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Summary  

Bc. Martin Dostalík, The comparison of manifestation of the electrical resistivity 

anomalies induced by the presence of underground horizontal mine workings and the 

geophysical modelling results 

Presented thesis deals with the manifestation of the electrical resistivity anomalies 

induced by the presence of underground horizontal mine workings during the Electrical 

Resistivity Tomography (ERT) measurements. The results and conclusions are based on 

field geoelectrical resistivity profiling (ERT method) on selected sites and comparison of 

their outcomes with geoelectrical modelling with Res2dinv and Res2dmod software. The 

influence of the electrodes spacing during the experiments on the identifying ability of the 

two most common electrode arrays is also discussed. Eventually the outcomes of this thesis 

are summarizing the influence of various geological and petrological conditions as well as 

of the properties of the horizontal underground mine workings on geoelectrical profiling. 

Key words: Electrical Resistivity Tomography (ERT), horizontal underground 

abandoned mine workings, geophysical measurements, geophysical 

modelling. 

Anotace 

Bc. Martin Dostalík, Porovnání odporového projevu horizontálních důlních děl 

s výsledky geofyzikálního modelování. 

V této studii je řešena problematika odporového projevu horizontálních důlních děl, 

při měření geoelektrickou odporovou metodou elektrická rezistivitní tomografií (ERT). 

Výsledky a závěry této práce jsou založeny na provádění praktického geoelektrického 

odporového měření metodou ERT na vybraných lokalitách a na porovnání výsledků tohoto 

měření s výsledky geoelektrického modelování v programu Res2dinv a Res2dmod. 

Předložená diplomová práce také ověřuje vliv rozestupu měřících elektrod na rozlišovací 

schopnost dvou nejčastěji používaných zvolených uspořádání. Tak je ověřován vliv 

různých geologických a petrografických podmínek, a také různých geometrických 

parametrů samotného SDD 

Klíčová slova: Elektrická rezistivitní tomografie (ERT), horizontální staré důlní dílo 

(SDD), geofyzikální měření, geofyzikální modelování. 
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Seznam zkratek 

A, B proudové elektrody 

Bvp balt po vyrovnání 

C1, C2 měřící elektrody 

DOP dipólové profilování 

DD uspořádání dipól – dipól 

DP uspořádání dipól – pól 

ERT elektrické rezistivitní tomografie 

HDD horizontální důlní dílo 

I měrný proud 

l délka vodiče 

M1 měřící elektroda 

m.s
-1 

metry za sekundu 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N1 měřící elektroda 

ODD opuštěné důlní dílo 

OPDD opuštěné průzkumné důlní dílo 

OP odporové profilování 

P1, P2 proudové elektrody 

R odpor vodiče 

S průřez vodiče 

SDD staré důlní dílo 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

V napětí 

VES vertikální elektrické sondování 

VDD vertikální důlní dílo 

W uspořádání Wenner 

WS uspořádání Wenner – Schlumberger 

ρ rezistivita 

ε permitivita 

µ polarizovatelnost 

γ konduktivita 

Ωm ohmmetr 
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Úvod 

Hornická činnost má na našem území staletou tradici. Neobešla by se bez ní ani 

dnešní civilizace, avšak s  hornickou činností jsou neodmyslitelně spojeny destruktivní 

zásahy do horninového prostředí, zanechávající po sobě nežádoucí ekologické zátěže, které 

skýtají skrytá bezpečností rizika pro obyvatelstvo. 

Jednou z mnoha takových zátěží jsou bezpečnostní rizika spojená s výskytem starých 

důlních děl (SDD). Největší problém představují SDD, vzniklá v raných obdobích 

hornické činnosti, kdy byla ražena a hloubena jen s primitivní výztuží, nebo často úplně 

bez ní, a také bez patřičné technické dokumentace, která by byla v dnešní době užitečná 

k lokalizaci takového SDD. Ale i důlní díla s existující dokumentací je někdy obtížné 

s přesností lokalizovat, vzhledem k nutnosti přepočítat jejich pozici ze starého souřadného 

systému, nebo je jejich poloha zakryta pozdější antropogenní činností. Toto se týká 

především oblastí s mělce uloženými ložisky, kde vznikalo mnoho horizontálních i 

vertikálních průzkumných děl, mnoho odvodňovacích a odvětrávacích děl, a také mělké 

jámy a štoly, které pak sloužily k samotnému dobývání (Hofrichterová & Manfrinová, 

2006). Z celkového počtu bez mála 500 evidovaných starých důlních děl v okolí města 

Ostravy se jich asi 200 vyskytuje v místech s hustou urbanistickou zástavbou 

(Hofrichterová & Strakoš, 2003). 

