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Anotace 

 Předložená práce představuje problematiku optimálního uspořádání elektrod u 

metody elektrické rezistivitní tomografie při řešení konkrétních geomorfologických 

problémů. První část pojednává o významu geofyzikálních metod v rámci geologického 

průzkumu. V druhé části je uvedena fyzikální charakteristika různých typů 

geologického prostředí. Následuje část aplikace metody elektrické rezistivitní 

tomografie s různým uspořádáním elektrod na geologicky odlišných lokalitách. 

V závěrečné části jsou analyzovány a zhodnoceny výsledky měření.  

Klíčová slova: ERT; uspořádání elektrod; geofyzikální metody 

Summary 

This diploma thesis solves the problems of the optimal arrangement of 

electrodes for electric rezistivity tomography, in addressing the specific 

geomorphologic problems. The first part discusses about the importance of geophysical 

methods in the geological survey. In the second part is given physical characteristic of 

different types of geological enviroments. The next part contains application method of 

electrical rezistivity tomography with different arrangement of electrodes on different 

geological sites. In the final part of the work are analyzed and evaluated results of 

meassuring.  

Key words: ERT; electrode arrangement; geophysical methods 



 

  

 

 

Seznam použitých zkratek 

 

AK  akustická karotáž 

DEMP – dipólové elektromagnetické profilování 

ERT – elektrická rezistivitní tomografie 

GPR – georadar 

GK – gama karotáž 

GGK – gama gama karotáž  

GGK-H – gama-gama karotáž v hustotní modifikaci 

GM – geoakustická metoda 

HPV – hladina podzemní vody 

IG – inženýrská geologie 

MRS – mělká refrakční seismika 

NGK – neutron gama karotáž 

NNK – neutron neutron karotáž 

PVEP – registrace přirozeného vysokofrekvenčního elektromagnetického pole 

Ra – odporová karotáž 

SOP – symetrické odporové profilování 

SP – spontánní polarizace 

ST – seismická tomografie 

VDV – metoda velmi dlouhých vln 

VES – vertikální elektrické sondování 

W-S – Wenner-Schlumberger 

D-D – Dipól-Dipól 

P - pórovitost [%] 

Sv – stupeň nasycení vodou [%] 

vs - rychlost šíření příčných vln [m.s
-1

] 

W – vlhkost [%] 

 - měrný odpor [.m], měrná hmotnost [kg.m
-3

], 

o - objemová hmotnost [kg.m
-3

] 

z - zdánlivý měrný odpor [.m] 
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1. ÚVOD 

Práce je zaměřena na řešení některých geomorfologických problémů, zejména 

svahových deformací, v menší míře pak na posouzení stability tělesa hráze rybníku. 

Problematikou svahových deformací se zabývá celá řada odvětví geologie jako např. 

inženýrská geologie, mechanika hornin a zemin, nebo užitá geofyzika.  

Geofyzika jako jedna z novějších vědních disciplín, začala aplikovat své metody na 

problematiku svahových deformací ve větší míře v období šedesátých let a systematicky 

v letech sedmdesátých. Světový rozvoj pak postupně nastal v Japonsku, USA a taky v ČR, 

kde výzkumná činnost započala na VŠB v Ostravě a dále byla rozšířena na některá jiná 

geofyzikální pracoviště v republice (Bláha, 1993).  

Metoda elektrické rezistivitní tomografie (ERT) je prakticky novou geofyzikální 

metodou, která vznikla v devadesátých letech minulého století. V dnešní době se používá 

pro široké spektrum průzkumných prací včetně svahových deformací.         

   V rámci geomorfologie metoda ERT představuje jednu z mála metod, která 

umožňuje nahlédnout pod zemský povrch bez destruktivních zásahů do horninového 

prostředí, zejména pak v těžce přístupných oblastech. 

Cílem práce je výzkumnou činností zjistit u konkrétních geomorfologických 

problémů vhodnou konfiguraci elektrod metody ERT, která nejlépe charakterizuje zóny 

porušení způsobující daný problém. 
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2. SOUČASNÝ STAV V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE – VÝZNAM 

GEOFYZIKÁLNÍCH METOD 

Geofyzikální metody představují důležitou součást komplexu metod při průzkumu 

svahových deformací. Uplatňují se především v počátečních etapách průzkumu, kde mají 

charakter více nebo méně pravděpodobné hypotézy. Jelikož se jedná o nepřímé metody, je 

vhodné jejich výsledky konfrontovat s výsledky jiných metod přímých, jako jsou vrtné 

průzkumné práce. Jejich využití je však vhodné i v dalších etapách průzkumu jako 

doplňující metody, nebo při režimním pozorování změn fyzikálně mechanických vlastností 

a napěťopřetvárného stavu horninového masivu tvořícího svah. Předmětem geofyzikálního 

měření je studium fyzikálního pole, fyzikálních parametrů a dalších vlastností měnících se 

v čase, které umožňují vyjádřit fyzikální stav horninového masívu. 

Fyzikální stav horninového masivu je podmíněn mineralogicko-petrografickým 

složením, strukturně tektonickou stavbou, klimatickými, geomorfologickými                      

a hydrogeologickými poměry, biologickými a antropogenními faktory (Mȕller, 

Hofrichterová 1981). 

 Do fyzikálního stavu se promítá také mechanický stav podmíněný projevy napěťo- 

přetvárných procesů. Homogenní masív je rozčleněn do bloků vlivem mechanických 

diskontinuit tektonického původu. V povrchových partiích způsobují porušení zvětrávací 

procesy. Geofyzikální metody pak umožňují sledovat porušení horninového masívu a jeho 

rozčlenění do kvazihomogenních bloků s orientačním posouzením zón, omezujících 

jednotlivé bloky (Mareš et al., 1983). 

Velikost změn fyzikálních vlastností hraje velkou roli v odhadu možnosti 

úspěšného nasazení geofyzikálních metod při výzkumu svahových deformací. Tyto změny 

je obtížné určit pro lokalitu u níž se chystá projekt geofyzikálních měření. Ještě obtížnější 

je stanovit velikost fyzikálních změn obecně. Jsou známy případy, kdy se fyzikální 

vlastnosti sesouváním prakticky nemění. Oproti tomu existují svahové deformace, kde se 

fyzikální vlastnosti mění o několik řádů (Bláha et al., 1993).  

Geofyzikální metody lze využít také pro kontrolu sanačních opatření. Dále můžou 

sloužit pro doplnění a ověření terénních a laboratorních zkoušek, které poskytují 

geotechnické parametry pro výpočty stability. Jde především o stanovení dynamických 
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modulů pružnosti, objemové hmotnosti, vlhkosti hornin, pórovitosti a jílovitosti hornin 

(Mareš et al., 1983).  

Prioritní pozici v rámci průzkumu svahových deformací a analogických 

geomorfologických problémů si geofyzikální metody získaly především z důvodu snadné 

mobility, rychlosti, poměrně nízkým finančním nákladům a především aplikace na místa, 

kde by šlo jen stěží provádět vrtné průzkumné práce (nepřístupnost terénu nebo neúnosnost 

horninového podloží). Geofyzikální metody v některých případech mohou poskytovat 

dostačující informace o daném problému, bez realizace dalších průzkumných prací, které 

by průzkum zbytečně prodražily. V tom případě záleží na zkušenostech řešitele úkolu, aby 

posoudil vhodnost použití dalších metod průzkumu.  

Podle Bláhy et al., 1993 je při zkoumání svahových deformací nutné určit: 

a) Prostorové omezení svahové deformace, tzn. plošné omezení a určení hloubky 

smykové plochy resp. zóny 

b) Objemovou hmotnost sesouvajících se hmot 

c) Úroveň hladiny podzemní vody ve svahové deformaci, případně velikost 

pórových tlaků 

d) Pevnost na smykové ploše 

e) Časový vývoj chování svahové deformace 

Geofyzika je schopná přinést informace týkajících se všech těchto uvedených 

okruhů. Nejvíce poznatků poskytuje o prostorovém omezení sesuvu a nejméně                   

o parametrech vyjadřujících pevnost na smykové ploše. V současnosti při dané 

problematice však stále převládají přímé metody (Bláha et al., 1993). 

V následující kapitole bude uveden stručný přehled a popis geofyzikálních metod, 

které lze aplikovat na geomorfologické problémy zejména svahových deformací.  
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2.1.  Stručný přehled geofyzikálních metod 

Účelem této kapitoly je udělat si krátkou představu o použitelných metodách 

aplikovatelných na průzkum svahových deformací a stability tělesa hráze. Z toho důvodu 

uvádím pouze nejdůležitější metody, které poskytují největší přínos pro danou 

problematiku.  

Pro průzkum svahových deformací existuje celá řada geofyzikálních metod. Mnohé 

z nich prošly za poslední roky nemalými změnami, což je příčinou snadně dostupných 

počítačových programů a moderních přístrojů. S postupnou modernizací se taky zlepšila 

přesnost výsledků a rozsah použití těchto metod na řešení uvedených geomorfologických 

problémů. 

Mezi klasické geofyzikální metody, které se používají již mnoho let na danou 

problematiku geomorfologických problémů patří VES, MRS a OP. Dále pak karotážní 

metody, které poskytují významné informace o fyzikálních vlastnostech hornin tvořících 

sesuv, jejich aplikace je však omezena pouze na vrty. 

V posledních letech se vznikem nových geofyzikálních metod, jako je ERT, 

georadar, PVEP a seizmická tomografie došlo ke zlepšení prozkoumanosti svahových 

deformací a tím i k  rozšířenosti použití GF metod.  

2.1.1. Hlavní geofyzikální metody, které se používají v praxi  

Podle charakteru měření můžeme rozdělit geofyzikální metody na povrchové           

a podpovrchové. 

Povrchové metody jsou aplikovány ve formě profilů, které jsou vedeny po povrchu 

nad zkoumanými strukturami. Podpovrchovými metodami rozumíme veškeré geofyzikální 

měření, které jsou realizované ve vrtech. Patří sem karotážní metody a metody přímého 

určování smykových ploch. 

 POVRCHOVÉ METODY 

o Vertikální elektrické sondování (VES) 

 Principem metody je růst hloubkového dosahu s růstem vzdálenosti mezi měřícími 

a proudovými elektrodami, tedy se změnou geometrie uspořádání. Používá se především 
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pro průzkum hloubkového porušení svahových deformací, vymezení kvazihomogenních 

bloků a lokalizace míst porušení, identifikaci smykových zón, určení hloubky zvětrání         

a porušení hornin (obr. č. 1), (Karous, 1989). 

 V případě svahových deformací se dá většinou předpokládat, že na smykové ploše 

nebo bázi smykové zóny dochází ke změně odporu hornin a tím vzniká rozhraní, které se 

projevuje na křivkách VES a které je možné kvantitativně interpretovat (Bláha et al., 

1993). 

Ve skutečnosti je interpretace křivek VES komplikována projevem mnoha 

nepříznivých jevů. Jedním z takových je nehorizontálnost jednotlivých geoelektrických 

rozhraní resp. jejich nerovnoběžnost s povrchem. Plynulý pokles měrného odporu 

s hloubkou může zapříčinit složitou identifikaci a určení hloubky rozhraní svahové 

deformace, zejména typu tečení. 

 

 

Obr. č. 1: Komplexní geologicko – geofyzikální interpretace – lokalita Třinec. 

(http://geologie.vsb.cz/svadef/) 
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o Symetrické odporové profilování (SOP) 

Symetrické odporové profilování je založeno na pohybu určitého uspořádání 

elektrod v přímém směru po profilu, nejčastěji s pravidelným krokem (Karous et al., 1989). 

Metoda nachází uplatnění při sledování změn měrného odporu hornin v horizontálním 

směru. 

Účelem odporového profilování při výzkumu svahových deformací je především 

určení jejich plošného omezení, případně určení výrazných subvertikálních prvků v těle 

svahové deformace, eventuálně za odlučnou hranou (Bláha et al., 1993). 

Změnu elektrických vlastností hornin svahových deformací je možné 

charakterizovat opakovaným měřením OP, případně VES a hlavně přímým měřením ve 

vrtech tzn. karotáží vrtu. (Bláha et al., 1993).  

o Mělká refrakční seismika (MRS) 

Jedná se o speciální aplikaci metody lomených vln pro zkoumání malých hloubek. 

Aparatury pro MRS musí být schopny odečtu menších časů a též musí mít vyšší 

rozlišovací schopnost na rozdíl od aparatur pro průzkum velkých hloubek (Bláha et al., 

2005). 

Společně s metodou VES tvoří nejrozšířenější metody pro průzkum svahových 

deformací. Mělká refrakční seismika se využívá k prostorovému vymezení svahových 

deformací. Zóny zvětrání se vždy projevují sníženými hodnotami rychlosti šíření pružných 

vln. Smykové zóny se projevují nejnižšími hodnotami rychlosti šíření vln (Mareš et al., 

1983). 

