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Anotace 

 

Ve své práci se zabývám použitím georadaru (GPR) při vyhledávání horizontálních důlních 

děl. V první části popisuji základní pojmy a princip georadaru, základní metody 

měření georadarem a jeho aplikace. V dalších částech práce jsou příklady měření 

a vyhodnocení průzkumů pěti lokalit s různým horninovým prostředím. V závěru je uvedeno 

posouzení vhodnosti georadarové metody pro vyhledávání důlních děl  v závislosti 

na geologické charakteristice prostředí. 

 

Klíčová slova:  užitá geofyzika, průzkum, georadar, důlní dílo 

 

 

 

 

 

Summary 

 

In my thesis I deal with using the ground penetrating radar for locating horizontal mines. 

In the first part I introduce the terminology, the principle of GPR, basic methods of measuring 

and applications of GPR. In following parts of the thesis you can find examples 

of measurement and  interpretations of surveys on five sites with varying geology. The thesis 

is concluded by assessment of the GPR method suitability in locating horizontal mines 

for various geological environments. 

 

Keywords:  applied geophysics, survey, georadar, GPR, mine 
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1. Úvod 

 

 

Těžba a využití nerostů má na území dnešní České republiky dlouhou tradici. 

Horninové prostředí bylo porušováno celou řadou typů důlních děl. Dobývání nerostů se 

zpočátku omezovalo na sběr ze zvětralinového pláště, rýžování v korytech vodních toků, 

později se těžilo systémem mělkých jam a šachtic. Ve středověku rostla potřeba kovů 

a těžba se tak přesouvala do stále větších hloubek, důlní díla byla ražena svisle, úklonně 

i horizontálně a složitě se větvila. Vyčerpaná ložiska zůstávala opuštěná a důlní díla 

nezajištěná. 

    

V současnosti Zákon ČNR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon) vyžaduje likvidaci nečinných důlních děl, jejich zajištění, likvidaci následků 

těžby a rekultivaci krajiny. K tomuto účelu mají báňské podniky povinnost vytvářet 

finanční rezervy. Potřeba sanace a bezpečného zajištění však vzniká také u starých důlních 

děl (definované v § 35). Jejich registraci i zabezpečení zajišťuje Ministerstvo životního 

prostředí prostřednictvím České geologické služby - Geofondu, jak upravuje vyhláška 

MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru. U starých 

důlních děl je mnohdy poslední vlastník neznámý a nemáme k dispozici žádnou důlně 

měřickou dokumentaci. Určit průběh a rozsah důlních děl pod povrchem pak mohou právě 

geofyzikální měření.  

    

Předmětem diplomové práce bylo zkoumat možnosti využití georadaru pro 

vyhledávání, resp. přesnou lokalizaci horizontálních starých důlních děl v hloubce do 20 

metrů. V rámci projektu FR-TI3/520 Věda a výzkum projevů hornické činnosti ve vztahu 

k fyzikálním proměnám charakteristik horninového prostředí  (zadaný Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR, nositelem je firma GSP s.r.o., Institut geologického inženýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity je jedním z řešitelů) byly vybírány ložiska 

a lokality vhodné ke geofyzikálnímu sledování rezistivním profilováním 

a multielektrodovým rezistivním měřením. Na některých byla provedena také georadarová 

měření, která jsou popsána a interpretována v předložené diplomové práci. Práce nejprve 

stručně charakterizuje GPR – směrový georadar, který vysílá vlnění do horninového 



Šárka Dubská: Možnosti geofyzikálního radaru při lokalizaci horizontálních důlních děl  

2012                                                                                                                                     3 

prostředí z povrchu; speciální georadary jsou představeny jen okrajově. Důraz je kladen 

především na metodu georadarového profilování a vlastní použité přístroje. Dále se práce 

podrobně věnuje geologickým poměrům horninového prostředí, ve kterém se vybraná díla 

nachází. Důkladná znalost litologie a tektoniky je důležitá pro vyhodnocení výsledků 

měření. Závěrečná kapitola si klade za cíl interpretovat výsledky terénního měření nad 

vybranými starými horizontálními důlními díly a posoudit vhodnost a omezení metody 

georadaru k danému účelu. 
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2. Podstata georadarového měření  
 

Georadar (GPR, Ground Penetrating Radar, RAdio Detection And Ranging) je 

poměrně mladá geofyzikální metoda, rozvíjela se až v druhé polovině 20. století.  

Technologie GPR využívá průniku elektromagnetických vln z povrchu do horninového 

prostředí a jejich odrazu od vrstevního rozhraní s cílem vytvoření obrazu podpovrchových 

struktur a lokalizace vyhledávaných objektů. V některých případech je jedinou 

nedestruktivní možností, jak lokalizovat neznámé objekty, včetně nekovových. 

Podobně jako ostatní geofyzikální metody poskytuje relativně levný kontinuální 

záznam z velké plochy ve srovnání s přímými metodami průzkumu horninového prostředí, 

které jsou vždy bodové, diskrétní (vrty), příp. lokální (odkryv, průzkumná rýha) a značně 

drahé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Vlevo odraz elektromagnetických vln od objektu  typu potrubí, vpravo ukázka 
detekce skalního podloží pod sedimenty (MALÅ, 2004). 

    

 

Georadary lze s úspěchem využít pro zkoumání sedimentů, při detekci skalního 

podloží, kabelů, plastových i kovových trubek (obr.1), kaveren, zlomů a hladiny podzemní 

vody, dále při měření hloubek dna vodních nádrží nebo objektů v horninovém prostředí, 

zkoumání kvality betonových konstrukcí, chodníků, vozovek i zemních hrází, 
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v archeologii atd. (MALÅ, 2008). Měření lze provádět i z hladiny vodního toku či nádrže. 

Vrstva vody má sice na elektromagnetické vlnění silný stínící účinek, ale vzhledem 

k homogenitě vody lze naměřené odrazy předpokládat pouze ode dna a hlubších rozhraní 

(Karous, 2006). 

 

2.1 Princip georadaru 

 

Z antény umístěné na povrchu jsou vysílány elektromagnetické vlny o frekvenci 

nejčastěji 25 - 800 MHz do podloží. Frekvence se volí podle potřebného rozlišení 

a hloubkového dosahu. Rozpětí možných frekvencí je mnohem vyšší, např. firma MALÅ 

vyrábí antény v rozpětí frekvencí od 12,5 do 2300 MHz, firma GSSI vyrobila anténu 

o frekvenci 2500 MHz (Karczewski, 2007). Vlnění se odráží od vrstevního rozhraní nebo 

od objektu, pokud mají obě prostředí odlišné dielektrické vlastnosti. Část vysílané energie 

je pohlcena okolním nadzemním prostředím, část se rozptýlí do podloží a jen malé 

množství energie se odrazí k povrchu, kde je zachycena druhou, přijímací anténou. Poměr 

pohlcené a odražené energie vln je závislý na typu půdního či horninového prostředí, na 

zrnitosti, pórovitosti, soudržnosti a na obsahu vody. Intenzita odraženého signálu je tedy 

funkcí kontrastu dielektrické konstanty na rozhraní, použité frekvence signálu a vodivosti 

materiálu, kterým prochází vlnění. 

Rychlost šíření elektromagnetických vln závisí nepřímo úměrně na relativní permitivitě 

(starší název dielektrická konstanta) podpovrchových vrstev. Ve všech materiálech je 

rychlost průchodu vln nižší než ve vakuu. Vodivé prostředí zeslabuje elektromagnetické 

vlnění, čímž klesá hloubka průniku vln. Tyto vztahy ukazuje tabulka 1 na příkladu 

konkrétních látek a hornin. Nejlepší výsledky poskytuje georadarové měření v  prostředí 

s vysokým měrným odporem jako je suchý písek a štěrk, rašelina, vápenec, písčité hlíny, 

led, slabě mineralizovaná voda. Naopak pokles v kvalitě georadarových profilů je často 

způsoben vysokým množstvím prachových částic, jílu, kalových krust nebo salinitou vody 

v sedimentech (obr. 2).  

„Pokud je konduktivita horninového prostředí větší než 10 mS/m (nebo rezistivita nižší 

než 100 Ω.m), nelze GPR pro průzkum území doporučit,“ (MALÅ, 2008).  
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Obr. 2: Závislost hloubky průniku elektromagnetického vlnění (depth) 
na měrné vodivosti (conductivity) horninového prostředí (MALÅ, 

2008). 

 

Relativní permitivita εr je podílem permitivity prostředí ε a permitivity vakua ε0. 

Vypovídá o schopnosti látky polarizovat se v elektrickém poli a určuje, kolikrát více je 

látka vlivem polarizace schopna absorbovat energie elektrického pole ve srovnání 

s vakuem.  

 
 

Tab. 1: Vlastnosti různých geologických materiálů ovlivňující 
rychlost šíření elektromagnetických vln (Davis et al., 1989 in 
Geo-sense, 2007). 

 

 

 

Hodnota relativní permitivity závisí i na obsahu vody. Rychlost elektromagnetických 

vln se zmenšuje s druhou odmocninou relativní permitivity εr  
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v=
c

√εr
                                                                                                         (1) 

kde c je rychlost světla ve vakuu. 

K přijímači se vlny dostávají po různých trajektoriích. Nejdříve přicházejí vlny, které 

se šíří vzduchem. Po nich následují přímé podpovrchové vlny a nakonec vlastní sledované 

(především odražené) vlny. Elektromagnetické vlny se mohou od rozhraní vrstev odrážet, 

lámat, rozptylovat nebo skládat (obr. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Šíření elektromagnetických vln (Musset a 
Khan, 2000 in Buráň, 2009). 