Zajištění takových SDD se neřídila žádnými striktními pravidly. Pokud nějaká 

likvidace proběhla, šlo mnohdy o pouhé zasypání hlušinou nebo jiným místním 

materiálem. Často však SDD zůstala zcela volná a nezajištěná. V nadloží takto vzniklých, 

především mělkých horizontálních důlních děl (HDD), se v mnoha případech projevují 

různě rozsáhlé deformace, které mohou vést k destrukci samotné štoly a v krajním případě 

až k náhlému propadu povrchu (Poláček & Cervantes, 2012). 

Další vážné riziko představuje důlní plyn, který může vycházet těmito starými 

důlními díly na povrch. Se značným útlumem těžby došlo k rapidnímu zredukování 

objemu odvětrávaných podzemních prostor. Důlní plyny, které se stále uvolňují 

z narušeného a rozfáraného karbonského masívu, si hledají nové cesty k povrchu, jimiž se 

často stávají ne zcela utěsněná SDD, případně další podzemní prostory, jako jsou 

inženýrské sítě, kanalizace, staré sklepy, podzemní chodby a jiné. Hlavní složka důlního 
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plynu je metan, který v určité koncentraci může tvořit výbušnou směs (Hofrichterová & 

Manfrinová, 2006). 

Toto jsou hlavní důvody proč je nutné SDD lokalizovat. Pod pojmem lokalizace 

SDD se mnohdy skrývá různě složitý proces, který závisí na množství informací, které o 

konkrétním důlním díle máme, na znalosti jeho geometrie, průběhu, průřezu a mnoha 

dalších faktorech. Konkrétní objekt je pak nutné přesně vymezit a zhodnotit jeho stav 

v kontextu s výše zmíněnými riziky pro obyvatelstvo a majetek (Hofrichterová & 

Manfrinová, 2006). 

Úspěch při plnění takového úkolu pak závisí na zvoleném souboru použitých 

geologických průzkumných prací. Vždy jde o nalezení co nejracionálnější kombinace 

nepřímých průzkumných metod, což jsou geofyzikální metody a přímé průzkumné metody, 

což je vrtný průzkum. 

V rámci své diplomové práce jsem se pokusil přispět k tomuto hledání 

nejracionálnějšího postupu. Otestoval jsem metodu elektrické rezistivitní tomografie 

(ERT) na několika lokalitách a výsledky pak porovnal se zidealizovanými inverzními 

odporovými modely. Zaměřil jsem se přitom na aspekty ovlivňujícími anomální odporový 

projev daného důlního díla v geoelektrických řezech. 

Cílem této a několika dalších prací by mělo být přesné stanovení metodiky měření 

pomocí ERT, jejíž výsledky budou zaměřeny na co nejpřesnější a nejracionálnější 

lokalizaci mělkých horizontálních SDD. 
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Cíl práce 

Má diplomová práce by měla ověřit přínos geoelektrického modelování při 

geoelektrickém průzkumu zaměřeného na lokalizaci SDD. Širším cílem nejen mé práce je 

zpřesnit metodiku zaměřenou na vyhledávání horizontálně protáhlých důlních děl, kaveren 

a komor v relativně malých hloubkách pomocí elektrické rezistivitní tomografie. 

Konkrétním cílem této studie je prověřit použití modelů ve fázi přípravy na měření, 

ale také jejich přínos v dalších fázích průzkumu. Svou prací bych chtěl odpovědět na 

otázku, zda je modelování vhodné a má nějaké opodstatnění při průzkumných 

geoelektrických pracích v této problematice. 

Ve své práci bych chtěl také ukázat, jak vypadají odporové projevy SDD na 

geoelektrických řezech vzniklých na základě zidealizovaných modelů známých lokalit, na 

nichž byla také provedena měření. Tyto modelové geoelektrické odporové řezy budou 

porovnány s těmito skutečnými odporovými řezy vzniklými terénním měřením. Základní 

otázka, na níž je třeba odpovědět při ERT měření je, které z mnoha existujících uspořádání 

elektrod v kombinaci s jakým rozestupem elektrod bude nejlépe reagovat na anomální 

projev SDD. Každé uspořádání má své výhody i nevýhody spočívají v hloubkovém 

dosahu, citlivosti na horizontální a vertikální změny a síle signálu. 