Seismické měření (obr. č. 2) lze využívat nejen ke stanovení hloubky smykové 

plochy nebo báze smykové zóny, ale podle rychlosti lze charakterizovat stav sesutého 

materiálu. Je také možné určovat kontury výrazných otevřených trhlin, které se mohou na 

svahových deformacích vyskytnout. Dále pak může sloužit pro zjištění některých 

geotechnických parametrů pro stabilitní výpočty. (Bláha et al., 1993). 

 Protože mělkou refrakční seismikou nelze vymezit nízkorychlostní smykovou 

zónu, ale pouze deformovanou část svahu proti neporušeným horninám v podloží sesuvu, 

je základní metodou z povrchových měření metoda VES (Mareš et al., 1983), dále pak 

ERT nebo GPR. 
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Obr. č. 2: Refrakční seismické měření na povrchu rovnoběžném s rozhraním:. a) profil měření,         

b) diagram závislosti času příchodu vlny  na vzdálenosti místa  první registrace signálu                            

(http://www.xs4all.nl) 

o Elektrická rezistivní tomografie (ERT) 

Metoda je založena na měření rezistivity zeminy pomocí elektrického proudu stejně 

jako všechny elektrické odporové metody. Využívá multielektrodového kabelu pomocí 

kterého v rámci jednoho procesu proměří zkoumaný řez v mnoha patrech horninového 

prostředí podle zadaného hloubkového dosahu. Pomocí optimální konfigurace elektrod pak 

může podat velmi kvalitní výsledky různých typů struktur. Využití nachází metoda při 

vyhledávání podzemních dutin, puklin, úrovně skalního podloží, míst prosycených vodou   

a v poslední době při průzkumu svahových deformací. Hlavní výhodou metody ERT je 

přesné hloubkové vymezení změny rezistivity prostředí, volba délky měřícího profilu          

a volba hloubkového dosahu. 

Na obrázku č. 3 jsou znázorněny výsledky ERT na lokalitě v blízkosti města 

Tricarico v jižní Itálii. Nízké hodnoty odporů představují jílovitý materiál částečně spojený 

s pohybem. Vysoké hodnoty odporů na straně a ve spodní části vodivé zóny by mohly 

souviset s kalkarenickým  materiálem skalního podloží. 
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Obr č. 3: Výsledek měření ERT na lokalitě v blízkosti města Tricarico v jižní Itálii.  

Pzn..: kalkarenitický materiál - detrické (klastické) vápence složené z jemné drti i větších úlomků 

organogenního karbonátu nebo starších vápenců (podle velikosti zrna - kalkarenit 0, 06 až 2 mm)  

(http://geop.eng.ankara.edu.tr) 

 

 Některé podpovrchové struktury a jejich vlastnosti interpretovatelné 

pomocí ERT 

  - směr, průběh, rozsah a šířka zlomových struktur, puklin a tahových trhlin 

  - rozsah a mocnost suťových a blokových polí 

  - rozsah a mocnost a struktura blokových akumulací sesuvů 

  - rozsah a mocnost koluviálních sedimentů (kužely, blokovobahenní proudy) 

  - hloubka založení a průběh smykových ploch 

  - rozsah a hloubka/mocnost intaktní podložní horniny 

  - mocnost vrstev (např. u hrubě lavicovitých godulských pískovců) 

  - rozsah a hloubka/mocnost rozrušené horniny 

  - rozsah a hloubka/mocnost rozrušené horniny - zvodnělé 

  - rozsah a hloubka/mocnost fluviálních sedimentů 

  - určení úrovně hladiny podzemní vody 

  - a další 
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o Georadar (GPR) 

Principem georadaru je odraz elektromagnetických vln od vodivostních rozhraní 

(obr. č. 4). GPR využívá vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění v rozsahu                 

od několika MHz do několika set MHz (Cervantes, 2010).  

Na základě znalosti času, za který byl vyslaný signál detekován přijímačem             

a znalosti dielektrických vlastností jednotlivých materiálů (vrstev) se stanovují hloubky 

(tloušťky) těchto vrstev. Výsledkem měření je řez sestavený z naměřených signálů v čase. 

Hloubkový dosah závisí na frekvenci antény a vodivosti prostředí (hloubka průniku vln 

obecně roste s vyšší rezistivitou prostředí). Při volbě frekvence antény je nutné zvážit 

rozlišovací schopnost - zvýšení rozlišení snižuje hloubku průniku v závislosti na anténní 

frekvenci.  

Pro účely geologického průzkumu se využívají přístroje s frekvencí 200, 100, 50 

nebo 50 MHz, s rozestupem antén 1 - 6 m a krokem měření 0,5 – 2 m. Obecně je 

hloubkový dosah několik desítek metrů (http://www.geology.cz). V inženýrské geologii je 

georadar využíván nejčastěji k detekci podzemních prostor, trhlin v konstrukcích               

na průzkum svahových deformací apod. 

 

Obr. č. 4: Princip metody georadaru (http://gpr.cdvinfo.cz/zakladni-popis-metody/) 

Z geofyzikálních metod je dále možno použít pro průzkum svahových deformací 

gravimetrické metody, radiometrické, geomagnetické metody, geotermické metody, 

metodu velmi dlouhých vln a spontánní polarizace. Tyto metody mají spíše experimentální 

charakter a v běžné praxi se příliš nevyužívají, viz tabulka četnosti použití geofyzikálních 

metod v některých vybraných sesuvech v ČR a ve světě podle Cervantese 2010. 
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2.1.2.  Méně používané metody  

 PODPOVRCHOVÉ METODY 

o Karotážní metody 

Karotážním měřením je označován soubor geofyzikálních metod směřujících          

ke stanovení fyzikálních vlastností hornin a tekutin, které vyplňují vrt a póry či pukliny 

horninového prostředí. Dále slouží k objasnění technického stavu vrtu a poskytnutí 

základních geologických informací o vrtech v zastiženém horninovém prostředí. Jejich 

hlavní výhodou je bezprostřední kontakt měřícího elementu s poměřovaným prostředím 

(měření fyzikálních vlastností kapalin ve vrtu a jejich pohybu), nebo téměř bezprostředně 

tzn. prostřednictvím proplachovacích kapalin u metod studujících fyzikální vlastnosti 

hornin (Mareš et al., 1990). 

Podle Mareše et al. 1990 lze karotážní metody rozdělit na elektrokarotážní metody, 

metody jaderné karotáže a ostatní karotážní metody. 

Nejvýznamnější z nich pro průzkum svahových deformací jsou akustická karotáž, 

která podává kvalitní výsledky o rychlosti šíření podélných vln, které slouží jako dobrý 

podklad pro určení hloubky svahové deformace. Metoda gama gama karotáže je účelná 

pro zjištění změny objemové hmotnosti ve svahové deformaci. Další metodou je odporová 

karotáž přinášející informace o zdánlivém měrném odporu horninového prostředí. 

Z nestandardních metod lze uplatnit karotáž magnetické susceptibility, kdy je v mnohých 

případech stupeň navětrání hornin a stupeň přítomnosti oxidů železa výrazně závislý         

na existenci sesuvů. Ze skokové změny magnetické susceptibility na smykové ploše lze 

určit její hloubku (Bláha et al., 1993). 

o Metody přímého určování smykových ploch  

 Geoakustická metoda 

 Přesná inklinometrie 

 Registrace přirozeného vysokofrekvenčního elektromagnetického pole 

(PVEP) 
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- Geoakustická metoda 

Aplikace geoakustické metody vychází ze vzniku pružných vlnění tzv. akustických 

emisí, vznikajících při mechanickém porušování hornin, případně zvýšeném mechanickém 

namáhání hornin nebo horninového masivu (Bláha et al., 2005). 

Geoakustická metoda je charakteristická svou vysokou citlivostí ve vztahu             

ke změnám napětí v horninovém masivu a k jeho namáhání. Při průzkumu svahových 

deformací se používá ke stanovení hloubek smykových zón a ploch včetně určení jejich 

mocností, stanovení začínajících pohybů svahové deformace, zjištění existence několika 

smykových ploch nad sebou i v případě, že jednotlivá patra mají různou rychlost, 

k režimnímu pozorování, kdy je možné přibližně stanovit, zda se svah blíží mezní 

nerovnováze ke kontrole účinku sanace sesuvů (Bláha e al., 2005). Na obrázku č. 5 je 

ukázka časové změny geoakustické aktivity na sesuvu Oravský Podzámok. Po jarním tání 

můžeme sledovat výrazný nárůst poměrné amplitudy (Bláha, Mȕller 2004). 

 

Obr. č. 5: Geoakustické měření na sesuvu Oravský Podzámok (Bláha, Müller 2004) 

- Přesná inklinometrie 

 Jedná se o další metodu použitelnou pro měření pohybu v hloubce horninového 

masivu a určení smykové plochy nebo zóny. K měření přesné inklinometrie se do pažnice 

zapouští pouzdro se snímači náklonu, které je vedeno vodícími kolečky v jedné ze dvojice 

protilehlých drážek. Na rozdíl od klasické inklinometrie se měření přesné inklinometrie 

provádí s velmi malým krokem (Cervantes 2010). 
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 Na následujícím obrázku (obr. č. 6) lze vidět výsledky grafického zpracování 

součtovou čarou přesného inklinometrického měření vrtu PN 306 se zřetelnou kluznou 

plochou v hloubce 57 m.  

 

Obr. č. 6: Příklad inklinometrického měření vrtu PN 306 (Sládková, 2004) 

- Registrace přirozeného vysokofrekvenčního elektromagnetického pole 

(PVEP) 

Metodou je registrována energie elektromagnetického pole, která je uvolňována    

při porušování materiálu vlivem jeho zatížení a při počátku jeho porušování. Jedná se o 

novou metodu realizovanou ve vrtech i na povrchu. Velmi dobré uplatnění má ve vrtech 

pro určování smykových ploch a zón, poloh aktivně se deformujícího prostředí, poloh se 

změnami napěťového pole a posouzení relativního stupně aktivity, resp. stability 

sesuvného svahu a režimu aktivace (Bláha et al., 2005). 

Metoda PVEP je i přes značný počet měření na sesuvech v ČR a na Slovensku málo 

probádaná. Je to dáno především nejednoznačnou interpretací naměřených výsledků. 

Elektromagnetické impulsy ve svahových deformacích sice vznikají, ale jejich vznik         

při porušování hornin není souběžný. Ukázkou aplikace metody PVEP je svahová 

deformace Karolinka (obr. č. 7), na které můžeme vymezit 3 oblasti vrtů: a) vrty mimo 



Jan Gebauer: Volba optimálního uspořádání elektrod u metody rezistivitní tomografie 

2011  

 

13 

sesuv, které nevykazují žádnou anomálii, b) vrty ve svahové deformaci – výskyt anomálie 

na horní smykové ploše a proměnnost pole PVEP (zejména ve spodní části sesuvu), c) vrty 

u nádrže – pole PVEP bylo v minulosti poměrně klidné, ale při měření 12. listopadu 2003 

byly zjištěny anomálie v okolí hladiny podzemní vody (Bláha, 2003). 

 

Obr. č. 7: Průzkum svahové deformace Karolinka metodou PVEP (Bláha, 2003) 

V neposlední řadě se začala v posledních letech provádět seismická tomografie 

(ST), při které dochází k prozařování mezi vrty či důlními díly a povrchem. Metoda se 

uplatňuje spíše ve velmi detailním průzkumu. 

 V následující tabulce (tab. č. 1) je uveden přehled geofyzikálních metod včetně 

jejich možné aplikace na různé druhy úkolů spojených s problematikou svahových 

deformací a stabilitou tělesa hráze. 
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Tab. č. 1: Upravená tabulka geofyzikálních metod při průzkumu stability svahů podle Mareše et al., 

1993, pro účel této práce (poslední řádek je věnován problému stability hráze rybníku) 

Řešené úkoly 

inženýrsko-geologického 

průzkumu 

Hlavní geofyzikální 

metody 

Vedlejší geofyzikální 

metody 

Plošné omezení svahové 

deformace 
OP, ERT*, georadar*

 

Profilování metodou 

VDV, metoda SP, 

magnetometrické 

profilování 
Průzkum hloubkového 

porušení svahu a zjištění 

průběhu smykových 

ploch (zón) 

VES, MRS, georadar*, 

ERT
* 

GM*, PVEP*, ST*, 

přesná inklinometrie, 

karotáž GK, GGK-H, Ra, 

AK 

Prostorové posouzení 

svahové deformace 

OP, VES, ERT*, MRS, 

georadar* 

ST*, GA měření             

ve vrtech, termická 

měření, metoda SP 

Zjištění existence 

svahových pohybů          

a sledování jejich vývoje 

opakovaná odporová a 

seismická měření 

GM*, PVEP*, termická    

a SP měření 

Zjištění geotechnických 

parametrů pro stabilitní 

výpočty 

MRS 

ST*, ERT*, karotážní 

metody GGK, AK, NGK, 

NNK, SP, GK 

Kontrola sanačních 

opatření 

Odporová měření, MRS, 

Georadar*
 

 SP, GM*, PVEP* 

termometrie, 

inklinometrie 

Průzkum stability tělesa 

hráze rybníku 
Georadar*, ERT* SP, VES, OP, DEMP 

  Vysvětlivky: Nové geofyzikální metody
*
 



Jan Gebauer: Volba optimálního uspořádání elektrod u metody rezistivitní tomografie 

2011  

 

15 

Pro názornost je v následující podkapitole věnována pozornost charakteristikám      

a dělení svahových deformací, na které je práce převážně zaměřena. 