 

Na rozhraní dvou vrstev o různých rychlostech šíření elektromagnetických vln dochází 

k lomu podle Snellova zákona: 

 

sin α1

v1

=
sin α2

v2
                                                                                             (2) 

 Pokud signál elektromagnetických vln dopadá na rozhraní pod úhlem menším než je 

tzv. kritický úhel, láme se podle Snellova zákona do následující vrstvy, jestliže dopadá pod 
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úhlem větším než je kritický úhel, dojde k totálnímu odrazu paprsku od rozhraní. Pokud 

vlna dopadá na rozhraní pod kritickým úhlem, láme se podél rozhraní (Gruntorád, 1985):  
 

sin α1

v1

=
sin α2

v2

=
1

v2
                                                                     (3) 

   

Pokud v prostředí rychlost šíření vln do hloubky postupně roste, dochází k lámání 

paprsků „od kolmice“ tak dlouho, až dojde k překonání velikosti kritického úhlu a vlna je 

totálně odražena zpět k povrchu (Pospíšil, 2007). 

V praxi má velký význam rozlišení georadaru. Horizontální rozlišení se užívá k určení 

velikosti podpovrchových objektů.  

Vertikální rozlišení RV je rovno čtvrtině vlnové délky λ. Závisí na rychlosti 

jednotlivých vrstev a tím i na relativní permitivitě εr. Udává, jak velké objekty nebo 

diskontinuity je ještě možné georadarem detekovat.  

 

RV =
λ

4
                                                                                       (4) 

λ=
v

f
                                                                                         (5) 

 

kde v - rychlost elektromagnetických vln, f - anténní frekvence. 

Vertikální rozlišení tedy vzroste použitím antény s vyšší frekvencí (tab. 2). Takové 

vlnění je ale silněji pohlcováno a má menší dosah (tab. 3). Pro zmenšení délky vlny 

na čtvrtinu je třeba zčtyřnásobit frekvenci, což redukuje průnik vln podložím na polovinu.  
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Tab. 2: Vypočtené hodnoty vertikálního rozlišení (RV) v 
cm pro různé anténní frekvence (Basson, 1992, in Geo-
sense, 2007). 

 

 

 

2.2 Georadarová měření 

 

Předností metody georadarového průzkumu je fakt, že se jedná o metodu rychlou 

a nedestruktivní. Mobilita přístroje a digitální záznam dat profilů je již dnes samozřejmostí. 

Měření i vyhodnocení může u některých přístrojů probíhat na obrazovce v reálném čase. 

Profil horninovým prostředím je tedy vizualizován už v průběhu měření na povrchu. 

Podobné výhody přináší i moderní geofyzikální přístroje např. pro odporovou tomografii.  

Georadar navíc umožňuje zachytit také nekovové objekty. Lokalizovat pod vozovkou 

kovové, plastové i keramické trouby inženýrských sítí současně lze pouze pomocí 

georadaru. 

 Georadarová měření můžeme provádět v různých režimech. Nejběžnější uplatnění 

naleznou klasické reflexní profily (GPR s. s.), kdy se nachází vysílač i přijímač na povrchu, 

dále měření karotážní, měření rychlosti elektromagnetických vln v prostředí nebo 

prozařování (především stavebních konstrukcí).  
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2.2.1 Reflexní (odrazové) profily 

 

Georadar se při sběru dat pohybuje kontinuálně nebo krokově. Kontinuální měření se 

užívá spíše pro předběžné průzkumy. Měření v určitých vzdálenostech (krocích) je 

vhodnější pro přesnější georadarové průzkumy, kde vyžadujeme vysoké rozlišení a kvalitu 

obrazu.  

Před samotným měřením je třeba zvolit na základě vstupních informací o lokalitě 

a žádaném výsledku měření několik důležitých parametrů, především vedení profilových 

linií, dále pak rozlišení georadaru, délku kroku, vzdálenost a orientaci antén.  

Vytýčení a odstup profilových linií 

Georadarový průzkum by měl být naplánován tak, aby vytvořil síť profilových linií 

rovnoběžně a kolmo k očekávanému směru úklonu vrstev nebo vyhledávaných objektů. 

Vzdálenost přímek se volí podle požadovaného rozlišení, s ohledem na účel měření. Síť 

přímek v mřížce je možné zpracovat do podoby 2D nebo 3D vizualizace. Horninové 

prostředí může být s využitím 3D modelů prezentováno z jakéhokoliv úhlu pohledu včetně 

řezů odhalujících vnitřní strukturu. 

Operační (provozní) rozlišení a hloubku průniku můžeme měnit volbou různé 

frekvence antény a síly vysílače. Jak ukazuje tabulka 3, nižší frekvence antény zvyšují 

hloubku průniku, ale nemají velké rozlišení. Vyšší frekvence antény naopak zvyšují 

rozlišovací schopnost a snižují hloubku průniku. Volba frekvence antény závisí na účelu 

měření (např. předpokládané hloubce a velikosti hledaného objektu).  

 

Tab. 3: Příklady dosahů georadarů série TR-GEO v závislosti 
na frekvenci zvolené antény (Gajdoš, 2010). 
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Tab. 4: Velikosti objektů zachytitelných anténami různých frekvencí 
(MALÅ, 2009). 

 

 

 

Velikost kroku, rozestup mezi jednotlivými měřeními, je vzdálenost mezi každým 

souborem dat bodů georadarového profilu. Velikost kroku ovlivňuje kvalitu měřených dat. 

Nastavuje se před započetím průzkumu. Obvykle se používá maximální velikost kroku 

1 m, běžně ale 0,1 – 0,5 m. Pro dosažení podrobného horizontálního rozlišení rozhraní či 

podpovrchových objektů je potřebná menší velikost kroku. 

V případě sledování subhorizontálních vrstev je vhodné dodržet tzv. Nyquistův interval 

od ¼ do ½ vlnové délky mocnosti zkoumaných vrstev. Například vlnová délka 0,25 - 

0,5 m je vhodná pro rozlišení vrstvy o mocnosti jednoho metru. 

Časový (hloubkový) řez je soustavou vertikálně orientovaných časových záznamů na 

přijímacím dipólu. Při volbě časového řezu by měla navržená hloubka překročit cílovou 

hloubku o 1/3.  

Časový interval načítání je čas, ve kterém je odražený signál vzorkován. Pokud 

zvýšíme frekvenci antén, zvýší se i rychlost načítání.  

Separaci (vzdálenost) antén lze nastavit jen u některých antén, pokud nemají pevné 

nastavení vzdálenosti.  

Orientace antén (obr. 4) ovlivňuje kvalitu měřených dat. Před samotným měřením 

v terénu je potřeba si uvědomit, které antény jsou dvojpólové a  mají požadovanou 

polaritu. Běžně užívaná orientace antén kolmá ke směru průzkumu poskytuje široké 

pokrytí odrazu elektromagnetických vln. Využívá se v průzkumech sedimentárních 

prostředí. Rovnoběžné vyzařování například lépe identifikuje hladinu podzemní vody. 



Šárka Dubská: Možnosti geofyzikálního radaru při lokalizaci horizontálních důlních děl  

2012                                                                                                                                     12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Různé možnosti orientace antén (elektrické pole se předpokládá vyrovnané 
podél anténních os); PL rovnoběžné, PR kolmé, BD příčně vyzařující polarizace 
antén, EF podélná polarizace, XPOL křížová  polarizace (Jol a Bristow, 2003 in 
Buráň, 2009). 

 

 

Multikanálový radar 

 

Multikanálové přístroje umožňují ovládat jednou řídící jednotkou kombinaci několika 

anténních vysílačů a přijímačů (obr. 5). Radarové antény tak lze využít v řadě variant 

měření, např. měření na jednom profilu s více frekvencemi zároveň, současné měření na 

několika paralelních profilech blízko sebe, kontinuální měření na profilu v uspořádání 

CMP, současné měření s různou vzájemnou orientací antén aj. (ČAAG, 2006).  

Má specifické využití především při průzkumu silnic, kdy je třeba naměřit data 

z malých hloubek a velké plochy v krátkém čase. Pro studium hlubší geologie 

v členitějších přírodních terénech se nehodí. Multikanálové přístroje vyrábí například 

kanadská firma Sensors & Software nebo švédská MALÅ GeoScience. 
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Obr. 5: Tradiční vícekanálový radar a kombinovaný RAMAC/GPR multi-channel firmy MALÅ 
GeoScience Sweden (MALÅ, 2008). 

 

 

2.2.2 Specifické využití georadaru 

 

Měření rychlosti elektromagnetických vln v horninovém prostředí 

 

Pro interpretaci měřených profilů potřebujeme v některých případech nejprve stanovit 

rychlosti šíření elektromagnetických impulsů v prostředí. Lze ji určit například měřením 

doby průchodu vln horninovým prostředím z jednoho vrtu do druhého nebo korelací 

měřených údajů se známými hloubkami (pokud známe přesnou hloubku uložení např. 

kanalizace). K nedestruktivním způsobům určení rychlosti vlnění v případech, kdy korelaci 

nemůžeme použít, patří metoda společného středního bodu (CMP) a odraz a refrakce 

s širokým úhlem (WARR). Obě metody vyžadují oddělený přijímač a vysílač, přičemž se 

jejich rozestupy zvyšují s každým krokem. Používají se v seismickém i georadarovém 

průzkumu.  