Modely jsou tvořeny přesně podle parametrů reálných, geoelektrických, odporových 

řezů, naměřených na konkrétních lokalitách. Tyto parametry jsou zvolené uspořádání 

elektrod, počet elektrod použitých na jednotlivých profilech, rozestup elektrod, s tím 

související počet naměřených bodů, počet hloubkových úrovní a počet bloků, z nichž pak 

vychází inverzní program.  

U modelů používáme co nejpřesnější hodnoty měrných odporů získaných interpretací 

odporových řezů vzniklých terénním měřením. Hodnoty měrných odporů okolního 

horninového prostředí jsou částečně stanoveny podle tabulkových hodnot pro horniny 

tvořící horninové prostředí daných lokalit a částečně také podle hodnot naměřených na 

těchto lokalitách, které jsou ovlivněny klimatickými geologickými a hydrogeologickými 

podmínkami v daném čase. Z těchto parametrů to jsou hlavně ty, které nějak ovlivňují 

zdánlivý měrný odpor. Jde o vrstevnatost, pórovitost a s ní spojený stupeň nasycení vodou 

a jiné. 
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Pro vytvoření věrného modelu je také nutné použít co nejpřesnější geometrické 

parametry charakterizující danou lokalitu v daném čase. Prvním parametrem je vzdálenost 

počvy SDD od profilu, charakterizující hloubku SDD, rozměry samotného SDD 

charakterizující velikost hledané anomálie, jeho prostorová orientace (horizontální, 

ukloněné, atd.), což může ovlivnit velikost hledaného objektu a také orientaci profilu 

vůči orientaci SDD, což může rovněž výrazně ovlivnit velikost hledané anomálie či jiné 

faktory ovlivňující výsledný odporový anomální projev SDD, jako jsou například 

antropogenní objekty a tělesa, terénní nerovnosti a další. 

Jedním z cílů této práce je také ověřit jaký vliv na výsledný odporový projev SDD 

má svrchní zvětralá vrstva s relativně větším odpor oproti podložnímu horninovému 

prostředí, které bývá relativně homogenní. 

Historie a současný stav řešené problematiky 

Odporové metody jsou v dnešní době velice hojně používané v nejrůznějších 

inženýrsko - geologických průzkumech. Při těchto průzkumech se řeší dílčí úkoly typu 

vymezení kvazihomogeních horninových bloků, dislokací a puklinových zón, stanovení 

fyzikálních vlastností hornin v přirozeném stavu, určení stavu napjatosti horninových 

masivů, nalezení smykových ploch u svahových deformací, průzkum liniových staveb, 

určení hloubky a stupně zvětrávání, vyhledávání a klasifikace stavebního materiálu, 

průzkum základových půd (Karous, 1989). A také jsou běžně využívány k lokalizaci 

nejrůznějších dutin a podzemních prostor jako jsou SDD, chodby, sklepy, jeskyně, 

kaverny, krasové oblasti a další. Tyto dutiny mohou být prázdné, vyplněné nebo částečně 

vyplněné vodou nebo různorodým materiálem. K detekci podzemních dutin byly 

používány různé geofyzikální metody. Termické, gravimetrické, seismické, 

elektromagnetické a další, ale jejich úspěch vždy závisel na konkrétních podmínkách a na 

jejich vhodnosti pro daný účel. 

Pro vyhledávání dutin relativně těsně pod povrchem je ERT vzhledem k nízkým 

nákladům a dobrým výsledkům populární a častou volbou. Vzhledem k vysokému 

odporovému kontrastu mezi dutinou vyplněnou vzduchem a okolními horninami je tato 

metoda velice vhodná. 
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Následující výčet prací pochází z publikace z roku 2012 zpracované kolektivem 

autorů kolem Reného Putišky. Historie používání elektrických odporových metod pro 

lokalizaci jeskyní se začala psát v roce 1954, kdy svou práci publikovali Cook a Nostrand. 

Následovali je pak další (Vincenz, 1968; Dutta et al, 1970; Greenfield, 1979; Militzer et al, 

1979; Smith, 1986). Thomas a Roth (1999) uveřejnili práci, v níž porovnali 12 

nejpoužívanějších metod pro zjištění výskytu prázdných podzemních prostor a dutin včetně 

čtyř geofyzikálních metod. Hutchinson et al. (2002), vytvořil užitečné srovnání různých 

přístupů k lokalizaci prázdných podzemních prostor. Cardarelli et al. (2006) odhalil 

pohřbené chodby pod historickou částí Říma použitím elektrické odporové tomografie. 

Chalikakis et al. (2011) publikoval studii o lokalizaci krasových systémů geofyzikálními 

metodami. 