2.2. Typologie, klasifikace a charakteristika svahových deformací 

Svahové deformace jsou výsledkem gravitačního pohybu horninových hmot 

v důsledku porušení rovnováhy mezi základními složkami tíhy (tangenciální                        

a normálovou). Ve svahu vzniká smykové namáhání, které při překročení meze pevnosti 

hornin vede k vytvoření diskontinuitních ploch, které mají obvykle v počátečním stádiu 

charakter tahových trhlin, později souvislých smykových ploch. K těmto pohybům dochází 

na přirozených i umělých svazích (Mareš et al., 1983).  

Svahový materiál můžeme rozdělit na skalní podloží a zvětralinový plášť (regolit). 

2.2.1. Mechanika svahových pohybů 

K pohybu horninových hmot po svahu dochází při narušení stability svahu. Ta je 

dána rovnováhou dvou sil, které působí na svahový materiál a to smykového odporu o, 

který brání pohybu a smykového napětí s, které naopak představuje sílu generující pohyb 

po svahu. Tíhová síla G se rozkládá na normálovou složku n a složku smykového napětí s 

(obr. č. 8). 

 

Obr. č. 8: Schéma mechaniky svahových pohybů (http://www.sci.muni.cz/) 
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Velikost smykového odporu o je závislá především na:  

o úhlu vnitřního tření,  

o velikosti normálového napětí n  

o velikost vnitřní soudržnosti (kohezi) materiálu. 

Úhel vnitřního tření - je dán třecím odporem mezi jednotlivými částicemi svahu, který 

brání tomu, aby po sobě částice volně klouzaly. Výsledná hodnota je pak ovlivněna 

uspořádáním, velikostí, tvarem a množstvím jednotlivých částic. Nejvyšší je                        

u kompaktních materiálů tvořících svah. 

Normálové napětí n – hodnota závisí na úhlu sklonu svahu  (s rostoucím sklonem klesá), 

přítomnosti vody ve svahovém materiálu. Voda obsažena v pórech horninového materiálu 

způsobuje vztlakovou sílu, která má opačný směr než normálové napětí n a zmenšuje tak 

jeho velikost. To vysvětluje zvýšenou činnost sesuvů v období vyšších intenzit srážek, kdy 

se znatelně snižuje hodnota normálového napětí a tím i velikost smykového odporu. 

Vnitřní soudržnost (koheze) – elektromagnetické a elektrostatické síly působící mezi 

částicemi materiálu, které zvyšují jeho vnitřní soudržnost. Vyšších hodnot dosahují 

materiály s vyšším obsahem jemnozrnných částic (jílů) než materiály písčité 

(http://www.sci.muni.cz/). 

2.2.2.  Faktory podmiňující svahové pohyby  

Stabilitu svahu ovlivňuje řada faktorů, z nichž nejdůležitější jsou uvedené 

v následující tabulce (tab. č. 2) upravené podle Summerfielda, M.A.,1991:   
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Tab. č. 2: Faktory podmiňující svahové pohyby (http://www.sci.muni.cz)/ 

Faktor Příklady 

Faktory zvyšující smykové napětí svahového materiálu 

Zvýšení sklonu svahu 
boční eroze vodního toku, stavební 

činnost 

Odstranění laterální opory svahu 
vodní eroze, procesy zvětrávání, 

stavební činnost 

Zatížení svahu 

akumulace zvětralin, nárůst 

vegetace, zvýšení obsahu vody, 

stavby budov 

Laterální tlak zamrzání vody v puklinách 

Odstranění vegetace 
požáry, odlesňování, stavební 

činnost 

Otřesy zemětřesení, těžká doprava 

Faktory snižující smykový odpor svahového materiálu 

Nárůst objemu vody ve svahovině 
saturace důsledkem srážkové 

činnosti 

Procesy zvětrávání rozpad horniny podloží 

Změny struktury vznik trhlin a puklin 

Činnost organismů tlení kořenových systémů 

2.2.3. Klasifikace sesuvů 

Klasifikací je celá řada díky různorodosti svahových pohybů. Dané problematice se 

věnovala spousta autorů, z nichž každý měl na věc svůj vlastní pohled. Základem 

primárních kritérií klasifikace většiny autorů je mechanismus a rychlost pohybu.  

Vedlejší kritéria jak uvádí (Řezníček, Pašek, Zeman, 1980) jsou věk, stupeň 

aktivity, genezi, vývojové stadium, opakovatelnost, směr narůstání pohybu, půdorys 

a výraznost morfologie. 
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V ČR je nejpoužívanější dělení svahových deformací podle rychlosti pohybu dle A. 

Němčoka, J. Paška aj. Rybáře 1974 na:  ploužení, sesouvání, tečení a řícení. 

Vzhledem k účelu této práce a podmínkám na našem území uvádím následující 

dělení svahových deformací: 

o Svahové pohyby kvartérních uloženin 

Na našem území nejrozšířenější typ sesuvů. Jedná se o sesuvy mělké, které vnikají 

ve zvětralinovém plášti. Ke ztrátě stability a vzniku sesuvu stačí zvýšený srážkový úhrn. 

V oblasti území karpatského flyše ve východní části republiky je intenzivní rozvoj 

plošných i proudových sesuvů závislý na nasycení horninových komplexů vodou. Větší 

sesuvy jsou vyvolány většinou lidskou činností – zářezy dopravních cest, výkopy velkých 

staveb. Jen výjimečně dochází ke vzniku sesuvů nebo oživení starých z ryze přírodních 

příčin (extrémní srážky, eroze údolních svahů za katastrofálních povodní), (Záruba, Mencl 

1987). 

 Plošné sesuvy 

Dosahují velkých plošných rozměrů, avšak mocnost porušeného svahového 

pokryvu je malá (obr. č. 9). Plošné sesuvy bývají v období sucha relativně v klidu. K jejich 

aktivaci dochází většinou při zvýšených srážkových úhrnech. Počáteční stádium těchto 

pohybů se projevuje vznikem drobných trhlin v odlučné oblasti. 

 Proudové sesuvy 

  Přizpůsobují se morfologii povrchu a probíhají v drobných údolích nebo erozních 

rýhách (obr. č. 9). V porovnání s plošnými sesuvy mají proudové rychlejší průběh. 

Vznikají při vysoké plasticitě sesouvaného materiálu (většinou při extrémním nasycení 

jemnozrnného materiálu vodou). 
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Obr. č. 9: Blogdiagram znázorňující proudový a plošný sesuv svahových sutí (In Záruba – Mencl, 

1969), (http://departments.fsv.cvut.cz/) 

 V kvartérních uloženinách může dojít také k pomalým svahovým pohybům sutí,      

k tzv. slézání, kdy se zpravidla nevytváří zřetelná smyková plocha, nýbrž širší oblast 

s dílčími posuny.  

V důsledku nadměrných vodních přívalů často dochází k rychlému pohybu 

sypkých, málo soudržných hornin označovaných jako suťové proudy nebo taky mury. 

o Svahové pohyby v pelitických horninách 

Nastávají v jílovitých horninách, jako jsou jíly, slínovce, apod. Mohou vznikat 

smykové plochy, které rozdělí svah na pohybující se kry. Samotná jílová vrstva může 

fungovat jako smyková plocha. Jsou-li měkké horniny uloženy na dně údolí, může dojít 

k jejich vytlačení vahou nadloží a ke svahovým pohybům. 

Podle tvaru smykových ploch pak rozeznáváme sesuvy: 

 Rotační – vznik podél válcových smykových ploch - při sesouvání hmot dochází 

k jejich rotaci a naklánění povrchu sesutých hmot proti svahu. Na sesuvu vznikají 

příčné trhliny, v nichž se hromadí voda zhoršující rovnovážné podmínky svahu. 

Hloubka a tvar sesuvu se přizpůsobují geologické stavbě svahu a místním úložným 

poměrům (obr. č. 10), (Záruba, Mencl 1987). 

 Sesuvy kombinované – rotačně-planární sesuvy podél složené smykové plochy. 

Vyskytují se zejména v horizontálně uložených souvrstvích skládajících se 

z pelitických a písčitých sedimentů. Podle Němčoka et al., 1974 jsou označovány 
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za rotačně planární, protože zpravidla odlučná oblast je omezena rotační plochou 

(obr. č. 11), (Záruba, Mencl 1987). 

 

 

Obr. č. 10: Sesuv podle válcové smykové plochy. Hlavní části sesuvu a průběh význačných trhlin 

(upraveno podle Varnese. In Q. Záruba – V. Mencl, 1974), (http://geotech.fce.vutbr.cz/) 

 

Obr. č. 11: Profil hlubokým sesuvem rotačně planárního typu v neogenních uloženinách u Sučan na 

úpatí Malé Fatry. Řeka Váh se zařezává do čela sesuvu. 1 – neogenní slíny a písčité slínovce, 2 – neogenní 

písčité štěrky, 3 – prohnětené polohy, 4 – žulové suti, 5 – dílčí smykové plochy, 6 – původní povrch, 7 – 

napjatá hladina podzemní vody v neogenních štěrcích (Záruba, Mencl 1958), (http://geotech.fce.vutbr.cz/) 

o Sesuvy vzniklé vytlačováním měkkých hornin 

Jedná se o velmi pomalý pohyb, při němž jsou vytlačovány jílovité horniny 

z podloží. Sesuvy se projevují jako kerné sesuvy, nebo vytlačování pelitických hornin 

na dně erozních údolí či zářezů (obr. č. 12). 
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Obr. č. 12: Vytlačování křídových slinitých břidlic na dně údolí Lučiny u Ostravy. a – slinité břidlice 

(spodní křída), b – těšinit, c – kontaktně metamorfované břidlice, d – rozměklé břidlice na dně údolí (Quido 

Záruba, Vojtěch Mencl 1987,) (http://geotech.fce.vutbr.cz/) 

o Sesuvy ve skalních horninách  

 Sjíždění vrstev  

Probíhají obvykle po předurčených plochách, jakými jsou pukliny, zlomy nebo 

plochy vrstevnatosti. Ke vzniku sesuvů tohoto typu dochází při nepříznivém uložení 

vrstev, kdy jsou vrstvy ukloněny do údolí (obr č. 13). Stabilita takových svahů může být 

porušena i při pohybu jejich zvětralin a svahových sedimentů.  

Skalní sesuvy po vrstevních plochách jsou na našem území typické ve vnějších 

západních Karpatech ve flyšovém vývoji v oblastech paleogenních a křídových hornin. Tato 

souvrství skládající se převážně z břidličnatých jílovců a slínů, které se střídají s lavicemi 

pískovců byla složitě zvrásněna a v mladších třetihorách vyzdvižena. Karpatské toky mají 

velký spád a rychle se zařezávají do měkkých hornin skalního podloží, tím dochází k rychlému 

prohlubování údolí tak že se sklon horských úbočí nestačí přizpůsobovat erozní činnosti toků    

(Záruba, Mencl 1987). 

 

 

Obr. č. 13: Sesuv souvrství křídových pískovců a jílovců po vrstevní ploše. 1 – křídové pískovce         

a jílovce, 2 – sesuté bloky, 3 – původní povrch svahu podle Novosada 1966, (Quido Záruba, Vojtěch Mencl 

1987), (http://geotech.fce.vutbr.cz/) 
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Specifickým problémem je skalní řícení, při kterém pohyb nenastává po výrazné 

smykové ploše. Vznikají při něm výrazné suťové kužele při úpatí svahu. 

Kromě svahových deformací klasifikovaných podle inženýrsko-geologického 

hlediska lze podle Bláhy, 2003 svahové deformace členit ze studia fyzikálních vlastností. 

V současnosti se přistoupilo k existenci patrových svahových deformací. Na základě toho 

lze vyčlenit deset typů porušování horninového masívu svahovým pohybem. Ze sledování 

prostorového rozložení emisí, odporových změn a změn rychlostí a objemové hmotnosti 

jsou svahové deformace členěny na: 

 Jednopatrové - a) deformace se smykovou plochou, b) deformace se 

smykovou zónou, c) tečení, d) tečení s vytvářející se smykovou zónou, e) 

deformace s prostorovým porušováním 

 Dvoupatrové - f) deformace se dvěma smykovými plochami, g) deformace se 

smykovou plochou a smykovou zónou, h) deformace se smykovou plochou       

a tečením, i) deformace s dvojím typem tečení, j) dvě deformace s prostorovým 

porušováním. 
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3. FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA RŮZNÝCH TYPŮ GEOLOGICKÝCH 

PROSTŘEDÍ 

Dostatečná znalost fyzikálních parametrů a charakteristik geologického prostředí je 

jednou ze základních podmínek správné aplikace a vyhodnocení geofyzikálního měření. 