Metoda CMP je přesnější, protože je georadar vždy centrován na stejný konkrétní bod 

rozhraní (obr. 6). Při CMP vysílají antény signál s frekvencí od 12,5 do 1000 MHz nebo 

i vyšší. Vzdálenost antén závisí na jejich frekvenci, průniku do hloubky a rychlosti vlnění 

v podpovrchových vrstvách. CMP nabízí dobrý odhad rychlosti, hloubka rozhraní může 

být stanovena s přesností 10 - 20 cm, což je dostatečné pro stanovení vlastností podloží. 
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Obr. 6: Metoda středního bodu, CMP (MALÅ, 2009). 

 

Metoda odrazu a refrakce s širokým úhlem (WARR) se vyznačuje pevně fixovanou 

vysílací anténou, zatímco přijímací anténa se pohybuje od vysílače (obr. 7 a 8). Je rychlejší 

a jednodušší než CMP, ale v případě šikmo ukloněného rozhraní dává méně přesné 

výsledky (obr. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: A - metoda odrazu a refrakce s širokým úhlem (WARR), 
v porovnání s B – metodou společného bodu (CMP) (Reynolds, 2011). 
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Obr. 8: Graf čas-vzdálenost metody WARR. Zobrazuje vzdušnou vlnu, přímou 
podpovrchovou a odraženou vlnu. (Reynolds, 2011). 

 

 

Obr. 9: Na ukloněném podpovrchovém horizontu vykazuje metoda WARR větší chyby než 
metoda CMP (Gruber a Ludwig, 1996 in Buráň, 2009). 

 

Prozařování 

 

Prozařování se používá k zobrazení vnitřní struktury převážně stavebních konstrukcí, 

hlavně opěrných stěn, hrází, památek, sloupů, atp. Vysílací a přijímací anténa se upevní na 

konstrukci proti sobě, signál prochází skrz konstrukci. Metoda je označována zkratkou 

COP (obr. 10). 

Křížové prozařování konstrukce (MOG) spočívá v postupném posunu přijímacích antén 

na různá místa konstrukce proti vysílacím anténám pod různými úhly. Předností MOG je 

detailnější zobrazení nehomogenit v konstrukci. 
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Obr. 10: Umístění vysílací antény (T) a přijímajících antén 
(R) při prozařování (Karczewski, 2007). 

 

 

Georadar ve vrtné hlavě 

 

Georadary se vyvíjí pro stále specializovanější využití. Projekt Orfeus, zahájený v  roce 

2006 a podporovaný Evropskou unií, vyvinul nový specializovaný radar. Ten je umístěn ve 

vrtné hlavě souprav pro vodorovné vrtání se zpětným zatahováním kabelů a trub (obr. 11). 

V reálném čase poskytuje informace o překážkách před a okolo vrtné hlavy, čímž je možné 

provádět vrty v blízkosti inženýrských sítí bezpečněji (Raclavský, 2007). 
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Obr. 11: Lokalizace překážek okolo a před vrtnou hlavou 
u vodorovného řízeného vrtání (Raclavský, 2007). 

 

2.3 GPR pro vyhledávání horizontálních starých důlních děl 

 

Pro vyhledávání starých důlních děl není třeba velkého rozlišení. Pokud nejsou 

zavalené, mají štoly vesměs výšku okolo 1,8 až 2 metry a šířku do dvou metrů. Měla by je 

zachytit anténa s frekvencí 50 až 250 MHz. 

Zájmová důlní díla, resp. jejich úvodní úseky, se všechny nacházely v hloubce do 20 m. 

Takový dosah mají antény frekvence nanejvýš 100 MHz. Vyšší frekvence, konkrétně 

250 MHz, byla použita jen v případech, kdy byla štola uložena v menší hloubce. 

Na většině lokalit bylo měřeno anténou 50 MHz pro její dostatečný hloubkový dosah a tvar 

antény, který je možné použít i v náročnějším terénu (viz následující kapitola). 
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3. Použitá aparatura 

 

Georadary vyrábí řada firem v různých provedeních. Obecně se aparatura pro 

georadarové profilování v terénu skládá z řídící jednotky, zdroje energie, monitoru a  antén. 

Při všech měřeních byly použity produkty švédské firmy MALÅ. 

Řídící jednotka firmy MALÅ Professional Explorer (ProEx) má modulární stavbu, je 

plně kompatibilní se všemi anténami a lze do ní v rozšířené verzi zapojit až osm antén 

(16 datových kanálů). Antény lze připojit přes koaxiální, optický nebo vysokofrekvenční 

modul. Váží 1,9 kg (obr. 12). 

 

 

Obr. 12: Řídící jednotka firmy MALÅ Professional 

Explorer (ProEx) (MALÅ, 2007). 

 

Moderní monitor nahrazuje dřívější nutnost používat v terénu notebooky. Je 

optimalizován pro sběr, zpracování a prezentaci GPR dat přímo v terénu. Díky operačnímu 

systému na bázi Linuxu je stabilní, spolehlivý a rychle startuje. Monitor je odolný proti 

nárazům a pracuje v širokém rozpětí teplot od -20° do +50°C. Váží 2,6 kg (obr. 13). 

Antény dělíme na stíněné a nestíněné. V obou kategoriích lze volit antény různých 

frekvencí. Liší se dále cenou, hmotností a rozměry (tab. 3). 



Šárka Dubská: Možnosti geofyzikálního radaru při lokalizaci horizontálních důlních děl  

2012                                                                                                                                     19 

 

Obr. 13: XV Monitor firmy MALÅ (MALÅ, 2007). 

    

Pro georadarové měření na členitém povrchu (zorané pole, paseky, lesy) je vhodná 

anténa RTA (Rough Terrain Antenna) pro svůj tvar pružného „hada“, který umožňuje lepší 

kontakt antény s podložím (obr. 14). Je možné s ní měřit i v hůře prostupném terénu, pro 

obsluhu stačí jedna osoba. RTA není stíněná. Byla použita anténa frekvence 50 MHz. Má 

délku 9,25 metrů a váží 7 kg. 

 

 

Obr. 14: Nestíněná Rough Terrain Antenna firmy MALÅ 

(MALÅ, 2007). 

 

Stíněné antény (obr. 15) jsou vhodné všude tam, kde lze předpokládat rušení 

elektromagnetického záření. Využití naleznou především ve městech a na rovném, málo 

členitém povrchu. Přijímač i vysílač jsou uloženy v jednom pouzdře, zatímco u RTA jsou 

od sebe vzdáleny 4 metry. Přijímač nepřijímá signál ze všech směrů, ale pouze z podloží. 

Antény mají kufrovitý tvar, jsou opatřeny okem pro tažení po zemi, volitelně také měřícím 

kolem. Při profilování na ložisku Nová Ves byla použita krom RTA i anténa o frekvenci 

250 MHz. Stíněné antény mají mnohem vyšší hmotnost než nestíněné. S rostoucí frekvencí 

se zmenšují rozměry i hmotnost antén. 250 MHz anténa váží 7,85 kg (nestíněná anténa 

stejné frekvence může vážit jen čtvrtinu, Karczewski, 2007) a je dlouhá 74 cm (MALÅ, 

2007). 
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Obr. 15: Stíněná anténa 250 MHz firmy MALÅ, délka 74 cm, 
hmotnost 7,85 kg (MALÅ, 2007). 

 

V terénu naměřená data byla zobrazena a upravena v programu RadExplorer. Program 

je určen pro zpracování a interpretaci GPR dat a je kompatibilní s datovými formáty 

hlavních výrobců GPR: RAMAC (MALÅ), SIR (GSSI), Zond (Radar Systems), OKO 

(Logis.), a SEG-Y. Program umožňuje čtení a vizualizaci radargramů, odstranění pozadí, 

editaci a prostorovou interpolaci dat, amplitudovou korekci, dekonvoluci, filtrování, 

migrace, topografickou korekci, stanovení rychlosti šíření vlny, konverzi času na hloubku 

a další úpravy. 

Na všechny radargramy v následující kapitole bylo aplikováno pět doporučených 

procedur: DC removal, Time adjustment, Background removal, Amplitude correction 

a Bandpass filtering. 

Procedura DC Removal odstraňuje konstantní složku signálu v případě, že nějaká 

existuje. 

Procedura Time adjustment je určena pro nastavení nulového bodu na vertikální časové 

měřítko, nulou je skutečný okamžik, kdy vlna opouští vysílač.  

Aplikace procedury Background removal je nezbytná, pokud existují velmi rozdílné 

hodnoty v požadovaném signálu. Podstatou je odečtení střední hodnoty v každém bodě 

profilu.  

Amplitude correction umožňuje vyhladit kolísání amplitud vln pomocí čtyř různých 

metod nebo jejich  libovolných kombinací. 

Procedura Bandpass filtering se používá pro vylepšení poměru signál /šum.  
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4. Popis horninového prostředí studovaných lokalit 

 

Pro georadarové měření byla vybrána stará důlní díla v přístupných oblastech České 

republiky, horizontálního uložení, známé lokalizace, v hloubce do 20 metrů. Vybrané 

lokality se nachází v různých geologických jednotkách, stará důlní díla byla ražena 

v rozdílných horninách. Dále bude zkoumáno, jakým způsobem tyto faktory ovlivňují 

kvalitu jejich zachycení georadarovým měřením. 

Poštovní štola u Zlatých Hor a Dědičná štola u Nové Vsi náleží sileziku, Dřevěná štola 

u Čermné a štola „G“ u Svatoňovic se nachází v moravskoslezském kulmu. Odvodňovací 

dědičná štola u Radvanic reprezentuje českou část vnitrosudetské pánve.  