Metoda ERT je dnes velice rozšířena v geologii a geomorfologii i u nás. Takto 

zpracoval ty nejvýznamnější články Jan Lenart (2012). V minulosti byla metoda ERT 

úspěšně využita při studiu akumulací na dnech údolí (Škarpich et al. 2011), sesuvných 

struktur (Pánek et al. 2011) a balvano-bahenních proudů (Šilhán 2010). V současné době 

se rozvíjejí metody ERT ve spojitosti s lokalizací podzemních prostor, zejména krasových 

jeskyní ve vápencích (Gambetta et al. 2011; Lačný et al. 2012) a nekrasových jeskyní ve 

flyšových horninách (Pánek et al. 2010). Jedním z takových projektů je také projekt „Věda 

a výzkum projevů hornické činnosti ve vztahu k fyzikálním proměnám charakteristik 

horninového prostředí“. V rámci tohoto a dalších projektů jsem i já prováděl některá svá 

měření a také přispěl k řešení této problematiky. 

1. Geofyzikální metody 

Geofyzikální metody mají za cíl charakterizovat variace fyzikálních parametrů 

podzemních formací. Geofyzikální měření vytváří soubor dat, ve kterém jsou měřeny 

různé parametry. Každý z těchto parametrů je ve spojení s jednou nebo více fyzikálních 

vlastností podloží a jejich prostorovou distribucí (Chalikakis et al., 2011). 

Studiu zemského tělesa se v dnešní době věnuje řada vědeckých oborů, které se 

vzájemně prolínají a doplňují. Jedná se o geodézii, geologii, geomorfologii, geochemii, 

geofyziku a další. Analyzováním objektivních dat se tyto vědní disciplíny snaží přinést 

co nejvíce informací nutných k poznání tvaru, složení a vnitřní stavby zemského tělesa. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rwvkumcBhpu0wpkdc0um');
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Geofyzika zkoumá fyzikálními metodami vlastnosti Země a jejího bezprostředního okolí. 

Používá při tom nejmodernější metody a přístrojovou techniku ke zpracování a interpretaci 

naměřených dat (Karous, 1989). 

1.1 Užitá geofyzika 

Specifickým pododdílem geofyziky jsou metody užité geofyziky, které se zabývají 

výzkumem zemského povrchu, kůry a pláště z hlediska jejich ekonomické využitelnosti a 

praktického významu. Užitá geofyzika se dělí podle fyzikálního principu, charakteru 

měřeného pole a způsobu získávání a zpracování dat na sedm základních disciplín. Těmito 

disciplínami jsou metody gravimetrické, magnetometrické, radiometrické, geotermické, 

geoelektrické a seismické. Posledním principem jsou karotážní metody, které zahrnují 

modifikace všech předchozích principů. Metody geoelektrického průzkumu patří mezi 

nejmladší a nejpestřejší (Karous, 1989). 

1.1.1 Geoelektrické metody  

V současné době je v metodách geoelektrického průzkumu využíváno téměř všech 

známých elektrických, elektrochemických i elektromagnetických jevů, a proto je pro ně 

charakteristický velký počet dílčích metod, variant a modifikací.  

Geofyzikální geoelektrický průzkum je dnes tvořen velmi rozmanitou skupinou 

geoelektrických metod. Jejich rozkvět je dán rozvojem měřící techniky, úrovní počítačové 

techniky využívané k následné interpretaci naměřených dat a také aktuálními 

ekonomicko – praktickými potřebami. 

Historie geoelektrických metod 

Fakta v této části jsou čerpána z úvodních kapitol knihy Geoelektrické metody 

průzkumu (Karous, 1989) 

Počátky geoelektriky a geoelektrických metod je možno najít před více než dvěma 

stoletími, kdy s výzkumem elektrických vlastností hornin začali Grey a Wheeler. 

Watsonem bylo ověřeno roku 1746, že se Země chová jako elektrický vodič. První úspěšné 

pokusy aplikovat geoelektrické metody přišly až mnohem později.  
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Koncem 19. století přinesly pokusy C. Baruse z geologického ústavu v USA 

poznatek, že elektrické jevy v galvanickém článku jsou náramně podobné 

elektrochemickým jevům v okolí sulfidického rudního ložiska.  

V období po 1. světové válce dochází k prvnímu velkému rozvoji geoelektrických 

metod. K tomu došlo hlavně díky dvěma významným geofyzikálním školám, francouzské 

a americké. Později se tyto metody vyvíjejí i ve Velké Británii, Švédsku a v tehdejším 

Sovětském svazu a dalších evropských zemích. 