Znalost fyzikálních vlastností hornin z oblasti týkající se geofyzikálního průzkumu je 

významná ze tří důvodů. Za prvé poskytuje podklad pro posouzení, zda je pro řešení 

daného úkolu účelné použít daných geofyzikálních metod a v pozitivním případě též 

podklad pro volbu racionální metodiky prací. Za druhé se o ni opírá interpretátor při 

vyhodnocování příčin naměřených geofyzikálních anomálií. Konečně může podrobnější 

studium fyzikálních vlastností samo o sobě přinést důležité poznatky o zkoumané oblasti 

např. tektonické, strukturně geologické, stratigrafické o stáří hornin, o podmínkách jejich 

vzniku, o genetických vazbách atd. (Mareš et al., 1990). 

Předpokladem pro úspěšné nasazení geofyzikálních metod v dané problematice 

geomorfologických problémů přednostně sesuvů, je odlišnost fyzikálních vlastností 

svahové deformace a neporušeného horninového masívu (obr. č. 14). Ty je potřebné 

posuzovat nejen staticky, ale i dynamicky tj. změny fyzikálních vlastností v čase.            

Na fyzikální vlastnosti má zásadní vliv litologické složení horninového masivu a procesy 

porušení horninového masivu, které ve svahové deformaci probíhaly a probíhají         

(Bláha, 1993). 

 

Obr. č. 14: Upravené schéma sesuvu podle Mareše et al., 1983: 1 – původní terén 2 – smykové zóny 

3 – sesutý materiál 4 – svahová deformace 5 – předpolí deformace 6 – odlučná oblast 7 – tahová oblast 8 – 

nedeformované podloží 9 – zóna neovlivněná sesuvem, 60 .
m – interpretovaný měrný odpor, vH = 2020 m/s 

– rychlost podélných vln 
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Při posuzování svahových deformací je nutné sledovat závislost fyzikálních              

a mechanických vlastností a změny těchto vlastností v čase. Fyzikální vlastnosti hornin 

můžeme rozdělit na 2 skupiny a to: hlavní fyzikální vlastnosti, které jsou měřeny, např. 

zdánlivý měrný odpor, rychlost elastických vln či přirozená radioaktivita. Dále pak 

odvozené fyzikální vlastnosti jako jsou pórovitost, mineralogické složení, vlhkost, teplota, 

tlak apod., které jsou s nimi ve vzájemné interakci. 

Nejvýznamnější fyzikální vlastnosti z hlediska geofyzikálního průzkumu jsou 

hmotové vlastnosti – měrná hmotnost  [kg.m
-3

], objemová hmotnost o [kg.m
-3

], 

pórovitost P [%] a vlhkost W [%]. Tyto vlastnosti jsou navzájem závislé a jejich znalost je 

důležitá pro zjištění dalších fyzikálních parametrů. Hodnota vlhkosti společně se stupněm 

nasycení vodou ukazuje na množství vody v pórech, což je důležitým parametrem 

ovlivňující fyzikální stav zemin. U soudržných zemin hraje důležitou roli její konzistence 

tj. fyzikální stav při určité vlhkosti (Mȕller, Hofrichterová 1981). 

  Na velikosti měrných odporů má význam kromě původního litologického složení 

hornin i vliv zvodnění sesuvu a jeho tlakové či tahové namáhání. U hlubokých deformací 

závislost odporů na poloze vůči svahové deformaci není tak výrazná. Je to dáno tím, že 

celkový posun hornin ve spodních patrech svahové deformace není tak výrazný jako u 

horních pater. Nemůže dojít k výrazné homogenizaci zeminového nebo horninového 

materiálu, takže na měrných odporech se výrazně uplatňuje vliv původní litologie hornin. 

(Bláha, 1993).  

Na obrázku č. 15 jsou uvedeny teoretické změny měrného odporu ve svahových 

deformacích. Změny měrného odporu vyvolané deformováním horninového masívu 

dosahují podstatných velikostí. To zejména platí u suchého horninového masívu, kde se 

v tomto případě výrazně uplatňuje vliv trhlin vyplněných vzduchem. Obecně platí, že 

v případě horninového masívu pod hladinou podzemní vody dochází porušováním            

ke snižování měrného odporu (Bláha, Mȕller 2004).  
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Obr. č. 15: Teoretické změny měrných odporů ve svahových deformacích - jednopatrové deformace: 

a) deformace se smykovou plochou, b) deformace se smykovou zónou, c) tečení, d) tečení s vytvářející se 

smykovou zónou, e) deformace s prostorovým porušováním, dvoupatrové deformace: f) deformace se dvěma 

smykovými plochami, g) deformace se smykovou plochou a smykovou zónou, h) deformace se smykovou 

plochou a tečením, i) deformace s dvojím typem tečení, j) dvě deformace s prostorovým porušováním    

(Bláha, Mȕller 2004). 

Ukázka závislosti mezi několika parametry současně je zobrazen na obr. č. 16, kde 

jde o časové závislosti mezi zdánlivým měrným odporem z, rychlostí příčných vln vs, 

napětím spontánní polarizace Vsp a úrovní podzemní vody HPV. Souhlasný průběh má 

hladina podzemní vody a rychlost příčných vln, k nim má inverzní průběh zdánlivý měrný 

odpor a spontánní polarizace. Tyto závislosti odpovídají představám o změnách 

fyzikálních vlastností a polí ve svahové deformaci. Vlivem zvýšení hladiny podzemní vody 

dochází ke zvýšení vlhkosti, což má za příčinu snížení měrných odporů zkoumaného 

prostředí a zvýšení rychlosti elastických vln. Složitější závislost je u spontánní polarizace. 

Je však známé, že se zvýšenou vlhkostí se zvyšují potenciály spontánní polarizace        

(Bláha, 1993).      
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Obr. č. 16: Sesuv KARYKIŠLAK – změny fyzikálních vlastností spraší (Bláha 1993) 

V následující tabulce (tab. č. 3) jsou uvedeny některé hodnoty fyzikálních vlastností 

sedimentárních hornin vyskytujících se v zájmových lokalitách. 

Tab. č. 3: Některé fyzikální vlastnost vybraných sedimentárních hornin, podle různých autorů 

Sedimentární 

horniny 
o (kg.m

-3
)  (m) Vp (m.s

-1
) 

jíly 1800–2300 1-10
2 

1600-2400 

písky 1600–2200 10
1
-10

3 
300-1700 

hlíny 1200-2400 10
-1

-10 1600-2400 

pískovce 2150-2750 10
1
-10

3 
1600-4200 

prachovce 2490-2500 
 

1600-4200 

jílovce 2200-2460 10
-1

-10
2
 3460 
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4. APLIKACE METODY REZISTIVITNÍ TOMOGRAFIE S RŮZNÝM 

USPOŘÁDÁNÍM ELEKTROD NA VYBRANÝCH GEOLOGICKY 

ODLIŠNÝCH LOKALITÁCH 

4.1.  Princip a přístrojové vybavení elektrické rezistivitní tomografie  

Elektrická rezistivitní tomografie je v podstatě kombinací odporového profilování    

a vertikálního elektrického sondování, kdy jsou elektrody rozmístěny v přímce po profilu  

a postupně zapojovány střídavě jako proudové a měřící. Měření je založeno na výpočtu 

rozložení odporů pod zemským povrchem. Mezi párem elektrod je měřen elektrický 

potenciál, který je vyvolán průchodem stejnosměrného proudu mezi párem dalších dvou 

elektrod. Naměřená data jsou uváděna ve formě “pseudosekcí”, které představují 

předpokládaný rozsah odporů pod zemským povrchem.  

K měření metody ERT se v ČR začal využívat ResiStar RS-100M (výrobce 

Geofyzika, a.s., Brno), který umožňuje s multielektrodovým systémem ME-100 pouze 

kombinaci čtyřbodových symetrických uspořádání elektrod typu Wenner a Schlumberger. 

Rozestup elektrod je u tohoto systému omezen na 1 nebo 2 m.  

V současnosti se nejvíce využívá automatický geoelektrický systém ARES (obr. č. 

17) od firmy GF Instruments, s.r.o., Brno, který kromě ERT dokáže měřit VES, SP a SOP. 

ARES prostřednictvím aktivního multilektrodového kabelu dokáže zapojit značné 

množství elektrod (až 200 v jednom měřícím uspořádání) a získat tak velký objem dat 

v analyzovaném horninovém prostředí. Multielektrodový kabel je rozdělen na jednotlivé 

sekce, kde každá sekce obsahuje 8 válečků, které jsou v konstantní vzdálenosti od sebe 

prostřednictvím nerezových elektrod v neustálém styku s horninovým prostředím (obr. č. 

18). Rozestup elektrod lze volit 1, 2, 3, 4 nebo 5 m. Naměřené hodnoty jsou interpretovány 

pomocí softwaru RES2DINV ve 2D zobrazení a RES3DINV ve 3D zobrazení. Měřící 

aparatura umožňuje volit několik možností uspořádání elektrod jako je: Wenner, Wenner – 

Schlumberger, dipól – dipól, pól – dipól, aj. (obr č. 19). 

http://www.geoelectrical.com/products.php#2D
http://www.geoelectrical.com/products.php#2D


Jan Gebauer: Volba optimálního uspořádání elektrod u metody rezistivitní tomografie 

2011  

 

28 

 

        Obr. č. 17: Automatický geoelektrický systém Ares včetně externího akumulátoru a 

multielektrodového kabelu (Gebauer 2011) 

 

 

Obr. č. 18: Váleček spojený gumovým kroužkem s nerezovou elektrodou v horninovém prostředí 

(Gebauer 2011) 
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Obr. č. 19: Uspořádání elektrod, které umožňuje geoelektrická aparatura Ares při měření metody 

ERT (Cervantes 2010).  

Z obecně používaných uspořádání se nejvíce využívá Wenner, Wenner-

Schlumberger a Dipól-Dipól.
1
 Podle účelu konkrétního měření je pak potřeba vybrat 

vhodný typ uspořádání, vzdálenost mezi elektrodami a potřebnou délku profilu pro 

odporovou identifikaci zkoumané struktury. 

4.2. Charakteristika konkrétních typů uspořádání  

V této podkapitole jsou uvedeny metody uspořádání, které byly použity pro účel 

této práce. U každého typu uspořádání je znázorněn obrázek stejného profilu s graficky i 

početně vyznačenými body. Účelem je znázornění počtu získaných hodnot u konkrétních 

typů uspořádání. Informace jsem čerpal převážně ze serveru firmy GF Instruments, s. r. o.,  

(http://www.gfinstruments.cz/). 

                                                 
1
 Wenner-Schlumberger = W-S, Dipól-Dipól = D-D 
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Wenner 

Jedná se o nejrychlejší metodu měření. Nejčastěji je používaná varianta alfa, 

podobná Schlumbergerovu uspořádání. Wenner beta a gama se používají jen zřídka. 

Vyznačuje se nízkým hloubkovým dosahem, přibližně 1/6 délky maximální použité 

vzdálenosti proudových elektrod C1 C2. Nízká rozlišovací schopnost dělá z této metody 

nevhodnou pro průzkum hlubších struktur. Výhodou je vysoký odpor proti elektrickému 

šumu. Na následujícím obrázku (Obr. č. 20) je metodou výsledek interpretován ze 150 

bodů. 

 

Obr. č. 20 Uspořádání typu Wenner (http://www.gfinstruments.cz) 

Schlumberger 

Používá se zejména k průzkumu horizontálních a kvazihorizontálních struktur 

větších rozměrů, různých tvarů a směrů např. široké praskliny nebo tektonické poruchy. 

Hloubkový dosah je dán cca 1/5 maximální použité vzdálenosti C1 C2. Pro střední 

rozlišovací schopnost je metoda vhodná spíše pro podrobný průzkum mělčích struktur. 

Nižší odpor proti elektrickému šumu je způsoben nižší úrovní měřených potenciálů. Počet 

bodů u tohoto uspořádání je celkem 215 (obr. č. 21). 
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Obr. č. 21: Uspořádání typu Schlumberger (http://www.gfinstruments.cz) 

Dipól-Dipól 

Velice podrobná metoda, která slouží především pro detekci vertikálních struktur 

(včetně tenkých poruch) a dutin. Střední hloubka cca 1/5 maximální použité vzdálenosti 

proudových elektrod C1 C2. Metoda má velmi vysoké rozlišující schopnosti struktur 

nacházejících se ve velkých hloubkách. Hloubkový dosah je silně omezen rychlým 

poklesem měřeného potenciálu na větší vzdálenosti dipólu. Umělý elektrický šum 

významně omezuje použití této metody. Při tomto typu uspořádání jsou výsledky 

vyhodnocovány ze 420 bodů (obr. č. 22). 

 

Obr. č. 22: Uspořádání typu Dipól-Dipól (http://www.gfinstruments.cz) 
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4.3. Základní informace o lokalitách 

V rámci této práce byla provedena výzkumná činnost s cílem zjistit optimální 

uspořádání elektrod u metody ERT, které nejlépe charakterizuje zóny porušení na třech 

lokalitách. 