 

4.1 Zlaté Hory, Poštovní štola 
 

Zájmová Poštovní štola patří do katastrálního území Zlaté Hory v Jeseníkách. Štola se 

nachází asi 5 km jižním směrem od obce Zlaté Hory v bývalém areálu závodu RD Jeseník, 

mezi starou silnicí a novou přeložkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Lokalizace Poštovní štoly v Základní vodohospodářské mapě ČR, list 15-31. 
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Geologická stavba ložiska Zlaté Hory – Východ  

 

Zlatohorský rudní revír leží ve východní části geologické jednotky silezika, v pestré 

vrbenské sérii devonského stáří. Poštovní štola se nachází v ložisku ZH – Východ. Ložisko 

leží ve východní a jihovýchodní části zlatohorského rudního revíru. 

Celá rudní oblast je vázaná na komplex epizonálně metamorfovaných 

vulkanosedimentárních hornin devonského stáří, především na polohu rohovcovitého 

kvarcitu v podloží grafitických fylitů. Celý horninový komplex je střídavě budován 

vulkanickými, vulkanosedimentárními a sedimentárními horninami, které do sebe 

pozvolna přechází. Nejhlubším podložím této formace jsou páskované nebo homogenní 

vápnité metatufity světlé i tmavěšedé barvy o mocnosti 40 až 60 m, která směrem k jihu 

klesá. Do nadloží přecházejí přes několikametrovou neprůběžnou polohu krystalického 

vápence do páskovaných metatufitů šedé barvy o mocnosti 50 až 100 m. Tyto metatufity 

jsou tvořeny pásky fylosilikátů, kvarckeratofyrů (kvarctrachytů) a kvarcitů, často se 

označují jako 2 – 3 proužková kvarcitová břidlice. V komplexu těchto metatufitů se 

nacházejí samostatná tělesa metakvarckeratofyrů, někdy až 40 m mocných a 100 m 

dlouhých. Tyto horniny jsou velmi pevné a makroskopicky připomínají rohovcovité 

kvarcity světle šedé barvy. Omezení těles je prstovité a ve zvrásněném komplexu hornin se 

jeví jako rigidní deskovité útvary, protažené většinou do směru SZ-JV. 

Metatufity postupně laterárně přecházejí do sedimentární formace. Hornina má 

břidličnatý charakter a je tvořena především muskovitem, chloritem a SiO2. Poloha chlorit 

muskoviticko kvarcitické břidlice je různě mocná a tvoří přechod mezi metatufity 

a vlastními ložiskovými kvarcity. Mocnost má v rozpětí od 6 do 30 m. Často je 

označována jako zbřidničnatělý kvarcit, hornina je ve své svrchní části místy zrudnělá, 

protože na ní už leží většinou po neostrém kontaktu rohovcový kvarcit, vlastní nos itel 

polymetalického zrudnění. Mocnost kvarcitu (a tedy i ložiska) kolísá od 3 do 30 m 

a v horizontálním směru dosahuje délky 350 až 400 m. Na styku kvarcitů s nadložními 

grafitickými fylity bývá vyvinuta žíla bílého křemene mocná do 0,5 m nebo nesouvislá 

poloha nepravidelně zrudněného krystalického vápence o mocnosti 0,1 až 6,0 m. V nadloží 

ložiska bývá ještě vložka sterilního kvarcitu (0,5 až 4,0 m) a na něho již nasedá grafitický 
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fylit. Svrchně devonskou sedimentaci ukončují heřmanovické vápence. Na nich již leží 

horniny řazené ke kulmu. 

V revíru se tedy vyskytují následující horninové typy: metatufity, metakvarckeratofyry, 

muskovitickokvarcitické břidlice až zbřidličnatělý kvarcit, rohovcové kvarcity, krystalické 

vápence a grafitické fylity. K významným rudním minerálům patří především pyrit, 

sfalerit, chalkopyrit, galenit, pyrrhotin, tetraedrit; v přípovrchových partiích se vyskytují 

sekundární minerály limonit, goethit, wad, chalkosin, covelin, malachit, cerusit, 

hydrozinkit a hemimorfit. 

Ložisko je složitě zvrásněné. Nejvýraznější jsou vrásové deformace směru sever – jih 

až jihovýchod s upadáním b os k jihu či k jihovýchodu. Tyto vrásy (ležaté xylitové) mají 

západní vergenci, rozpětí až 30 m, amplitudy do 50 m. Druhé typy vrás jsou až metrových 

rozměrů se SZ vergencí a upadáním b os SV pod úhlem 15 až 45°. Existence třetích vrás 

vyplývá pouze částečně z map vrstevnic kontaktu kvarcitů a grafitických fylitů. Jde zřejmě 

o mírné zvlnění směru V-Z. 

S plochy metamorfní břidličnatosti mají úklon 30 až 50° k SV a JV. V místech křížení 

vrás dochází k protažení výběžku grafitických fylitů hluboko (až 50 m) do kvarcitů 

a dochází tak k přerušení ložiskové polohy. 

Pro ložiskovou oblast Zlaté Hory – Východ jsou charakteristické dva systémy puklin. 

Nejčastější má hodnotu 300 – 350 / 60 – 85° a často jej doprovází křemenná výplň. Druhý 

má hodnotu 220 – 260 / 55 – 75°. Ojediněle se vyskytují ještě další dva systémy. 

Nejvýraznější jsou průběžné porušené zóny směru JZ-SV, často  mocné i více než 1 m 

s výplní drtě okolních hornin s jílovými minerály a mylonitem. Místy došlo ke vzniku 

kaveren. Jedná se většinou o strmé porušené zóny s velkým hloubkovým dosahem, které 

jsou od sebe vzdáleny zhruba 50 m a v grafitických fylitech zanikají. 

Dalším, spíše však ojedinělým systémem narušených zón, jsou zóny směru JV-SZ 

s úklonem 70 až 80° SV až VSV. Jejich mocnost jde do prvních decimetrů a výplň tvoří 

opět drť okolních hornin a jílovité minerály. 

Na ložisku Zlaté Hory – Východ jsou vyvinuty dva hlavní samostatné kolektory 

podzemních vod. Svrchní kolektor tvoří komplex ferritických nezpevněných hornin 

v nadloží grafitických fylitů v blízkosti heřmanovických vápenců. Nižší kolektor tvoří 

dobře puklinově propustné ložiskové kvarcity s vápenci, které jsou odděleny od svrchního 
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kolektoru špatně propustnými grafitickými fylity. Obě zvodně jsou však propojeny starými 

netamponovanými povrchovými vrty (Bunček, Šmolka, 2011). 

 

Poštovní štola 

 

Ložiska zlaté rudy byla ve Zlatých horách objevena kolem roku 1220. Nacházela se 

blízko povrchu a umožňovala kromě rýžování také dobývání v povrchových, tzv. 

"mělkých" dolech. Rudy byly s přestávkami těženy až do 17. prosince 1993, kdy vyjel 

z dolů poslední vozík a těžba byla definitivně ukončena. 

Ložisko ZH – Východ bylo otevřeno celou řadou důlních děl. Poštovní štola (dříve 

štola sv. Trojice a Kupferzeche) na úrovni + 615 m navazuje na staré i novodobé dobývky, 

kterými je přerušena. Poštovní štola je evidována v České geologické službě – Geofond 

v Praze pod označeními SDD 283 a HDD 17319. Není osamoceným důlním dílem, ale 

komplexem důlních děl – štoly a dobývek. Tento středověký důl byl naposledy činný 

v 19. století. Z 18. století má zbytky těžního zařízení, ukázku kamenných zakládek, 

zachovalý sklad dřeva a ručně sekaný komín. Spadá pod geologické lokality doporučené 

k ochraně stupně B. Ústí štoly je spolu s celou oblastí uvnitř trvale zajištěné zálomové 

oblasti ložiska (Bunček, Šmolka, 2011). 

 

4.2 Ložisko Nová Ves, Dědičná štola 

 

Ložisko Nová Ves je situováno na východním až jihovýchodním svahu hory Soukenná 

(1 022 m). Dědičná štola je vzdálena cca 3 km severním směrem od obce Karlov a cca 

2,5 km SZ směrem od obce Nová Ves (u Rýmařova). Nachází se v katastrálních územích 

Karlov pod Pradědem a Žďárský potok (Šmolka, 2011).  

 

Geologická charakteristika ložiska Nová Ves 

 

Geologicky se ložisko řadí k východní části Českého masivu, oblasti moravskoslezské. 

V těsné blízkosti Rýmařova probíhá rozhraní dvou významných geologických jednotek. 

Západní jednotku tvoří komplex metamorfovaných hornin silezika starohorního 
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a prvohorního stáří, východní jednotku tvoří komplex slabě metamorfovaných až 

nemetamorfovaných sedimentů moravskoslezského paleozoika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Lokalizace Dědičné štoly v Základní vodohospodářské mapě ČR, list 
14-42. 

 

Hlavními horninami pestrého souboru silezika desenské klenby jsou různé typy rul, 

migmatitů, svorů a amfibolitů, obalovou část pak tvoří devonské vulkanické a sedimentární 

horniny s ložisky rud železa, zinku, olova, stříbra a mědi. Komplex usazených i sopečných 

hornin, označovaný jako vrbenská skupina, byl i se svým podložím později zvrásněn 

a přeměněn variským vrásněním. Z původních horniny vznikly dnešní fylity, kvarcity, 

různé typy zelených břidlic, vápence a pestrá série poměrně málo přeměněných hornin 

spilit-keratofyrové formace. 

