ražením díla, zatímco vlastní dílo je zasypané bývá více 

rezistivní. Projev na povrchu zde není rovněž jednoznačný, existuje zde zóna nízkých 

hodnoty, ale rovněž to může způsobit voda v zemině. 

Profil P2 (obr. 20) Tímto profilem jsme hlavně chtěli získat více informací  

o průběhu tohoto díla do hloubky a porovnat oba získané řezy. I v tomto izoohmickém řezu 
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se vyskytuje stejně velká anomálie, která potvrzuje výskyt tohoto vertikálního díla. 

Z hloubkou hodnoty rezistivity klesají, tzn. že jáma bude pravděpodobně mělká. Měřítko  

a čitelnost tohoto řezu s porovnáním k předešlému řezu není tak výborná. Dostali jsme se 

sice do větší hloubky a získali jsme další informace, ale pro určení změn, které jsou 

ovlivněné tělesem o malé velikosti, potřebujeme co nejdetailnější členění zájmového 

prostředí. 

 

Obr. 19 Vertikální izoohmický řez profilu P1 [5]. 

 

Obr. 20 Vertikální izoohmický řez profilu P2 [5]. 

 

Obr. 21 Zvětšený detail obr. 20 na velikost měřítka profiluP1 [5]. 

Obrázek 22 znázorňuje, jak by asi vypadal izoohmický řez profilu, který by měl na 

délku 40m s roztečí elektrod 2m. Projev důlního díla zde není tak výrazný s porovnáním 

z řezu profilu P1. 
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Poslední dva profily P3 a P4 byly u odplyňovacího vrtu s označením T1. 

Profil P3 byl vytyčen v délce 39 m s roztečí elektrod 1 m se středem  

u odplyňovacího vrtu, kde se předpokládá vyústění díla na povrch. Terén je hustě porostlý 

vysokými keři nebo trávou. 

Z izoohmického řezu profilu P3 (obr. 22), v oblasti odplyňovacího vrtu () se 

v hloubce od 2 do 4 m vyskytuje anomálie s největší rezistivitou, která potvrzuje výskyt 

díla. Má kulovitý charakter s mírným protažením ve vertikálním směru. Směrem od středu 

této anomálie rezistivitá klesá a odpovídá to níženým napětím hornin v nejbližším okolí 

díla. Na tomto řezu lze dobře pozorovat geofyzikální vliv tohoto díla k povrchu, opět 

můžeme vidět tvar připomínající trychtýř.  

Profil P4 byl vytyčen v délce 78 m s roztečí elektrod 2 m. A opět střed profilů byl 

situován u odplyňovacího vrtu. Pro tento delší profil byl charakter terénu méně příznivější. 

Stejně jak v minulém měření polovina profilu procházela křovím. Horší podmínky byly na 

prvních 20 metrech, kde nešlo do cihel a jiného stavebního materiálu dobře zavést 

elektrody, následujících cca 20 m již mělo opět charakter travnatého povrchu. 

V izoohmickém řezu tohoto profilu (obr. 23) jsou dvě anomálie zvýšených 

rezistivit. Původní projev díla je lehce přehlédnutelný, je malý a nevýrazný. Výskyt takto 

dvou anomálii je s největší pravděpodobnosti způsobeno chybou měřením a to především 

zvolením delší vzdálenosti elektrod než je velikost hledaného objektu a proto může dojít 

k takovémuto rozdělení.  

 
Obr. 22 Vertikální izoohmický řez profilu P3 [5]. 

 
Obr. 23 Vertikální izoohmický řez profilu P4 [5]. 
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Obr. 24 Zvětšený detail obr. 23 na velikost měřítka řezu profilu P3 [5]. 

Na obr. 24 rovněž pozorujeme zcela jiné zobrazení fyzikálního projevu jámy. Při 

porovnání všech šesti řezů, jednoznačně vyplývá, že rozteč elektrod 1m je nejlepší.  

5.3 Těžní jáma Hohenegger 
V této i následujících podkapitolách jsou prezentovány georadarové výsledky 

poskytnuté firmou Green Gas DPB, a. s. Z každé lokality jsou vybrány georadarové řezy, 

tak aby bylo možno představit ukázky vznikajících reflexů, které způsobuje fyzikální 

změna v horninovém prostředí poblíž vertikálního důlního díla. Na všech lokalitách byl 

použitý georadar firmy Sensors & Software – pulseEKKO 1000 se stíněnou 110 MHz 

anténou. 

Staré důlní dílo, těžní jáma Hohenegger, se nachází v katastrálním území  

Karviná – Doly, severozápadně od Dolu Darkov. Větší část povrchu tvoří sprašové zeminy 

s mocností větší než 5m. 

Na obou časových řezech byly zaznamenány projevy rozsáhlejších nehomogenit, 

anomálie miskového a klenbového tvaru. Na prvním řezu (obr. 25) je to v hloubce cca 2m, 

pro druhý řez (Obr. 26) je to hloubka cca 4m. Je to vždy charakteristický jev pro 

rozvolněný terén vzniklý v důsledku poklesů v okolí jámového stvolu. Anomálie 

vyznačené červenou elipsou rovněž souvisejí s oslabenou oblastí okolního terénu. Jejich 

projev je pouze o něco menší [13]. 
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Obr. 25 Radargram profilu 1 z lokality Hohenegger [13]. 