První lokalita je označena jako Radvanice – rybník Volný, kde byla posuzována 

stabilita tělesa hráze rybníku. Dle předložené dokumentace jeví známky porušení uprostřed 

hráze tvořící se kaverna v oblasti přepadového potrubí. Dále byly vymezeny některé místa 

potencionálních poruchových struktur. 

Další zájmová oblast se nazývá Radvanice – Bartovice – Bučínský les. Tato 

lokalita je z předešlého inženýrsko-geologického průzkumu označena jako oblast 

nacházející se v aktivním sesuvném území. Svahová deformace je klasifikována jako sesuv 

s rotační smykovou plochou resp. soustavou na sobě naložených rotačních válcových 

smykových ploch. 

Třetí lokalitou je Ujala 1 označena jako sesuvné území, na kterém probíhá 

systematický průzkum a monitoring od roku 1997. Sesuv je zařazen do III. rizikové 

kategorie. Je typickou ukázkou patrové svahové deformace. 

V následující podkapitole se snažím objasnit přírodní poměry území, v nichž se 

lokality nacházejí a tím i naznačit charakter horninového prostředí. 

4.4. Přírodní poměry území 

4.4.1.  Lokalizace zájmových oblastí  

Z hlediska kladu mapových listů státní mapy 1:25 000 se nachází lokality               

na katastrálních územích obcí Radvanice  lokalita L1 a Radvanice – Bartovice – lokalita 

L2 list mapy č. 15 - 441 okr. Ostrava-Město, Doubrava u Orlové – Ujala 1 lokalita L3 list 

mapy č. 15 – 441 okr. Karviná. 

Situační umístění zájmových oblastí je znázorněno na obrázcích č. 23 – 25. 
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Obr. č. 23: Situační mapa lokality Radvanice – rybník Volný (L1), (http://amapy.centrum.cz) 

 

 

Obr. č. 24: Situační mapa lokality Radvanice – Bartovice - Bučínský les ( L2), 

(http://amapy.centrum.cz) 
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Obr. č. 25: Situační mapa lokality Doubrava u Orlové - Ujala 1 ( L3), (http://amapy.centrum.cz) 

4.4.2. Geomorfologie  

Z hlediska geomorfologického členění (dle ČÚZK, 1996) jsou zájmové oblasti 

situovány v Alpsko-himalájském systému, v subsystému Karpaty, v provincii Západní 

Karpaty, v subprovincii Vněkarpatské sníženiny - VIII, v oblasti Severní Vněkarpatské 

sníženiny-VIIIB, v celku Ostravská pánev- VIIIB-1. 

Lokality Radvanice – rybník Volný a Radvanice – Bartovice - Bučínský les jsou 

situovány na jižním, resp. jihozápadním okraji Orlovské plošiny. Oblast Ujala 1 se nachází 

na kontaktu severovýchodního okraje orlovské plošiny a ostravské nivy. Ostravská pánev 

představuje rovinu a plochou pahorkatinu, v jejímž reliéfu jsou význačné četné 

antropogenní tvary, haldy a poklesy (Demek et al., 1987). 

4.4.3.  Geologie oblasti 

Zájmové oblasti jsou z geologického hlediska řazeny k severomoravské části 

karpatské čelní předhlubně tzv. ostravské glacigenní pánvi, která je součástí Hronoslezské 

pánve (Dopita et al., 1997). 
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 Podloží pánve je tvořeno Brunovistulikem s pokryvem zejména devonských            

a spodnokarbonských sedimentů. Výplň pánve se skládá z klastických svrchnokarbonských 

sedimentů se slojemi černého uhlí, raženými k sušským vrstvám karvinského souvrství 

(Chlupáč et al., 2002). 

 Horniny svrchního karbonu vystupují na povrch v omezených výchozech 

v Ostravě, většina je kryta pod neogenními sedimenty karpatské předhlubně a příkrovy 

Vnějších Karpat. Stratigraficky se dělí svrchní karbon Ostravské pánve na dvě souvrství -  

Ostravské a Karvinské, z nichž každé obsahuje nižší jednotky – vrstvy, které obsahují další 

podřadné jednotky (Chlupáč et al., 2002). 

Ostravská pánev je rozdělena na dvě oblasti oddělené orlovskou tektonickou strukturou: 

 Ostravská - území z. od orlovské struktury až po výchozy sk. f. h. Štúra na povrch 

karbonu (s dílčími oblastmi ostravskou a petřvaldskou) – lokalita L1 a L2 

 Karvinská - území v. od orlovské struktury až po česko-polskou státní hranici – 

lokalita L3 

 Ostravské souvrství reprezentuje paralickou uhlonosnou molasu, stratigraficky 

náležící spodnímu namuru a je charakteristické svou cyklickou stavbou. Nasedající 

Karvinské souvrství má obdobnou cykličnost, převážně sledu klastických sedimentů: 

bazální pískovce (arkózy či slepence s útržky uhlí) - jemnozrnné pískovce – prachovce – 

uhelná sloj – šedé prachovce a jílovce. Celé souvrství se dělí na vrstvy sedlové, sušské a 

doubravské (Chlupáč et al., 2002, Dopita et al., 1997). Jejich hloubka se pohybuje ve 

vyšších stovkách metrů a nemá vliv na zkoumanou problematiku. 

Neogenní sedimenty, jež budují vlastní svahy, jsou ve vrcholových částech 

Orlovské plošiny překryty komplexem glacigenních sedimentů, řazených k sálskému 

zalednění a sprašovými hlínami. Úbočí svahů je pokryto převážně svahovými hlínami 

proměnlivých mocností (Bláha, 2003). 

Vzhledem k předmětu zkoumané problematiky bude kladen největší důraz 

kvartérním sedimentům, které se podílejí nejvíc na svahových deformacích. Znalost jejich 

vývoje je bezpodmínečně nutná pro řešení těchto geomorfologických problémů. 

Kvartérní sedimenty Ostravské pánve se podle Dopity et al., 1997 ukládaly 

v následujících obdobích:  
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 Střední pleistocén 

Střední pleistocén je reprezentován glaciálními a interglaciálními sedimenty 

elsterského a sálského zalednění. Glacifluviální sedimenty tvoří jemně až středně zrnité 

písky s polohami drobného štěrku a jílu. Glacigenní sedimenty jsou charakteristické 

písčitými a jílovito – písčitými, většinou vápnitými tilly, které byly zjištěny v celém 

dosahu ostravské glacigenní pánve, fluviální sedimenty jsou zastoupeny komplexy 

štěrkových akumulací. 

 Svrchní pleistocén 

Sled sedimentů svrchního pleistocénu se výrazně podílí na současném reliéfu 

Ostravské glacigenní pánve, která je z převážné části kontinuálně pokryta sprašovými 

sedimenty. V okrajových částech pánve převažují zejména deluviální sedimenty, v říčních 

nivách sedimenty fluviální. Ve vrcholech stadiálů převládala významná eolická 

sedimentace. V interstadiálech probíhaly půdotvorné procesy představující významné 

stratigrafické horizonty. 

 Holocén 

Sedimentace pokračovala v holocénu za současné lidské činnosti a klimatických  

změn zejména v údolních nivách. Holocenní cyklus je určitou formou procesů, které 

charakterizovaly pleistocenní interglaciály. Pozdně glaciální reliéf spodního holocénu 

v pahorkatinné části Ostravské glacigenní pánve, byl z většiny pokryt sprašemi                   

a sprašovými hlínami, zatímco nivy toků byly vyplněny písčitými štěrky. Podhorské okraje 

glacigenní pánve byly lemovány proluviálními a deluviálními uloženinami. Po silné erozi, 

kdy byla údolní niva snížena asi o 3 m opět dochází k akumulaci povodňových hlín, která 

trvá dodnes. V mělkých depresích předcházela ukládání povodňových sedimentů tvorba 

rašelin a rašelinných slatin. 
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4.4.4. Hydrogeologické poměry 

V zájmovém území Radvanice – rybník Volný jsou podzemní vody mělkého 

kvartérního oběhu vázány částečně na granulometricky příznivé polohy uvnitř vrstvy 

náplavových zemin, hlavní výrazné zvodnění má vazbu na fluviální štěrkopísky. V obou 

případech se jedná o kolektory s průlinovou propustností (Dostalík, 2007). 

V rámci obecné faciální proměnlivosti glacigenních sedimentů jsou na lokalitě 

Radvanice - Bartovice – Bučínský les zastoupeny zeminy korektorské (písky, štěrkopísky 

s příměsí jemnozrnných sedimentů), poloizolátorské až izolátorské (hlíny, jíly). Na lokalitě 

se vyskytují dvě zvodně: vyšší vázaná na polohy písků uložené v blízkosti terénu 

s gravitačním režimem podzemní vody a nižší v hloubce od 10 m pod terénem níže, která 

má režim tlakový (Malucha, Košař 2009). 

Podzemní vody mělkého oběhu lokality Ujala 1 jsou na úpatí svahu vázány            

na propustnější polohy svahových uloženin resp. na jejich kontakt s předkvartérním 

podložím. Nesoudržné glacigenní sedimenty ve vrcholové části svahu jsou možným 

kolektorem mělkého zvodnění lokálního významu, hlubší zvodnění je možné očekávat ve 

zvětralých partiích miocenního komplexu. Erozní základnou území je řeka Olše (Bláha et 

al., 2005). 
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5. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

Na vybraných místech sesuvných území bylo aplikováno geoelektrické měření 

metodou ERT s cílem zjistit průběh struktur způsobujících daný geomorfologický problém. 

Veškeré měření bylo provedeno geoelektrickou aparaturou ARES firmy GF Instruments s. 

r. o., Brno. 

5.1. Lokalita Radvanice – rybník Volný 

5.1.1. Geofyzikální a geologická prozkoumanost 

Podle závěrečné zprávy firmy KGEO, s. r. o.: „Ostrava – Radvanice, posouzení 

hráze rybníku Volný“ bylo v prostoru tělesa hráze provedeno geofyzikální měření pomocí 

georadaru. Následně s přihlédnutím k prvotním výsledkům georadarového měření byly      

na komunikaci vedoucí po tělese hráze realizovány dva vrty označené V-1 a V-2. 

Provedenými průzkumnými pracemi byl na lokalitě ověřen následující geologický 

profil (obr. č. 26): 

Antropogenní navážky hrázového tělesa – tvoří svrchní část geologického profilu 

cca 0,9 m mocné konstrukční vrstvy komunikace. V jejich podloží byly dokumentovány 

nehomogenní antropogenní násypy proměnlivého složení a mocnosti kolísající od 3,5 m    

ve vrtu V-1 do 5 m ve vrtu V-2. Svrchní část násypů do hloubky asi 2,1 m je tvořena 

vrstvou prachovité hlíny s nepravidelnou příměsí škváry, cihlových úlomků a písku 

přibývajících do hloubky. 

 Náplavové zeminy v podloží hráze – jsou tvořeny prachovitými jíly, místy 

s organickou příměsí a nepravidelnou příměsí písku a štěrku. Tvoří pod navážkami svrchní 

část přirozeného geologického profilu. 

Fluviální štěrkopísky – štěrkopísky s valouny pískovce a křemene s kolísající 

mocností, proměnlivou příměsí hlíny a jílu, průzkumnými pracemi zastiženy v hloubce 6 – 

7,7 m. 

Podložní vápnité neogenní jíly – vápnité jíly s prachově písčitými laminami až 

vložkami byly zastiženy v hloubce  7,7 - 8,4 m. 



Jan Gebauer: Volba optimálního uspořádání elektrod u metody rezistivitní tomografie 

2011  

 

39 

Georadarové měření bylo realizováno při frekvenci 200 MHz s rozestupem antén 1 

m. Krok měřený byl zvolen 0,2 m. Měřením byly vymezeny zóny oslabení hráze.             

Na profilu PF 10 situovaném napříč tělesem hráze v místě propadu (obr. č. 27) sledujeme 

tři výrazné reflexní projevy. První anomálie představuje odezvu od konstrukčního prvku 

hráze, druhá je od výtokové roury, třetí odráží kaverny v tělese hráze. 

V podélném směru na profilu PF 1 se projevuje stávající kaverna reflexní odezvou. 

Na vyšších časech cca od hloubek 2,5 m je vymezena anomální poloha, která odráží 

konstrukční prvky hráze (obr. č. 28). 

5.1.2. Výsledky měření metodou ERT 

Měření proběhlo 21. března 2011 podél jednoho profilu vedeného v ose hráze 

rovnoběžně se zábradlím asi 1 m od vozovky ve směru V-Z. Měřený profil měl celkově 

délku 78 m, z nichž 30 m připadlo na hráz vymezenou délkou zábradlí a 24 m navíc na 

každou stranu od hráze. Na profilu byly provedeny dohromady čtyři měření. Na úseku před 

hrázi byla asfaltová cesta, která znemožňovala zapojení všech elektrod. Při vzdálenosti 

elektrod 1 m byly z měření vynechány elektrody č. 19, 20 a 21, při vzdálenosti elektrod 2 

m pak elektroda č. 20. 