Rudní žíly ložiska Nová Ves s Pb-Zn zrudněním pronikají silně zvrásněnými, 

epizonálně metamorfovanými horninami vulkanosedimentárního komplexu, který je 

součástí vrbenské skupiny – v prostoru ložiska jsou přítomny zejména grafitické fylity, 

kvarcity a chloriticko-sericitické břidlice s deskovitými kvarcity. Horniny jsou vedle 

silného zvrásnění tektonicky postižené směrnými dislokacemi. Úklon puklin je převážně 

k severozápadu. Tyto poruchy byly v mladších prvohorách vyplněny rudními žilami. Při 

poslední fázi variského vrásnění  došlo k jejich vyvlečení do současných nepravidelných 
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rudních poloh. Vlivem prosakujících vod vznikl na povrchových částech rudních těles 

gossan tvořený hydroxidy Fe a sekundárními minerály Pb a Zn.  

Na ložisku jsou známy dva hlavní systémy rudních žil: systém žíly Boží Dar (dříve 

Julius – úklon 60 až 80º k severozápadu) a systém žíly František (úklon 35 až 45º 

k severozápadu). Příkře ukloněná žíla Boží Dar má celkovou směrnou délku 500 m. 

Průměrná mocnost je 0,8 až 1,0 m, kovnatost se pohybuje kolem 3 % Pb a 5 % Zn. 

Dobyvatelné jsou jen některé její partie s dostatečnou mocností a kovnatostí. Žíla František 

je porušena několika směrnými vertikálními poruchami, které dělí ložisko do menších 

rudních bloků. Vlastní rudní pásmo bylo asi 80 m široké a kolem 1,5 km dlouhé. 

Na povrchu je tento pruh sledovatelný řadou odvalů a pinek. Žíly jsou tvořeny karbonáty 

(hořečnatým sideritem, mladším železnatým dolomitem, ankeritem, kalcitem), křemenem 

a sulfidy (tmavohnědým a červenohnědým sfaleritem, galenitem a pyritem). Žilná výplň 

má často nepravidelně páskovanou texturu. V menším množství je na rudních žilách 

přítomen chalkopyrit, v akcesorickém množství se vyskytuje tetraedrit, freibergit, 

bournonit, výjimečně i boulangerit a ryzí zlato; lokálně je hojný chlorit (jako součást 

mladších příčných žilek).  

Z mineralogického hlediska je pestrá oxidační zóna ložiska. Kromě oxy-hydroxidů Fe 

(goethitu a lepidokrokitu) v ní vznikla asociace druhotných minerálů Pb, Zn a Cu. Velmi 

hojný je hydrozinkit v podobě bílých povlaků i krápníčků na stěnách chodeb. Zvětrávání 

sulfidů v uložené haldovině se tvoří také sádrovec a místy i skalice – chalkantit a goslarit. 

K hojným minerálům patří také anglesit ve formě bezbarvých nebo bíle zakalených 

sloupečků, jehliček i tabulek (o velikosti až 1 cm), cerusit v podobě bílých nebo 

modrozeleně zbarvených tabulek a jehliček. Na puklinách sfaleritu se objevují citrónově 

žluté povlaky greenockitu. Lokálně je v oxidační zóně ložiska hojný pyromorfit, tvořící 

zde žlutozelené až zelené, max. 8 mm dlouhé prizmatické krystaly. K asociaci druhotných 

minerálů ložiska Nová Ves patří dále malachit, linarit, smithsonit, hemimorfit, dundasit, 

aurichalcit, chalkozín, covellín a aragonit. 

Vývoj stavby ložiska probíhal do konce prvohor během variského vrásnění. 

V třetihorách ložisko rozčlenily tektonické pohyby spojené s alpinským vrásněním na řadu 

bloků s rozdílnými nadmořskými výškami. Jeden z výrazných zlomů, na kterých docházelo 

k pohybů jednotlivých bloků, je klepáčovský zlom procházející z okolí Loučné nad 

Desnou přes Starou Ves a Rýmařov dále směrem k JV. 
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Pestrá asociace minerálů, z nichž jsou mnohé ferromagnetické, a nehomogenita celého 

horninového prostředí může významně rušit georadarová měření. 

 

Dědičná štola 

 

Ložisko Nová Ves je historicky nejvýznamnějším ložiskem sulfidických Pb-Zn-Ag rud 

v jesenické oblasti. Těžba zde probíhala od středověku, první zmínky o ložisku pocházejí 

z roku 1241. Ložisko bylo otevřeno štolami a později i jámami. Dědičná (Vodní) štola, 

dlouhá 820 m, byla ražena po několik staletí. Doly se nedařilo dostatečně odvodnit 

a dobývání bylo proto několikrát přerušeno. V roce 1852 se firmě Brobosch z Karlova 

podařilo důl odvodnit proražením svážné jámy od jámy Boží Dar na úroveň Dědičné štoly. 

Těžba pokračovala s delšími přestávkami až do druhé světové války. Rozsáhlý důlní 

komplex je rozfárán na ploše cca 500 x 400 m až do hloubky kolem 100 m. Hornická důlní 

díla byla opuštěna do konce 1. poloviny 20. století. V roce 1959 byl důl likvidován. 

Poslední vlastník byly Rudné doly Jeseník. Ložisko spadá pod stupeň ochrany C, Zajímavé 

geologické lokality, registrované Českou geologickou službou a CHKO Jeseníky. 

V současné době jsou v terénu zjevné pouze odvaly u dolu Boží Dar, cca 300 m 

jihovýchodně od vrcholu Soukenné. V roce 2008 bylo provedeno zajištění některých 

propadů částečným oplocením a osazením zákazových tabulí 

Dědičná štola je vedena v Registru úvodních důlních děl na registračním listu č. 37. 

Štola sloužila jako hlavní odvodňovací důlní dílo při těžbě, po určitou dobu i jako dopravní 

chodba, kterou se dopravovala vytěžená ruda na povrch. Dědičná štola byla ražena 

v úvodních cca 200 m kolmo k ložisku, poté v délce cca 320 m po tektonické linii 

západovýchodním směrem a následně v délce cca 100 m opět kolmo k ložisku. Štola byla 

v průběhu své funkční existence několikrát prodlužována až na konečnou délku cca 820 m. 

Její výška byla cca 1,2 m, šířka v počvě cca 0,8 m. Ke štole náležely tři světlíky ve 

staničeních 60 m, 200 m a 520 m.  Roku 1959 bylo ústí štoly zlikvidováno odstřelem 

nadloží.  

Ústí štoly bylo v roce 2007 identifikováno dvěma terénními zářezy v délce cca 100 m, 

šířce cca 3 m a hloubce okolo 3,5 m. Starší zářez (původní) je přetnut mladším 

(rekonstrukce). Úvodní (již neexistující) část štoly byla včetně svého ústí likvidována dle 

projektu „Technologický postup likvidace Dědičné štoly, oblast č. 2“, zpracovaném 
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a expedovaném GSP s.r.o. v Ostravě v lednu 2007. Důlní vody jsou odváděny zasypaným 

potrubním tahem DN 380 ústícím na povrch v gabionové zdi. Výtok z mladšího zářezu činí 

3 až 4 l.s-1. V předpokládaném směru štoly je několik propadů. Nejvýše položený propad 

je pravděpodobně světlík ve staničení cca 60 m. Předpokládané ústí štoly má souřadnice 

X 1 075 925,24 m, Y  542 300,71 m, Z 834,00 m. 

 

4.3 Čermná ve Slezsku, Dřevěná štola 

 

Dřevěná štola se nachází v katastrálním území Čermná ve Slezsku, asi 1,5 km JZ 

směrem od obce Čermná ve Slezsku u silnice do nových Oldřůvek a bezejmenného potoka 

(přítoku Budišovky). Štola je dobře viditelná v západním svahu od silnice, je bez 

břidlicového odpadu (haldy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Lokalizace Dřevěné štoly v Základní vodohospodářské mapě ČR, list 15-34. 
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Geologická charakteristika ložiska Nové Těchanovice – Lhotka 

 

Dřevěná štola v Čermné patří stejně jako svatoňovická štola „G“ k ložisku štípatelných 

břidlic Nové Těchanovice – Lhotka.  

Pokrývačské břidlice ze zájmové oblasti patří ke kulmské facii. Jedná se o karbonské 

sedimenty se střídáním jílových břidlic, pískovců a drob. Moravskoslezský kulm se dělí na 

souvrství andělskohorské, hornobenešovské, moravické a hradecko-kyjovické. Pro těžbu 

břidlic má největší význam souvrství moravické, stáří střední až svrchní visé. Souvrství se 

dále dělí na dva oddíly – spodní svobodoheřmanický a svrchní moravický.  

Tzv. moravické posidoniové břidlice tvoří až 2000 m mocné souvrství pokrývačských 

břidlic. Břidlice jsou pelitické jílovité, lehce štípatelné v tenkých deskách, černomodré, 

tmavě šedé až černošedé barvy, se zrny šedých drob 0,5-1 mm. Na příčném řezu bývá 

patrné střídání navzájem rovnoběžných světlejších a tmavších lamin. Břidlice je tvořena 

uspořádanými šupinkami fylosilikátů (chloritu a sericitu) a drobnými, většinou 

protaženými zrny křemene o velikosti okolo 0,04 mm. Dále je přítomen pigment, tvořený 

uhlíkatou hmotou, oxidy železa, přítomny bývají také drobné krystalky pyritu. Budišovická 

břidlice je měkčí než ostatní, západněji těžené břidlice kulmu. Proto nebyla příliš vhodná 

k výrobě krytiny, zato se ale dala dobře řezat, opracovávat a leštit. 