 

Obr. 26 Radargram profilu 2 z lokality Hohenegger [13]. 

5.4 Výdušná jáma Barbora V 
Staré důlní dílo, výdušná jáma Barbora V, se nachází v katastrálním území Horní 

Suché, mezi bývalým Dolem František a závodem 9. květen Dolu Darkov. Jáma byla 

zavalená v letech 1991–1992 a pomocí geofyziky je zde kontrolováno sedání zásypu. 

Větší část povrchu tvoří sprašové zeminy s mocností větší než 5m.  

Na dvou níže uvedených časových řezech (obr 27 a 28) jsou zaznamenány projevy 

rozsáhlejších nehomogenit. Odraz na radargramu vytvoří anomálie miskového a 

klenbového tvaru, které jsou charakteristické pro rozvolnění terénu vzniklé v důsledku 

poklesů zásypu v jámě a tvoření nových volných prostorů [14]. 
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Obr. 27 Radargram profilu 1 z lokality Barbora V [14]. 

 

Obr. 28 Radargram profilu 2 z lokality Barbora V [14]. 

V obou dvou profilech je hlavní anomálie znázorněna v červeném rámečku a menší 

anomálie doprovodných rozvolněných zón vyznačeny červenou elipsou. 

5.5 Jáma Eduard 
Staré důlní dílo, Jáma Eduard, se nachází v  katastrálním území Orlové. Povrch 

tvoří sprašové hlíny a především písčité až jílovopísčité sedimenty. 
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Na časovém řezu (obr. 29) jsou velmi dobře vidět vodorovné linie, je to projev 

dobře homogenního vrstevního uspořádání, následně ke konci profilu dochází k rozvracení 

této linie, některé se ztratí, zvlní nebo znovu se obleví s jiným úklonem. Ale po velmi 

pečlivém prozkoumán i v tomto místě vidíme anomálie miskovitého a klenbového tvaru. 

Tyto popsané odrazy opět mohou pomoci k identifikaci prostředí ovlivněného jámou.  

 

Obr. 29 Radargram profilu 1 z lokality Eduard [16]. 

Na druhé řezu (obr. 30) je velmi podobný průběh. V prvním metru řezu jsou vrstvy 

lépe horizontálně uložené než v druhém metru vrstevního sledu, ale v celém řezu 

nedochází k tak výrazné ztrátě nebo jiné změně reflexu jak v předešlém případě. 

 

Obr. 30 Negativní radargram profilu 2 z lokality Eduard [16]. 

Na všech radargramech jsme viděli anomálie miskového a klenbového tvaru, které 

jsou reflexním zobrazením porušené oblasti, vyvolané sníženým napětím v oblasti jámy. 

Vznikem těchto odrazů se interpretuje existence vertikálního důlního díla. 
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6. Závěr 

Srovnáním metod elektrické rezistivní tomografie a georadarové na lokalitě 

Korunní princ jsem došel k závěrům, že obě tyto metody jsou úspěšné v problematice 

vyhledávání vertikálních důlních děl.  

Ve všech případech byly zaznamenány pozitivní projevy rozvolněného terénu 

poblíž důlního díla. Pro georadarový řez to jsou odrazy miskovitého a klenbového tvaru. 

Pro elektrickou rezistivní tomografii jsou to převážně zvýšené hodnoty rezistivit.  

Během měření jsem měl možnost porovnávat obě metody. Dospěl jsem k názoru, že 

georadarová metoda má následující přednosti: je velmi rychlá a můžeme udělat více profilů 

za kratší dobu, jest-li že součástí georadaru je monitor pak výsledky známe prakticky 

okamžitě, výměna antén pro dosažení jiné hlouby zabere několik málo vteřin. Nevýhodou 

georadaru zůstává pak pouze nerovný a pro vozík nedostupný terén. 

Elektrická rezistivní tomografie má výhodu v tom, že není tak náročná na terén. 

Tam kde jsme se nemohli dostat s georadarem nebyl nejmenší problém natáhnout 

elektrody. Stále velkou výhodou jsou získané výsledky, které jsou pro méně zkušeného 

interpretátora i laika lépe čitelné. Nevýhodou oproti georadaru je příprava a samotná délka 

měření. 

Cílem mé bakalářské práce bylo shrnout základní princip fungování nejvhodnějších 

geofyzikálních metod pro vyhledávání vertikálních důlních děl. Vzájemně porovnat 

nejzákladnější výhody a nevýhody geofyzikálních přístrojů, které jsem během terénního 

měření měl možnost vyzkoušet a poznat. Na závěr jsem se pokusil zjednodušeně 

interpretovat získané údaje a zdůraznit, jak se projeví fyzikální stav horniny ovlivněné 

vertikálním důlním dílem na izoohmickém řezu a radargramu.  
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