 Wenner-Schlumberger s rozestupem elektrod 1 m 

První měření bylo realizováno metodou Wenner – Schlumberger pomocí rolování 

sekcí s rozestupem elektrod 1 m (obr. č. 29). Svrchní část profilu do hloubky cca 2,5 m se 

jeví jako značně odporově nehomogenní. V prvním úseku mimo hráz se vysokými 

měrnými odpory v přípovrchové vrstvě projevují nejspíš navážky rozličného charakteru. 

Pod nimi je nízkoodporová zvodnělá poloha, vzniklá infiltrací srážkových vod. V centrální 

části profilu je zaznamenána odporová anomálie v hloubce do 2 m. S největší 

pravděpodobností se jedná o kavernu způsobující daný problém. Vysoké odpory 

vypovídají o jejím zasanování. V podloží, v hloubce cca 4,5 m, jsou viditelné dvě polohy 

zvýšených odporů, které jsou nejspíše odrazem konstrukčních prvků tělesa hráze. Lokální 

místa vyšších odporů odlišující se o dva řády od okolí vyjadřují materiálovou 

nehomogenitu hráze. S narůstající hloubkou se objevují polohy zvýšené vodivosti, které 
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představují podložní vodou nasycené horizonty. Jejich hloubkový průběh je bohužel 

omezen na 10 m, z důvodu rolování sekcí.    

 Wenner-Schlumberger s rozestupem elektrod 2 m 

Druhé měření proběhlo metodou Wenner – Schlumberger s rozestupem elektrod 2 

m. (obr. č. 30). V důsledku většího rozestupu elektrod struktury nejsou tak ostře 

ohraničeny, místy splývají v jednu celistvou strukturu. Identifikace jejich polohy se stává 

obtížnější díky rozsáhlosti anomálie, kterou způsobují. Deformace představující kavernu 

hráze je v prostřední části profilu dobře rozlišitelná i při tomto rozestupu elektrod.              

V bezprostřední blízkosti pod touto poruchou je nízkoodporová poloha menších rozměrů. 

Mohlo by se jednat o zvodnělé místo, které vzniklo průnikem povrchové vody přes 

kavernu. To by ovšem znamenalo, že místo původní kaverny není dostatečně zasanované. 

Na prvním profilu je tato poloha posunutá více do hloubky a není tak výrazná. V bodě 64 

m mimo úroveň hráze je viditelné narůstání vodivosti směrem do hloubky. Možná je 

spojitost s podzemním prouděním vody. 

 Dipól-Dipól s rozestupem elektrod 2 m 

Třetí měření bylo provedeno metodou D-D s rozestupem elektrod 2 m (obr. č. 31). 

Kavernová porucha uprostřed profilu je výrazně viditelná stejně jak u prvního měření. 

Nehomogenita materiálu ve svrchní části je dobře pozorovatelná, i když ne v takovém 

detailu jako v případě W-S uspořádání s rozestupem elektrod 1 m. Zajímavé je rozložení 

anomálií uvažovaných konstrukčních prvků. Na 30 m je pozice zachovaná, avšak druhá 

anomálie je posunutá více k povrchu vzhledem k předešlým dvěma profilům. Podobné 

projevy odporových anomálií lze pozorovat s narůstající vzdáleností na profilu, zhruba ve 

stejné hloubce a stejné vzdálenosti od sebe, jen s méně kontrastním odlišením od okolí 

jako v případě prvních dvou anomálních projevů. Tyto anomálie tvoří linii, která vede až 

na konec profilu a utvrzuje domnění o projevech konstrukčních prvků. Nízkoodporový 

horizont v hloubce 8 - 9 m se u tohoto uspořádání vyznačuje větším rozšířením než             

u předešlých výsledků měření. Lokální projevy snížených měrných odporů jsou v oblasti 

27 a 33 m nad anomálií zvýšených měrných odporů v hloubce cca 2 m. Jsou nejspíše 

způsobeny vsakem srážkových vod přes vrstvu navážek. Tyto místa jsou považovány za 

oslabené polohy, které by mohly v budoucnu způsobit oslabení hráze. 
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5.1.3. Srovnání výsledků ERT s jinými metodami průzkumu 

Srovnáním výsledků ERT a IG vrtů vyplývá, že odporově nehomogenní svrchní 

vrstva v mocnosti cca 2,5 m je tvořena vrstvou prachovité hlíny s nepravidelnou příměsí 

škváry, cihlových úlomků a písku. Přípovrchové zvýšené rezistivity na prvním profilu 

měřeného uspořádáním W-S s rozestupem elektrod 1 m odpovídají konstrukční vrstvě 

vozovky. 

Poloha kaverny lokalizovaná georadarem odpovídá poloze této deformace 

interpretované metodou ERT v přibližně stejném místě. Odtoková trubka vyznačená 

v georadarovém snímku příčného řezu PF 10 nebyla na žádném profilu ERT zaznamenána. 

Je to dáno zřejmě materiálem roury, který se dostatečně odporově neodlišuje od okolí.  

Projev výrazných odporových anomálií zachycených metodou ERT v místě          

pod lokalizovanou kavernou u všech tří měření se shoduje s reflexními odrazy 

interpretovanými jako odrazy od konstrukčních prvků hráze u metody georadaru. Poloha 

těchto elementů určená georadarovým měřením se nejlépe shoduje s  výsledky metody     

D-D s rozestupem elektrod 2 m. 

Nízkoodporový horizont jehož povrch je zachycen metodou ERT v hloubce 8 – 9 m 

je projevem neogenních bádenských jílů, které jsou v této hloubce zachyceny vrty. 

Lokální oslabení vyhodnocené georadarovým měřením v metráži 23 m v hloubce 

cca 2 m je na ERT výsledných profilech poměrně nevýrazné. U uspořádání W-S 

s rozestupem elektrod 1 m se jeví na povrchu vyšším měrným odporem jako poloha větší 

koncentrace příměsi škváry, písku a cihel. Jedná se tedy o propustnější polohu, která může 

být potencionální kavernou. Tento fakt je utvrzen mírným snížením měrného odporu 

v hloubce 2,5 m na profilu metody uspořádání W-S s rozestupem elektrod 2 m. Další dvě 

potencionální poruchy byly interpretovány na 27 a 33 m metodou ERT. Nejlepší 

rozlišitelnost těchto struktur poskytuje uspořádání Dipól-Dipól s rozestupem elektrod 2 m 

Na georadarovém záznamu tyto struktury nejsou rozpoznány.   
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5.1.4. Vyvození závěru z výsledků ERT 

Výsledky aplikované metody ERT na lokalitě Radvanice – rybník Volný jsou 

následující: Projev kavernové struktury uprostřed všech profilů v metráži 36 – 40 m                

a hloubce cca 2,5 m, u kterých bylo aplikováno měření metodou ERT různými typy 

uspořádání je jednoznačný. Průběh odporově nehomogenní svrchní vrstvy navážek je 

nejlépe pozorovatelný z měření W-S typem uspořádání s rozestupem elektrod 1 m. Další 

místa potencionálních poruch, které by mohly narušit stabilitu hráze tímto typem 

uspořádání a rozestupem elektrod nebyla jednoznačně určena. Druhé měření pomocí 

uspořádání typu W-S s rozestupem elektrod 2 m poskytlo nepatrně odlišné rozložení 

struktur v podloží a menší rozlišitelnost v svrchní odporově nehomogenní vrstvě jako 

v prvním případě. Ve dvou místech v podloží jsou sice interpretovány poruchové struktury, 

nicméně otázkou je proč tyto skutečnosti nejsou rozpoznatelné při stejném typu spořádání 

s rozestupem elektrod 1 m. Poslední měření prostřednictvím uspořádání typu D-D 

s rozestupem elektrod 2 m prokázalo, co se týče rozložení struktur, značnou podobnost 

s georadarovým měřením. Navíc byly vymezeny při tomto měření dvě polohy snížených 

odporů, které jsou interpretovány jako možné ohrožení stability hráze. Dá se tedy říci, že 

toto uspořádání elektrod bylo ze všech použitých při měření na dané lokalitě nejvhodnější. 

 

Obr. č. 26: Geologický řez A-B  1:200/1:200 (Dostalík, 2007) 
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Obr. č. 27: Georadarový záznam na příčném profilu PF 10. První anomálie představuje odezvu      

od konstrukčního prvku hráze, druhá je od výtokové roury, třetí odráží kaverny v tělese hráze (Dostalík 2007) 

 

 

Obr. č. 28: Georadarový záznam na profilu PF 1(Dostalík, 2007) 
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Obr. č. 39: Profil měřený metodou ERT uspořádáním typu Wenner-Schlumberger s rozestupem 

elektrod 1 m  

 

 

Obr. č. 30: Profil měřený metodou ERT uspořádáním typu Wenner-Schlumberger s rozestupem 

elektrod 2 m  

 

 

Obr. č. 31: Profil měřený metodou ERT uspořádáním typu Dipól-Dipól s rozestupem elektrod 2 m  
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5.2. Lokalita Radvanice-Bartovice – Bučínský les 

5.2.1. Geofyzikální a geologická prozkoumanost  

Na lokalitě byly podle závěrečné zprávy firmy Technoprojekt, a. s.: „Stabilizace 

sesuvného území a úprava odtokových poměrů v oblasti Bučínského lesa v k. ú. Radvanice 

– Bartovice“ provedeny geologicko-průzkumné práce s cílem objasnit inženýrsko-

geologické poměry. Celkem bylo vytýčeno a následně realizováno třináct vrtů, z toho tři 

vrty byly vystrojeny inklinometrickými pažnicemi (Iv-1, Iv-2, Iv-3) a dva vrty (J-1 a J-2) 

byly vystrojeny PVC pažnicemi k pozorování hydrorežimu. Zvodnění v zájmovém 

prostoru je dle provedených průzkumných prací značně komplikované. Kvartérní kolektor 

je variabilní. Existují zde dílčí zvodnělé horizonty vázané na litologicky a granulometricky 

příznivé vrstvy, tedy štěrky, písky a písčité a štěrkovité hlíny. Tyto dílčí kolektory nejsou 

souvislé a mohou i nemusí spolu navzájem komunikovat. 

Na základě výsledků provedených vrtných a jiných průzkumných prací je sestavený 

geologický a geotechnický výpočtový řez (obr. č. 32), ve kterém je interpretován 

následující vrstevní sled: 

Antropogenní vrstvy – navážky rozličného charakteru a mocnosti. Jedná se 

především o navážku charakteru jílu písčitého až jílu s nízkou plasticitou, místy tuhého až 

měkkého, promíseného s úlomky cihel a kamení popř. s karbonskou hlušinou či popelem. 

Komplex glacigenních sedimentů – komplex zemin proměnlivého 

granulometrického složení. Hlavní zeminový typ zde představují šedé, šedé až hnědé jíly 

s nízkou popř. střední plasticitou s přechody do jílu písčitého s valounky eratik. Hlinité 

sedimenty jsou lokálně proloženy různě mocnými čočkami a vrstvami písků či štěrků 

s příměsí jemnozrnné zeminy. 

Jíly až jílovce předkvarterního podloží – předkvartérní podloží je tvořeno vápnitými 

jílovitými hlínami a jíly (rozloženými jílovci). Konzistence těchto zemin je při styku 

s kvartérní formací a v případě výskytu zvodnění na tomto rozhraní tuhá, jinak pevná. Jíly 

jsou silně vápnité. 

Dále bylo na lokalitě provedeno georadarové měření při frekvenci 50 MHz 

s rozestupem antén 3 m. Krok měření byl zvolen 0,25 m. Výsledný georadarový profil 
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poskytuje obraz o rozložení geologických struktur v hloubkovém řezu a o jejich 

vzájemných vztazích.  

V zobrazení georadarového záznamu profilu L0_1 bez dynamického zesílení           

a funkce „dewow“ (obr. č. 33) lze dobře vymezit aktivní část sesuvu, která se projevuje 

převahou záporných (modrých) amplitud ležící v úseku 26 – 66 m. Hloubka aktivní části je 

5 m. Dílčí nestabilitu lze pozorovat i na metráži 82 m, kde může dojít k aktivaci sesuvu 

v bádenu, který by mohl představovat spouštěcí mechanizmus pro následné pohyby 

v kvartéru v horní části svahu. 

V zobrazení georadarového profilu s využitím funkce „dewow“ a dynamickým 

zesílením amplitud se velmi detailně vykreslí struktury sesuvu (obr. č. 34). Na tomto 

profilu bylo vymezeno zemní těleso v místě sesuvu tvořené kvartérními sedimenty, jejichž 

mocnost se zmenšuje směrem po svahu dolů ze 14 m nad hranou sesuvu až na 1,5 m v patě 

svahu. V podložních bádenských jílech byla vymezena řada dílčích těles a rozhraní 

v subhorizontálním směru. Povrch podskalního podloží tvořeného neporušenými jílovci 

bylo zachyceno v hloubce 15 – 20 m. 