Samotné ložisko Nové Těchanovice má poměrně komplikovanou geologickou stavbu. 

Těžba je soustředěna do západní břidlicové polohy, která je tvořena ramenem překocené 

antiklinály s východní vergencí. Východní hranici tvoří ostrý přechod do drobové polohy 

asi 130 m mocné, západní hranice nebyla báňsky ověřena. V západní břidlicové poloze 

bylo vyčleněno 5 ložiskových pásem o mocnosti 9 – 13 m. Ve východní břidlicové poloze 

je jedno ložiskové pásmo, méně vhodné pro průmyslové zpracování, o mocnosti až 30 m 

(Segeťa, 2011). 

 

Dřevěná štola 

 

Těžba břidlic má v oblasti moravskoslezského kulmu několikasetletou tradici. Protože 

ale nebyla vyhrazeným nerostem, neexistují starší úplné záznamy. Těžba byla prováděna 

lomovým, jámovým i štolovým způsobem. Nejstarší údaje o ložisku Nové Těchanovice – 

Lhotka pochází z let 1854 – 1856. V 19. století fungovalo na Moravě až sto malodolů na 
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břidlici. V současnosti probíhá těžba na ložiscích Nové Těchanovice – Lhotka, 

Svatoňovice (Staré Oldřůvky), Hrubá Voda a Svobodné.  

Vlastní dřevěná štola, má nedoloženou délku 134 m a pravděpodobně nebyla štolou 

těžební, neboť u ústí jsou jen malé pozůstatky haldoviny. Ústí štoly má souřadnice X 

1104850,9 a Y 513941,9. Štola byla původně zajištěna kovovou mříží, která je  v současné 

době zničená vandaly. Přístup k ústí štoly je zatarasen padlými stromy (Segeťa, 2011).  

 

4.4 Svatoňovice, štola „G“ 

 

Štola „G“ se nachází asi 1,5 km severně od obce Svatoňovice, v udržovaném lesním 

porostu u bezejmenného potoka, který je přítokem řeky Moravice za přehradní hrázi 

Kružberk. 
 

 

Obr. 19: Lokalizace štoly „G“ v Základní vodohospodářské mapě ČR, list 
15-34. 

 

Svatoňovická štola „G“ patří stejně jako Dřevěná štola v Čermné k ložisku štípatelných 

břidlic Nové Těchanovice – Lhotka, jehož geologické poměry popisuje předchozí kapitola.  

Severně od Svatoňovic byly původně dvě těžební štoly označované jako „G“ a „H“. 

Štola „H“ byla v rámci zabezpečení před několika lety (kolem roku 2001) zavezena 
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haldovým materiálem z obou štol. Štola „H“ se nacházela od štoly „G“ severně, výškově 

na nižší úrovni. Nebylo zjištěno, v kterých letech byly štoly funkční, ani kdy byla těžba 

ukončena. Podle množství haldového materiálu lze usuzovat na spíše malé podnikání. Dále 

není jasné, jestli byla štola průzkumná, nebo přístupem k dobývce. Průzkum nebyl 

proveden, ani se nezachovaly písemné dokumenty dobývání. Dnešní ústí štoly „G“ je 

v terénu snadno viditelné, i když po propadech může být posunuté o několik málo metrů. 

Má souřadnice X 1100414,41; Y 515049,91; Z +515,17 m. Ústí štoly je v současnosti 

zajištěné mřížovými vraty (momentálně neuzamčené). Předpokládaná délka štoly je cca 

40 m (Segeťa, 2011). 

 

4.5 Radvanice v Čechách, Odvodňovací dědičná štola 

 

Ústí Odvodňovací dědičné štoly, uváděné také jako Odvodňovací štola Kateřina, je 

situováno v bývalém dobývacím prostoru Radvanice v české části vnitrosudetské pánve.  

 

 

Obr. 20: Lokalizace Odvodňovací dědičné štoly  v Základní vodohospodářské 
mapě ČR, list 04-31. 
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Geologická stavba a tektonické poměry české části vnitrosudetské pánve  

 

Vnitrosudetská pánev zaujímá část Čech, Dolního Slezska a Kladska. Byla založena 

v bretoňské fázi variské orogeneze. Pánev byla postupně vyplněna kontinentálními 

uloženinami a vulkanity spodního karbonu až triasu o mocnosti až několik kilometrů. Ve 

svrchní křídě se pánev stala součástí mořského sedimentačního prostoru. Dnešní rozsah 

pánve je určen rozšířením mladopaleozoických sedimentů.  

Na jihu jsou sedimenty pánve překryty křídovými horninami, na jihozápadě je pánev 

oddělena hronovsko-poříčskou poruchou od pánve podkrkonošské. Omezení na 

severozápadě buduje krkonošsko-jizerské krystalinikum. Severní hranice vnitrosudetské 

pánve leží v Polsku a sousedící jednotkou je slabě metamorfované proterozoikum 

Kačavských hor. Na severovýchodní straně pánev hraničí s krystalinickým blokem Sovích 

hor. Z  jihovýchodní strany se dotýká hornin orlicko-kladského krystalinika.  

 

Obr. 21: Schematická geologická mapa vnitrosudetské pánve podle Táslera et al. (1979) 

Vysvětlivky: 1 – svrchní křída, 2 – saxon, durink a spodní trias (souvrství trutnovské, bohuslavické a 
bohdašínské), 3 – stefan C, autun (souvrství broumovské a chvalečské), 4 – vestfál D, stefan A, B (odolovské 
souvrství), 5 – namur C, vestfál A-C (žacléřské souvraství), 6 – namur A (walbrtyšské souvrství), 7 – spodní 
karbon, 8 – silur až svrchní devon, 9 – slabě metamorfované paleozoikum Kačavských hor, 10 – krkonošsko-

jizerské krystalinikum, 11 – orlicko-kladské krystalinikum, 12 – krystalinikum Sovích hor (in Šmolka, 2011). 
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Podloží vnitrosudetské pánve není dostatečně známé, ale předpokládá se, že je tvořeno 

metamorfovanými komplexy svrchního proterozoika. Celá pánev má asymetrickou 

synklinální stavbu, takže nejstarší jednotky svrchního paleozoika vystupují na okraji 

sedimentačního prostoru a nejmladší uprostřed.  

Sedimenty spodního karbonu můžeme rozdělit do dvou megacyklů. Starší jsou 

marciszówské vrstvy tvořené bazálními klastiky (slepence) a v nadloží drobami s polohami 

jílovito-prachovitých hornin. Mladší jsou vrstvy starozdrójské, které reprezentují flyšovou 

formaci písčito-jílovito-prachovitých hornin s vložkami drob.  

 

 

Obr. 22: Stratigrafické schéma svrchního karbonu a permu limnických 
intramontanních pánví Českého masivu (podle Peška 1998, in Chlupáč et 
al. 2002). 

 

Souvrství žacléřské zahajují sedimentaci svrchního karbonu v intervalu namur C až 

vesfál C. Souvrství vystupuje na povrch v okrajových partiích pánve. V české části 

sedimentačního prostoru se celé souvrství rozděluje na vrstvy lampertické, dolsko-

žďárecké a petrovické. Souvrství je cyklicky tvořeno oligomiktními slepenci, pískovci, 

prachovci a jílovci. Obsahuje dvě ložiskově významné slojové skupiny (nadložní 

a podložní) a řadu ložiskově bezvýznamných slojových obzorů.  

Horniny odolovského souvrství vznikaly v období vestfál D až stefan B. Jedná se 

převážně o červeně zbarvené aleuropelity a jemnozrnné psamity, méně psefity. Uhelné 
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sloje se vyskytují jen v nejvyšší části. V tomto období komunikovala pánev se 

středočeskou oblastí. Mocnost celého sledu může dosahovat až 1 500 m a v úplném vývoji 

rozlišujeme dva mezocykly: spodní vrstvy svatoňovické a svrchní vrstvy jívecké.  

Typickými horninami jsou slepence a arkózy s polohami aleuropelitů a uhelných slojí.  

Chvalečské souvrství je soubor převážně klastických a podřadně organogenních 

a chemogenních sedimentů. Časové zařazení spadá do intervalu stefan C až autun. Hlavní 

horninové typy jsou rovněž uspořádány do cyklů tvořených slepenci, pískovci, prachovci 

a jílovci. Souvrství se dělí do dvou podcelků zvaných vernéřovické a bečkovské vrstvy.  

Broumovské souvrství spadá do autunu a je tvořeno především střídáním prachovce 

a jílovce. Na Broumovsku je souvrství mocné kolem 800 m. Hojně se objevují produkty 

intenzivního vulkanismu. Vyčleňují se vrstvy noworudské, olivětínské a martínkovické. 

V olivětínských vrstvách jsou zastoupeny vulkanity intermediálního až bazického 

charakteru (melafyry).  

Trutnovské souvrství je saxonského stáří a je tvořeno souborem červenohnědých 

aleuropelitů, psamitů a psefitů.  

Bohuslavické souvrství je řazeno do stupně durynk a typickými horninami jsou 

dolomitické pískovce a dolomitické arkózy, dále červenohnědé pískovce, arkózy a drobně 

zrnité slepence. Stavba je lavicovitá až masivní, bez zvrstvení.  

Bohdašínské souvrství je tvořeno převážně triasovými psamity. Mocnost souvrství 

kolísá od 30 do 120 m. Typickým horninovým typem jsou arkózové pískovce.  

Koncem turonu a na začátku coniaku moře ustupuje a od té doby je celá oblast pánve 

zvedající se souší. 