V metrážích 0 a 48 bylo provedeno měření metodou VES s rozestupem proudových 

elektrod AB/2max = 37 a 49 m (obr. č. 35) Z výsledků měření vyplývá, že v podloží 

kvartéru se nachází poloha velmi nízkých odporů, pravděpodobně se jedná o jílovitý 

provlhlý komplex zemin. Vysoké odpory v metráži 0 m indikují písčité polohy, snížené 

odpory na bodě 48 m jílovité prostředí a přítomnost smykové plochy. 

5.2.2. Výsledky měření metodou ERT 

 Na vybraném profilu délky 124 m vedeném ve směru SSZ - JJV byly realizovány 

23. března 2011 tři měření metodou ERT. Profil byl záměrně veden ve stejné linii, ve které 

bylo provedeno georadarové měření. Výsledky z ERT byly následně analyzovány a 

korelovány s geofyzikálním řezem sestaveným z údajů z georadaru, VES a vrtů (obr. č. 

34). 
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 Wenner-Schlumberger s rozestupem elektrod 2 m 

První měření proběhlo metodou uspořádání W-S s rozestupem elektrod 2 m za 

pomocí rolování sekcí (obr. č. 36). Měřený profil lze vertikálně rozdělit na dvě části a to:  

o nadložní horniny, projevující se měrnými odpory od 50 m nahoru, 

jejichž mocnost se postupně ve směru úklonu svahu zmenšuje.  

o Dále pak podloží projevující se výrazně nižšími měrnými odpory zhruba 

stejných hodnot v celé jeho mocnosti.  

V úseku 18 m je zaznamenán projev zvýšené rezistivity, který je příčinou 

podzemního vedení inženýrské sítě nebo rozdílného litologického typu horniny. V místě    

za hranou sesuvu, v oblasti inklinometrického vrtu Iv-1, šlo při vizuálním průzkumu 

zřetelně vidět, že se jedná o zvodněný úsek. Je možné, že zde vytéká podzemní voda ze 

svahu sesuvu. Tato oblast se projevuje hodnotami vyšších měrných odporů v metráži 36 – 

84 m.  V tomto místě je interpretovaná smyková plocha v hloubce cca 5 m. V bodě 85 m je 

zaznamenán projev vyššího odporu směrem do podloží. Jedná se pravděpodobně                 

o strukturu představující vertikální poruchu. V horní části této struktury, v úrovni rozhraní 

mezi nadložím a podložím, jsou vidět zvodnělé polohy po obou stranách. Voda 

pravděpodobně infiltrovala prostřednictvím této struktury do podložních hornin. Na konci 

profilu se zřetelně projevuje nízkými odpory potok, protékající napříč v patě svahu. 

 Wenner-Schlumberger s rozestupem elektrod 4 m 

Druhé měření proběhlo metodou W-S s rozestupem elektrod 4 m. Měření už nebylo 

tak podrobné jak v prvním případě, což je vidět z výsledného profilu (obr. č. 37). Rozhraní 

mezi nadložními horninami a podložím je dobře rozeznatelné, avšak jeho pokračování po 

svahu dolů je omezeno jen na 85 m. Dále je pak nahrazeno podložním nízkoodporovým 

komplexem hornin. Smyková plocha je dobře viditelná i při tomto rozestupu elektrod. 

Zvýšená rezistivita nad touto smykovou plochou se jeví spíše jako dvě polohy vedle sebe 

než jedna souvislá jako u prvního měření. V prostřední části podloží je dobře viditelný 

projev zvýšené vodivosti, který tvoří jednu souvislou polohu. Vertikální struktura není při 

tomto rozestupu zaregistrována, pouze poloha projevující se o jeden řád vyšším měrným 

odporem než podloží. Potok taktéž nejeví dostatečnou odporovou diferenciaci od okolí 

potřebnou k jeho identifikaci.  
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 Dipól-Dipól s rozestupem elektrod 4 m 

Třetí měření bylo realizované na této lokalitě metodou Dipól-Dipól s rozestupem 

elektrod 4 m (obr. č. 38). Profil je velmi podobný prvnímu měření podle uspořádání W-S 

s rozestupem elektrod 2 m. Rozhraní mezi nadložím a podložím je vedeno přibližně ve 

stejné linii odpovídající jeho mocnosti i délce. Polohy se zvýšenou vodivostí v podloží jsou 

rovněž dobře srovnatelné s prvním měřením. Při tomto typu uspořádáni je vidět ostřejší 

průběh smykových ploch. Dílčí smyková plocha je interpretována i v horní části svahu. 

Celá část svahové deformace až do délky 88 m je označena jako aktivní, příznivá pro vznik 

sesuvu. Potok tekoucí napříč patou svahu lze na profilu rozeznat, i když ne tak dobře jako 

na prvním profilu.  

5.2.3. Srovnání výsledků ERT s jinými metodami průzkumu 

Nulový bod profilu georadaru odpovídá metráži 12 m na profilu ERT , který byl tak 

veden záměrně z důvodu zachycení zóny neovlivněné sesuvem. Červená linie na obr. č. 36 

značí průběh profilů ostatních metod.  

Srovnáním výsledků ERT s výsledky geologického a geotechnického výpočtového 

řezu jednoznačně potvrzuje rozhraní glacigenních sedimentů a předkvartérního podloží 

tvořeného jíly a jílovci, které se projevuje přechodem z vyšších odporů do nižších.  

Anomálie vyskytující se na začátku profilů ERT interpretovaná jako projev 

inženýrské sítě je ve skutečnosti projevem glacigenních písků, zaznamenaných vrty, které 

se obecně projevují vyššími hodnotami měrných odporů. Tato skutečnost je potvrzena         

i metodou VES, která byla realizována kolmo na průběh měřeného profilu v metráži 0 a 48 

m. Aktivní část sesuvu vymezená v metráži 26 – 66 m na georadarovém záznamu profilu 

L0_1 bez dynamického zesílení a funkce „dewow“ je dobře srovnatelná se smykovou 

plochou interpretovanou v centrální části profilů ERT. Rovněž hloubka struktury odpovídá 

přibližně stejným hodnotám obou metod. 

Zvýšené hodnoty měrných odporů v hloubce do 3 m v centrální části všech profilů 

ERT jsou projevem písčitého jílu, který je zaznamenán v litologickém profilu vrtu Iv-1 a J-

9. 
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Polohy mírně zvýšených odporů v podložních jílovcích zaznamenaných na všech 

profilech metody ERT odpovídají projevům poddolování, které jsou interpretovány            

na georadarovém snímku. Na prvním profilu podle W-S uspořádání s rozestupem elektrod 

2 m je nad touto oblastí interpretována vertikální struktura, která je možným projevem 

poddolování. Je pravděpodobné její pokračování směrem do podskalního podloží. 

5.2.4. Vyvození závěru z výsledku ERT 

Z realizovaných měření metodou ERT lze říci, že se všechny profily projevují 

značnou podobností. Druhý profil měřený pomocí uspořádání W-S s rozestupem elektrod 4 

m je zjednodušenou formou prvního profilu měřeného stejným typem uspořádání 

s rozestupem elektrod 2 m. Nejsou v něm tak detailně vykresleny všechny struktury jako 

v prvním případě. Smykové zóny jsou však dobře viditelné. Třetí měřený profil 

uspořádáním typu D-D s rozestupem elektrod 4 m je takřka totožný s prvním měřením. 

Jsou v něm navíc ostřeji vykresleny smykové zóny a hloubkový dosah je větší.  

Lze tedy konstatovat, že u tohoto typu řešeného úkolu postačuje rozestup elektrod 4 

m. Volba uspořádání je pak závislá na detailnosti průzkumu.  

 

 

 

Obr. č. 32: Ilustrační geologický a geotechnický výpočtový řez L0_1 (Malucha, Košař 2009) 
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Obr. č. 33: Georadarový záznam profilu L0_1 bez dynamického zesílení a funkce „dewow“. 

V poloze s převahou záporných (modrých) amplitud lze dobře vymezit aktivní část sesuvu                          

(Malucha, Košař 2009) 

 

 

Obr. č. 34: Geologicko – geofyzikální řez podél georadarového profilu L0_1 (Malucha, Košař 2009) 
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Obr. č. 35: Odporový řez interpretovaný z měření metody VES (Malucha, Košař 2009) 

 

 

Obr. č. 36: Profil měřený metodou ERT uspořádáním typu Wenner-Schlumberger s rozestupem 

elektrod 2 m pomocí rolování 
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Obr. č. 37: Profil měřený metodou ERT uspořádáním typu Wenner-Schlumberger s rozestupem 

elektrod 4 m 

 

 

Obr. č. 38: Profil měřený metodou ERT uspořádáním typu Dipól-Dipól s rozestupem elektrod 4 m 

 

 

Obr. č. 39: Detail aktivní části sesuvu na profilu L0_1 bez dynamického zesílení a funkce „dewow“ 
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5.3. Lokalita Ujala1 

5.3.1. Geofyzikální a geologická prozkoumanost 

Podle závěrečné zprávy firmy GEOtest Brno a. s.,: Vliv poddolování na sesuvy, byl 

na zájmovém území v rámci inženýrsko-geologického průzkumu proveden široký komplex 

geofyzikálních metod skládající se z VES, MRS, seismické tomografie, SOP a karotážního 

měření. Dále pak monitorovací průzkumné práce metodou ERT realizované Cervantesem. 

Na lokalitě bylo provedeno monitorovací měření metodou ERT v září 2009, březnu 

2010 a v dubnu 2010. První a třetí měření bylo provedeno s rozestupem elektrod 3 m, 

druhé měření pak s rozestupem 2 m. Všechny tři profily byly realizovány prostřednictvím 

uspořádání typu Wenner-Schlumberger (obr. č. 40). 

Z karotážního měření byla použita akustická karotáž a z komplexu radioaktivních 

metod – gama karotáž, gama gama karotáž a neutron neutron karotáž. Litologické 

vyhodnocení bylo provedeno podle neutronové karotáže s přihlédnutím k ostatním 

metodám a popisu vrtného jádra (obr. č. 41). 

Na obr. č. 42 je znázorněn geologicko-geofyzikální řez sestavený z výsledků 

kvantitativní interpretace VES, MRS, karotáže a celková geologická interpretace 

průzkumných prací. Mimo sesuv lze vymezit povrchové hlíny, které jsou značně variabilní. 

Pod nivními hlínami leží vrstva fluviálních sedimentů, štěrků a písků. Na základě měrných 

odporů lze konstatovat, že zeminy jsou silně proměnné a jejich složení kolísá od silně 

zahliněných písků až po relativně čisté písky a štěrky.  

Z výsledků geofyzikálního měření jsou vymezeny tři svahové deformace ležící     

nad sebou (obr. č. 42). Nejsvrchnější smyková plocha byla karotážně zjištěna v 6 metrech. 

Tělo sesuvu zde tvoří hlíny. Druhá smyková plocha je v hloubce cca 10 m, kde je toto 

patro svahové deformace tvořeno porušenými neogenními jílovci. Třetí smyková plocha se 

vyskytuje v okolí 18 m, její fyzikální projev je charakterizován poklesem objemové 

hmotnosti. 
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5.3.2. Výsledky měření metodou ERT 

Na lokalitě byly provedeny dvě měření ERT na jednom témže profilu orientovaném 

JZ-SV o celkové délce 165 m.  

 Dipól-Dipól s rozestupem elektrod 3 m 

První měření proběhlo 9. listopadu 2010 pomocí uspořádání typu D-D s rozestupem 

elektrod 3 m (obr. č. 43). Profil lze dle výsledků měření rozdělit na dvě části a to: nadložní 

nízkoodporová zóna táhnoucí se po celé délce profilu. Báze této zóny je v hloubce cca 9 m, 

mohlo by se jednat o mělčí smykovou zónu. Nad touto nízkoodporovou zónou se 

v přípovrchové vrstvě, v hloubce do 2 m objevují místy polohy mírně zvýšených odporů 

vymezující trhliny a směs kvartérního materiálu. 

Druhou část tvoří dvě vysokoodporové anomálie v hloubce 18 m, které indikují 

podložní porušené bloky hornin. Mezi těmito polohami se s narůstající hloubkou projevuje 

nízkoodporový horizont, který pravděpodobně souvisí s hladinou podzemní vody. 