Synsedimentární vulkanismus vnitrosudetské pánve lze rozdělit do dvou etap. První 

proběhla v karbonu a jednalo se především o kyselý vulkanismus (polské území) nebo 

mírně převažuje bazický (české území). Druhá etapa byla rozsáhlejší a spadá do autunu. 

Rozlišuje se několik cyklických výlevů bazaltů (melafyrů), které jsou zakončeny 

ryolitovým komplexem. Na našem území následoval ještě další cyklus výlevu bazaltů na 

Broumovsku.  

Struktura ložiska je v celku jednoduchá, typické je monoklinální zapadání vrstev k SV 

a poměrně slabé porušení zlomy, které jsou většinou poklesového charakteru. Na ložisku 

jsou tři základní systémy tektonických linií, a to směru S-J, VSV-ZJZ a SZ-JV (Šmolka, 

2011, Chlupáč, 2002). 
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Radvanicko se nachází v jihozápadním křídle vnitrosudetské pánve a patří k relativně 

klidné, tektonicky málo porušené oblasti. Úložné poměry jsou jednoduché a vyznačují se 

postupně se zmenšujícími úklony vrstevních komplexů od jihozápadu k severovýchodu, 

směrem k ose pánve.  

Charakter podloží pánve i vývoj nejstarších sedimentů (žacléřské souvrství) této oblasti 

není znám, protože se ložisko nachází poblíž osy brachysynklinály, kde by mohly být 

mocnosti sedimentů 2 km a více. Vzhledem ke značné hloubce se těžební činnost 

soustředila na mladší obzory, především na sloje radvanického souslojí (jívecké vrstvy, 

svrchní odolovské souvrství). Starší souslojí nebyla vrty ověřena. 

 

Odvodňovací dědičná štola 

 

Ložisko uhlí těžil Důl Kateřina (dříve Důl Stachanov). Po ukončení těžební činnosti 

a čerpání důlních vod v roce 1994 bylo zahájeno vyhledávání starých a opuštěných důlních 

děl, kterými by mohly po zatopení podzemních prostor vytékat na povrch stoupající důlní 

vody. Z dlouhodobých sledování na Dole Kateřina bylo stanoveno průměrné čerpané 

množství vod z podzemí na 71 l.s-1. V roce 1992 dosáhla maximální hodnota čerpaných 

vod 153,2 l.s-1 a minimální 41,9 l.s-1. Odvodňovací dědičná štola je jedním z přirozených 

výtoků důlních vod na povrch. Výšková úroveň počvy štoly +531,1 m přibližně odpovídá 

hladině vody v podzemních prostorách kolem roku 2000. Vytékající vody jsou odváděny 

historickým korytem vyzděným kamennými deskami a dále nejkratší cestou do vodoteče 

Jívka (Šmolka, 2011). 
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5. Výsledky georadarového měření 
 

Georadarové profilování proběhlo na všech lokalitách v roce 2011, jednoho měření 

jsem se zúčastnila. Fotografie terénu a naměřená data v podobě souborů formátu RAD mi 

poskytl vedoucí diplomové práce Ing. Aleš Poláček, CSc.  

Zpracování dat jsem provedla v programu RadExplorer. Na všechny radargramy bylo 

aplikováno pět doporučených procedur: DC removal, Time adjustment, Background 

removal, Amplitude correction a Bandpass filtering. Odstranily šum a zvýraznily reflexy. 

Všechny profily byly zaměřeny s použitím nestíněné antény o frekvenci 50 MHz. Malá 

hloubka důlních děl by umožnila použít i vyšší frekvence (a tedy větší rozlišení antény), 

ale v příliš členitém přírodním terénu nelze měřit stíněnými anténami kufrovitého tvaru, 

proto byl použit tzv. „had“, nestíněná anténa s frekvencí 50 MHz (viz. kapitola 3). Pouze 

profily nad Dědičnou štolou na ložisku Nová Ves byly zaměřeny také stíněnou anténou 

s frekvencí 250 MHz. Ke stíněné anténě lze upevnit měřící kolečko, některé radargramy 

z Nové Vsi proto mají na horizontální ose reálnou vzdálenost v metrech. Radargramy 

z měření „hadem“ mají na horizontální ose pouze časové měřítko. Trace number označuje 

časy vysílání impulzů elektromagnetického vlnění do podloží. Délka profilu je známa 

z měření pásmem a geodetického zaměření.  

Interpretace radargramů vycházela vedle hledání typických reflexů také ze znalosti 

přesné lokalizace štoly a z výsledků odporové tomografie (metoda ERT, kterou byly 

profily zaměřeny v rámci projektu FR-TI3/520 Věda a výzkum projevů hornické činnosti ve 

vztahu k fyzikálním proměnám charakteristik horninového prostředí). Zdánlivé měrné 

odpory prostředí jsem získala statistickým vyhodnocením dat z měření metodou ERT 

v programu MS Excel. 

 

5.1 Zlaté Hory, Poštovní štola  

 

Na lokalitě Zlaté Hory jsou pro georadarová měření příznivé permitivitní podmínky. 

Podle výsledků odporové tomografie jsou zdánlivé měrné odpory poměrně vysoké (v řádu 

stovek až tisíc Ω.m), takže elektromagnetické vlnění není tak intenzivně pohlcováno.  

Měření probíhalo ve vysoké trávě březového porostu, pro členitost povrchu bylo nutné 

použít nestíněnou anténu frekvence 50 MHz. 
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Obr. 23: Ústí Poštovní štoly u Zlatých Hor (foto A. Poláček).  

 

Obr. 24: Úvodní část Poštovní štoly u Zlatých Hor (foto A. 
Poláček).  

 

Obr. 25: Profily byly vedeny v březovém porostu (foto A. 
Poláček).  
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Poštovní štola není jediným důlním dílem, jedná se o komplex důlních děl. 

V radargramech je vidět celá řada reflexů, zvýrazněn byl pouze ten, který reprezentuje 

známou a přístupnou úvodní část Poštovní štoly.  

Jak ukazuje následující řez terénem, nad ústím štoly terén stupňovitě stoupá. 

 

Obr. 26: Řez terénem nad Poštovní  štolou u Zlatých Hor (Bunček, 2011). 

 

Pod profilem PI byl strop štoly v nejmenší hloubce okolo 3,8 metru. Pod profilem PII 

v hloubce okolo pěti metrů, pod PIII v hloubce šesti metrů.  

 

Obr. 27: Situační plánek měřených profilů PI, PII a PIII nad Poštovní štolou u Zlatých 

Hor (GAKO s.r.o.). 
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Radargramy ze všech tří profilů zachytily Poštovní štolu. Vyznačený reflex odpovídá 

horizontálním i vertikálním umístěním stropu štoly. Zelená svislá čára je značka zadaná do 

přístroje v terénu osobou provádějící měření, v případě PIII znamená, že se přístroj 

nacházel přímo nad štolou. 

 

 

Obr. 28: Radargram z profilu PI u Zlatých Hor s vyznačeným reflexem stropu Poštovní štoly. Anténa 
50 MHz, délka zobrazeného profilu 62 m. 
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Obr. 29: Radargram z profilu PII u Zlatých Hor s vyznačeným reflexem stropu Poštovní štoly. Anténa 

50 MHz, délka zobrazeného profilu 31 m. 
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Obr. 30: Radargram z profilu PIII u Zlatých Hor s vyznačeným reflexem stropu Poštovní štoly. Anténa 
50 MHz, délka zobrazeného profilu 23 m. 
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5.2 Ložisko Nová Ves, Dědičná štola 
 

Měření na ložisku Nová Ves probíhalo ve smrkovém lese. Byla použita jak nestíněná 

(50 MHz), tak stíněná anténa s frekvencí 250 MHz, která má větší rozlišení než nestíněný 

„had“. Povrch byl členitý, hrbolatý, s drobnými depresemi a vystupujícími smrkovými 

kořeny. Stíněná anténa se proto při vlečení různě nakláněla, což snižuje kvalitu záznamu.  

Zdánlivé měrné odpory byly poměrně nízké (v řádu desítek až prvních stovek Ω.m), 

a samotné důlní dílo zavalené. Špatné permitivitní podmínky byly jedním z hlavních 

faktorů, který zapříčinil nezachycení štoly ani závalem rozvolněných hornin georadarem. 

Všechny radargramy z měření oběma typy antén byly negativní. 

 

 

Obr. 31: Gabion s výtokem vody ze sanované Dědičné 
štoly na ložisku Nová Ves (foto A. Poláček). 

 

Obr. 32: Zaměřované profily u Nové Vsi se nacházely ve 

smrkovém lese (foto A. Poláček). 

 

 

Profily PI až PVI probíhaly kolmo na průběh štoly.  
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Obr. 33: Situační plánek měřených profilů PI až PVI  nad Dědičnou  štolou u Nové Vsi  
(GAKO s.r.o.). 

 

Všechny radargramy si byly velmi podobné. Z důvodu příliš vodivého prostředí byly 

negativní, nezobrazují žádný reflex. Pro ukázku byl vybrán profil PI.      
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Obr. 34: Negativní radargram z profilu PI u Nové Vsi se zelenou značkou v cca 24 metrech, kde by se měla 
Dědičná štoly nacházet. Anténa 250 MHz, délka zobrazeného profilu 36 m. 
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5.3 Čermná ve Slezsku, Dřevěná štola 
 

Měření u Čermné ve Slezsku probíhalo zčásti v lese (profily PI a PII), zčásti na 

travnatém povrchu (PIII) nestíněnou anténou 50 MHz. 

Permitivitní podmínky byly na povrchu horší, v hloubce příznivé. Louka byla vlhká 

a půda silně jílovitá. Podle výsledků odporové tomografie jsou však zdánlivé měrné 

odpory horninového prostředí vysoké (v řádu stovek až tisíc Ω.m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35: Vchod do Dřevěné štoly u Čermné, strop je pravděpodobně  
propadlý (foto A. Poláček). 

 

 

Obr. 36: Horniny na boku vstupu do Dřevěné štoly u Čermné (foto A. 
Poláček). 



Šárka Dubská: Možnosti geofyzikálního radaru při lokalizaci horizontálních důlních děl  

2012                                                                                                                                     46 

 

 

 

Obr. 37:  Profil 1 u Čermné vedený na svahu (foto A. Poláček). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38:  Deprese vznikla pravděpodobně zavalení štoly (foto A. Poláček). 

 

Přístup k ústí Dřevěné štoly je zatarasen padlými stromy, její další průběh je znám 

pouze přibližně.  
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Obr. 39: Řez terénem nad Dřevěnou štolou u Čermné (Bunček, 2011). 

 

Profil PI byl veden nedaleko ústí štoly, asi deset metrů nad její úrovní. 

 

 

Obr. 40: Situační plánek měřených profilů PI, PII a PIII nad Dřevěnou štolou u Čermné 
(GAKO s.r.o.). 

 

Georadarové profilování na profilu PI zobrazilo strop štoly poměrně jednoznačně, ve 

správné metráži profilu i hloubce. Reflex by mohl být výraznější, kdyby nebyla 

nejsvrchnější vrstva tolik vodivá.  
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Obr. 41: Radargram z profilu PI u Čermné s vyznačeným reflexem stropu Dřevěné štoly. Anténa 
50 MHz, délka zobrazeného profilu 69 m. 

 

Radargram z profilu PIII zdánlivě obsahuje více odražených reflexů. Dojem hyperbol 

ale vzniká šikmou vrstevnatostí horninového prostředí. V místě, kde má být štola (zelená 

svislice), tvoří vrstvy jakousi flexuru. Pravděpodobně se jedná o projev závalu štoly 

a rozvolnění hornin nad ní. Reflex samotného stropu není zřetelný. 
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Obr. 42: Radargram z profilu PIII u Čermné s vyznačenou 
hloubkou stropu Dřevěné štoly. Anténa 50 MHz, délka 
zobrazeného profilu 20 m. 
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5.4 Svatoňovice, štola „G“ 

 

Georadarové profilování nad zachovalou štolou „G“ u Svatoňovic probíhalo v členitém 

terénu s nestíněnou anténou 50 MHz. 

Permitivitní podmínky byly příznivé. Podle výsledků odporové tomografie jsou 

zdánlivé měrné odpory vysoké (v řádu stovek až tisíc Ω.m).  

 

 

Obr. 43: Ústí štoly „G“ u Svatoňovic  (foto A. Poláček). 

 

Obr. 44: Výchozy hornin nedaleko ústí štoly „G“ u Svatoňovic (foto 

A. Poláček). 

 

 

 



Šárka Dubská: Možnosti geofyzikálního radaru při lokalizaci horizontálních důlních děl  

2012                                                                                                                                     51 

 

Obr. 45: Štola „G“ u Svatoňovic  (foto A. Poláček). 

 

 

Obr. 46: Řez terénem nad štolou „G“ u Svatoňovic  (Bunček, 2011). 

 

 

Profily PI a PII byly vedeny na svahu nedaleko ústí štoly. Strop štoly se nachází 

v hloubce kolem čtyř metrů pod profilem PI. Pod profilem PII je strop štoly v hloubce 

sedm až osm metrů. 
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Obr. 47: Situační plánek měřených profilů PI a PII nad štolou „G“ u Svatoňovic (GAKO 
s.r.o.). 

 

Na obou radargramech je reflex stropu štoly poměrně jednoznačný, výrazný, ve 

správné metráži profilu i hloubce. 
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Obr. 48: Radargram z profilu PI u Svatoňovic s vyznačeným reflexem stropu štoly „G“. Anténa 50 MHz, 

délka zobrazeného profilu 35 m. 
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Obr. 49: Radargram z profilu PII u Svatoňovic s vyznačeným reflexem stropu štoly „G“. Anténa 

50 MHz, délka zobrazeného profilu 21 m. 
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5.5 Radvanice v Čechách, Odvodňovací dědičná štola  

 

Georadarové měření probíhalo ve velmi členitém a kamenitém terénu, který 

neumožňoval dobrý kontakt antény s podložím. I když byly hloubky důlního díla malé, 

nebylo možné použít stíněnou anténu 250 MHz, nýbrž pouze „hada“ s frekvencí 50 MHz.  

 

 

Obr. 50: Profil P2 u Radvanic na pasece (foto A. Poláček). 

 

 

Obr. 51: Měření probíhalo s nestíněnou anténou, tzv. „hadem“ 
(foto A. Poláček). 
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Obr. 52: Situační plánek měřených profilů P1, P2 a P3 nad Odvodňovací dědičnou  štolou u Radvanic 
v Čechách, vrstevnice po jednom metru (GAKO s.r.o.). 

 

Profily byly vedeny na mírném svahu nad ústím štoly v pořadí P2, P1 a P3. Další 

průběh štoly nebyl přesně znám. Georadarem zachycená hloubka Odvodňovací dědičné 

štoly u profilu P2 byla necelé čtyři metry, u profilu P1 byl reflex stropu štoly v hloubce 

pěti metrů. Profil P3 byl negativní. 
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Obr. 53: Radargram z profilu PI u Radvanic s vyznačeným reflexem stropu Odvodňovací dědičné 
štoly. Anténa 50 MHz, délka zobrazeného profilu 70,5 m. 

 

 

Obr. 54: Radargram z profilu PII u Radvanic s vyznačeným reflexem stropu Odvodňovací dědičné 
štoly. Anténa 50 MHz, délka zobrazeného profilu 60,5 m. 
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Obr. 55: Radargram z profilu PIII u Radvanic bez projevu Odvodňovací dědičné štoly. Anténa 50 

MHz, délka zobrazeného profilu 60,5 m. 
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6. Závěr 

 

Diplomová práce obsahuje základní popis metod georadarových měření a zaměřuje se 

na vyhledávání mělce uložených horizontálních důlních děl.  

Bylo vybráno pět lokalit, které se od sebe diametrálně liší fyzikálně-geologickými 

charakteristikami, a na nich pět důlních děl (štol) ražených v hloubce do 20 metrů o výšce 

jeden až dva metry. 

Na lokalitě Zlaté hory se jednalo o Poštovní štolu. Byla ražena v metamorfovaných 

vulkanosedimentárních horninách devonského stáří, především kvarcitech a fylitech, a je 

dobře zachovaná. Horninové prostředí se vyznačuje vysokými zdánlivými měrnými 

odpory. Georadarové měření jednoznačně zachytilo strop štoly a řadu dalších reflexů, 

pravděpodobně způsobených jinými důlními díly. 

Na žilném rudním ložisku Nová Ves bylo provedeno georadarové profilování nad 

Dědičnou štolou v metamorfovaných horninách vrbenské skupiny. Ty jsou silně zvrásněny 

a tektonicky dislokovány, zřejmě i zamokřeny. Zdánlivé měrné odpory prostředí jsou 

nízké, důlní dílo je pravděpodobně zavalené. Všechny radargramy jsou negativní.  

Na lokalitách Dřevěná štola u obce Čermná ve Slezsku a štola "G" u obce Svatoňovice 

se těžily štípatelné břidlice kulmu. Georadarové profilování u Čermné zobrazilo navzdory 

vlhkému půdnímu horizontu jasně šikmou vrstevnatost podložních hornin, ale samotné 

důlní dílo zobrazilo málo zřetelně nebo vůbec, pravděpodobně je zavalené. U Svatoňovic 

byly permitivitní podmínky příznivé a strop štoly se projevil reflexem. 

Odvodňovací dědičná štola u Radvanic prochází karbonskými klastickými sedimenty 

s uhelnými slojemi. Dva ze tří radargramů zobrazily reflex stropu štoly v hloubce do 

10 metrů. 

Georadarové profilování není nejlepší metoda pro vyhledávání mělce uložených 

horizontálních důlních děl, je vhodná spíše jako doplňující metoda k odporovému 

profilování. Georadar nedává zcela negativní výsledky, ale z důvodu členitosti terénu je 

nutné často přistupovat na kompromisy ohledně volby frekvence antény. Přestože by bylo 

mnohdy vhodné použít antény vyšší frekvence než 50 MHz, není to možné. Stíněné antény 

se kvůli svému plochému tvaru na nerovnostech naklánějí a nevysílají vlnění stále stejným 

směrem do podloží. Také nemají s podložím dostatečný kontakt. Plné spektrum antén 

různých frekvencí a tedy i rozlišení a hloubkového dosahu je možné využít spíše na 
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člověkem upraveném povrchu typu silnice, než v lese nebo na pasece, které se nad starými 

důlními díly nacházejí nejčastěji. Anténa s frekvencí 50 MHz neposkytuje zcela 

jednoznačné zobrazení štol, bez přesné znalosti polohy důlního díla nebo bez porovnání 

radargramů s výsledky odporového profilování nelze stará důlní díla pouze podle reflexů 

stropu s jistotou lokalizovat. 

Rozhodujícím faktorem úspěšného provedení průzkumu georadarem je nízká vodivost 

prostředí, dobrý kontakt antény s podložím, zachovalá podoba důlního díla a vhodná volba 

frekvence antény, na níž závisí rozlišení a hloubkový dosah měření. 
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