 Wenner-Schlumberger s rozestupem elektrod 3 m 

 Druhé měření proběhlo na lokalitě 22. března 2011 pomocí uspořádání typu W-S 

s rozestupem elektrod rovněž 3 m (obr. č. 44). V oblasti 48 - 106 m na profilu v hloubce 15 

– 25 m je anomálie projevující se sníženými hodnotami odporu. Jedná se pravděpodobně o 

spodní smykovou plochu hlubšího sesuvu. V okolí staničení 48 m se zvýšenými hodnotami 

odporu projevuje tahová zóna sesuvu. Přípovrchové zvýšené rezistivity zhruba uprostřed 

profilu jsou způsobeny zřejmě písčitými polohami nebo trhlinami, jejichž prostřednictvím 

je dotována nízkoodporová zóna vyznačená zelenou barvou povrchovou vodou. V úrovni 

110 m se s narůstající hloubkou vymezuje oblast nízkých odporů, která pravděpodobně 

souvisí s hladinou podzemní vody. Vysokoodporové anomálie zachycené uspořádáním     

D-D, jsou při uspořádání W-S taky pozorovatelné, avšak hodnoty měrných odporů těchto 

struktur jsou podstatně nižší. Zajímavá je inverze výsledků na konci profilu v okolí 

staničení 144 m ve srovnání s prvním měřením. U uspořádání D-D se hodnoty projevují 

nižšími odpory, oproti hodnotám profilu měřeného uspořádáním W-S, u kterého se 

projevují zvýšenými odpory s lokálně nižšími odpory. V případě zvýšených odporů se 

může jednat o zónu komprese vzniklou vlivem stlačování materiálu.  
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5.3.3. Srovnání výsledků s jinými výsledky průzkumu 

Provedené měření podle ERT jsou vzhledem k  profilům ostatních metod posunuté 

o 25 m směrem nahoru po svahu. Červená linie na obr. č. 43 značí průběh profilů ostatních 

metod.  

 Nejsvrchnější smyková plocha interpretována v geologicko-geofyzikálním řezu 

v hloubce šest metrů, přibližně odpovídá smykové zóně zachycené metodou ERT              

na prvním profilu podle uspořádání D-D. Materiál sesuvu je tvořen směsí všech typů 

kvartérních zemin a materiálu podloží – neogenních jílů. Otázkou však je rozsah smykové 

plochy, jejíž počátek je interpretován podle výsledků ERT od 15 m profilu. Metodou 

Wenner-Schlumberger tato skutečnost nebyla prokázána. Možná shoda je na profilech z  

průzkumu podle Cervantese, 2010, kde jsou nízké odpory pozorovatelné na počátku všech 

profilů a je pravděpodobné jejich pokračování za hranici nulového staničení.  

Druhá smyková plocha je v geologicko-geofyzikálním řezu určena ze seismických 

a karotážních údajů v hloubce cca 10 metrů, toto patro je tvořeno neogenními jílovci. 

Z výsledků odporového měření metodou ERT tato struktura nelze jednoznačně určit, 

jelikož se může projevovat jako součást svrchní smykové plochy, tudíž nelze odporově 

odlišit. 

Třetí patro svahové deformace bylo určeno v geologicko-geofyzikálním řezu          

v hloubce cca 18 m geoelektricky, ve spodní části sesuvu i metodou MRS a karotáží. Báze 

této svahové deformace se z části shoduje s nízkoodporovou zónou na profilu měřeného 

Wenner–Schlumbergerovou metodou s rozestupem elektrod 3 m. Ta je vůči svahové 

deformaci označené písmenem „A“ v geologicko-geofyzikálním řezu posunuta směrem 

k jihozápadu na profilu. Tvar a průběh smykové plochy je však mírně odlišný 

pravděpodobně v důsledku neustálé aktivity sesuvu. Svahová deformace označená 

v geologicko-geofyzikálním profilu písmenem „B“ je srovnatelná s posledním úsekem       

na profilech ERT, kde se projevuje jako poloha snížených odporů u uspořádání D-D a 

zvýšenými odpory u uspořádání W-S. Souvislá návaznost svahové deformace „A“ a sesuvu 

„B“ dokumentována v geologicko-geofyzikálním řezu je v profilu ERT u uspořádání W-S 

oddělena nízkoodporovou polohou související nejspíše s hladinou podzemní vody nebo 

s tektonickým oslabením neogenních sedimentů. 
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Anomální projevy vyšších odporů v podloží jsou zapříčiněny s největší 

pravděpodobností písčitými jílovci, které zde byly karotážně zastiženy. 

Výsledky z měření ERT W-S typem uspořádání s rozestupem elektrod 3 m se 

poměrně dosti shodují s výsledky od Cervantese na třetím profilu měřeného uspořádáním 

typu Wenner-Schlumberger s rozestupem elektrod 2 m. Rozmístění bloků písčitých jílovců 

je však viditelně odlišné. Z monitorovacího měření provedeného Cervantesem lze vidět 

pohyb vrchního bloku písčitého jílovce směrem dolů při porovnání měření z listopadu 

2009 a března 2010. Hloubka smykové plochy je na tomto profilu omezena hloubkovým 

dosahem měření. Je velice pravděpodobné její pokračování ve vertikálním směru podobně 

jako při mnou provedeném měření uspořádáním typu W-S s rozestupem elektrod 3 m. 

Svrchní smyková zóna určena na profilu podle uspořádání D-D s rozestupem 

elektrod 3 m je dobře pozorovatelná na všech profilech měřených Cervantesem. 

5.3.4. Vyvození závěru z výsledku ERT 

Uspořádání typu Dipól-Dipól je na této lokalitě vhodné pro vymezení smykové 

zóny v mělčí hloubce. V hlubších částech jsou struktury zkresleny projevem vyšších 

odporů písčitých jílovců. Při uspořádání typu Wenner-Schlumberger s rozestupem elektrod 

3 m byl vymezen hlubší sesuv a všeobecně lze struktury lépe rozlišit a srovnat s ostatními 

metodami provedenými na této lokalitě. 
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Obr. č. 40: Výsledky měření metodou ERT uspořádáním typu Wenner-Schlumberger            

(Cervantes 2010) 
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Obr. č. 41: Karotážní měření ve vrtech PIM4 a PIM44 (Bláha et al., 2005) 
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Obr. č. 42: Geologicko - geofyzikální interpretace sesuvu Ujala 1 (Bláha et al., 2005) 

 

 

Obr. č. 43: Profil měřený metodou ERT uspořádáním typu Dipól-Dipól s rozestupem elektrod 3 m 
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Obr. č. 44: Profil měřený metodou ERT uspořádáním typu Wenner-Schlumberger s rozestupem 

elektrod 3 m 

5.4. Porovnání ERT s jinými geofyzikálními metodami 

 Srovnání metody ERT s metodou VES 

Elektrická rezistivitní tomografie poskytuje daleko více změřených bodů než 

vertikální elektrické sondování a tím i detailnější odporový obraz ve zkoumaném 

horninovém prostředí. 

Pro názorný příklad uvádím výpočet bodů na profilu délky 300 m a mocnosti 40 m.  

 VES 

V případě metody VES je na profilu provedeno 11 měření VES vzdálených od sebe 

30 m. Při hloubce h = 1/5 AB je pro požadovanou hloubku 40 m maximální vzdálenost 

proudových elektrod AB = 200 m. Podle Mareše et al., 1990 při doporučeném roztažení 

elektrod opakujících se po dekádách tj. (1 m; 1,4; 2 2,6; 3,6; 5,0; 7; 10; 14; 20; 26…) je při 

každém měření VES získáno 17 bodů. Celkově je tedy odměřeno 187 bodů v zájmovém 

horninovém prostředí. Změření profilu zabere při průměrné době 45 minut na jedno měření 

VES celkově 8 hodin 15 minut. 
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 ERT 

Při aplikaci metody ERT na profilu délky 320 m s maximálním rozestupem 

elektrod 5 m s využitím rolování sekcí, které omezí hloubkový dosah na 40 m a eliminuje 

zbytečně velké množství dat je získáno 817 bodů při uspořádání Wenner-Schlumberger      

a 1591 bodů při uspořádání Dipól-Dipól. Minimální čas měření přístroje nezahrnující dobu 

přípravy měření je 40 minut u uspořádání Wenner-Schlumberger a 79 minut u uspořádání 

Dipól-Dipól. Vidíme tedy značnou výhodu ERT proti VES jak z hlediska časového tak 

počtu získaných dat. 

 Přednosti a zápory ERT proti georadaru 

Nevýhoda georadaru - vhledem k tomu že pro zpracování je možno použít jen 

jednu hodnotu rychlosti šíření vln, dochází k určitému zkreslování hloubek v případě, že se 

v horninovém prostředí hodnoty rychlosti mění. Snížení kvality dat je způsobeno vysokou 

vodivostí prostředí, která zeslabuje elektromagnetický signál a tím i rozlišení zkoumaného 

prostředí.  

Rozlišení struktur georadarem je závislé na jejich hloubce a frekvenci použité 

antény. Obecně platí, že velikost objektu by měla být alespoň 1/10 hloubky k zkoumané 

struktuře. Rozlišovací schopnost metody ERT je závislá pouze na odporové diferenciaci od 

okolí a vhodné metodě uspořádání. Omezení aplikace metody ERT je narůstá s 

nepříznivosti terénu pro zavedení elektrod do horninového prostředí. Nevhodný se stává 

asfalt, beton apod. U georadaru tento problém odpadá. 
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6. ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce hodnotí výsledky geofyzikálního měření pomocí 

metody elektrické rezistivitní tomografie s cílem zjistit optimální uspořádání elektrod u 

této metody při řešení konkrétních geomorfologických problémů.  

Většina výsledků měření je analogická a není zcela jednoduché a taky jednoznačné 

určení optimálního uspořádání elektrod.  

V případě první lokality Radvanice – rybník Volný jsem dospěl k závěru, že 

všechny výsledky měření metodou ERT byly pozitivní a lze z nich určit hlavní místo 

porušení indikující kavernu u přepadového potrubí. Metoda Wenner-Schlumberger 

s rozestupem elektrod 1 m má velmi dobré rozlišení struktur v přípovrchové vrstvě. Další 

oslabená místa se však při tomto měření neprojevila. Podobné výsledky přineslo druhé 

měření stejným typem uspořádání s rozestupem elektrod 2 m, kdy nebylo tak výrazné 

rozlišení struktur. Nejužitečnější informace přineslo měření podle uspořádání typu Dipól-

Dipól s rozestupem elektrod 2 m, při kterém byla vymezena navíc potencionální místa 

narušení stability hráze a které je nejlépe srovnatelné s výsledky georadaru.  

Na druhé lokalitě Radvanice – Bartovice – Bučínský les lze pozorovat analogii na 

všech měřených profilech, zvláště pak na prvním profilu podle uspořádání Wenner-

Schlumberger s rozestupem elektrod 2 m a třetím podle uspořádání Dipól-Dipól 

s rozestupem elektrod 2 m. Na druhém profilu nejsou patrné veškeré struktury projevující 

se na ostatních dvou profilech a výraznost smykových ploch je nižší. Aktivní část sesuvu 

interpretovaná georadarem je velmi dobře srovnatelná s oblastí smykové plochy určené 

v centrální části svahové deformace na všech profilech ERT. Pro průzkum této svahové 

deformace postačuje rozestup elektrod 2 m při uspořádání typu Dipól-Dipól, které tímto 

považuju za optimální. 

Třetí zájmová oblast, kde bylo realizované měření metodou ERT je Ujala 1. Oba 

typy uspořádání prokazovaly značnou variabilitu, zvláště v poslední části profilu. 

Uspořádáním Dipól-Dipól byla vymezena mělčí smyková zóna sesuvu. Podložní část 

profilu je výrazně ovlivněna písčitými jílovci, které zkreslují ostatní struktury. Při měření 

pomocí uspořádání typu Wenner-Schlumberger byla vymezena hlubší část svahové 

deformace a celkově strukturně profil odpovídal ostatním výsledkům měření, které byly  
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na lokalitě realizovány. Jednoznačně nelze říci, které uspořádání je optimální, ale považuji 

za užitečné výsledky  měření metodou Wenner-Schlumberger s rozestupem elektrod 3 m. 

Na závěr lze říci, že volba uspořádání elektrod závisí na povaze řešeného úkolu a 

do značné míry taky na předpokládané hloubce zkoumané struktury. Je proto vhodné znát 

vyjádření inženýrského geologa a jiné kompetentní osoby o stávajících poměrech na 

lokalitě, před započetím geofyzikálních prací. Uspořádání typu Dipól-Dipól je vhodné 

zejména pro lokalizaci struktur ve vertikálním směru, Wenner-Schlumberger pak 

v horizontálním až subhorizontálním směru.  

Rozestup elektrod záleží především na velikosti hledaných struktur. U všech lokalit, 

na kterých jsem prováděl měření pomocí metody ERT stačil větší rozestup elektrod 

z realizovaných měření. Obecně při měření profilů přesahujících délky 100 m vystačí 

rozestup elektrod 4 m, při značně dlouhých profilech i 5 metrů. Menší rozestup elektrod je 

vhodné aplikovat pro podrobnou znalost polohy hledaných struktur tzn. v místě kde je 

předpokládaná hledaná struktura provést měření s menším rozestupem elektrod. Při 

interpretaci výsledných hodnot je důležité se opírat o jiné výsledky metod geofyzikálních, 

vrtných průzkumných prací aj., které byly na lokalitě provedeny. Jedna metoda obvykle 

neposkytuje jednoznačné výsledky, z kterých pak lze vyvozovat závěr. 
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