Představiteli francouzské školy jsou Conrad Schlumberger, který bývá právem 

označován za otce geoelektrických metod. Společně se svým bratrem Marcelem 

rozpracovali teoretické a metodické základy moderních stejnosměrných geoelektrických 

metod, s nimiž dosahovali úspěchů v ropné i rudné prospekci. Conrad Schlumberger 

zavedl do geoelektrické prospekce umělé zdroje. První úspěchy zaznamenal měřením 

ekvipotenciálních linií v okolí uzemněného pólu zdroje, tzv. metodou ekvipotenciálních 

linií. Při výzkumu této metody objevil a navrhl prospekční využití telurických proudů a 

spontánní polarizace, jimiž objevil například rozsáhlá ložiska chalkopyritu v Srbsku. 

Shlumbergerova skupina počátkem 20. století zavedla stejnosměrné odporové metody. 

V profilové verzi se dnes používá uspořádání nesoucí Shlumbergerovo jméno. Teoretické 

principy stejnosměrného odporového sondování pro výzkum měrného odporu do hloubky 

byly položeny v pracích německého geofyzika J. N. Hummela a rumunského teoretika S. 

Stefaneska. 

Americká škola byla založena na výzkumech již zmíněných geofyziků Baruse a 

Wellse. Jednou z nejvýznamnějších osobností této školy se stal F. Wenner z amerického 

ústavu, jehož idea zdánlivého měrného odporu z počátku tohoto století značně zjednodušila 

interpretaci a vedla k možnostem systematického geoelektrického studia velkých oblastí. 

Wenner také podal ucelenou teorii obecného čtyřelektrodového uspořádání a zdůvodnil 

princip vzájemnosti elektrod. Jeho práce ovlivnila další americké geofyziky. Americká 

škola později rozšířila svou působnost i v Kanadě. 

V tehdejším Československu se řešením otázek geoelektrických metod zabýval jako 

první ve 30. letech R. Běhounek, pracovník tehdejšího Státního geofyzikálního ústavu. Po 

osvobození Československa se rozvíjejí geoelektrické metody paralelně s ostatními 

geofyzikálními metodami. 
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Rozdělení geoelektrických metod 

Fakta v této části jsou čerpána z úvodních kapitol knihy Geoelektrické metody 

průzkumu (Karous, 1989). 

Geoelektrická metoda je pojem, který se dá vysvětlit jako způsob a přístup k využití 

určitého elektromagnetického jevu pro účely řešení určitého geologického úkolu. Všechny 

geoelektrické metody mají své odlišné fyzikální principy, způsoby měření a použití 

v geologické praxi. Každá geoelektrická metoda může existovat v řadě variant, které 

představují určitou úpravu metody pro dané podmínky měření.  

Významné klasifikační kritérium je místo měření. Nejčastěji se měří na povrchu 

Země a pak hovoříme o pozemních variantách. Při průzkumu rozlehlých ploch je vhodný 

letecký průzkum aeroelektromagnetickými variantami. V poslední době při průzkumu 

skrytých a hlouběji uložených ložisek je široce uplatňováno měření ve vrtních a báňských 

dílech jako vrtnými a podzemními variantami. Mořské varianty jsou aplikovány při 

průzkumu šelfových oblastí a dna oceánů. Můžeme rozčlenit různé varianty téže 

geoelektrické metody. 

Rozdílnost může také spočívat ve způsobu měření a odlišnosti, jako například 

v odporové a indukované variantě metody velmi dlouhých vln. Geologickými metodami se 

totiž horninový celek snažíme rozdělit podle měřených veličin na geoelektrické vrstvy, a to 

podle měrného elektrického odporu, permitivity anebo polarizovatelnosti. 

Metoda ERT, kterou používáme k měření, spadá do geoelektrických metod. 

K aktivnímu zavedení umělého proudového pole do země se využívá stejnosměrný proud. 

Měříme měrný odpor, a následně pak interpretujeme zdánlivý měrný odpor, proto tuto 

metodu řadíme k odporovým. 



Bc. Martin Dostalík 

Porovnání odporového projevu horizontálních důlních děl s výsledky geofyzikálního modelování 

Stránka | 11  

2014 

 

Obrázek č. 1. Zjednodušené schéma rozdělení geoelektrických metod podle fyzikálních principů. 

Klasifikace geoelektrických metod 

Geoelektrické metody můžeme rozdělit podle několika zcela rozlišných hledisek. 

Studované pole, ať stacionárního či proměnného časového průběhu, mohou být umělá či 

přirozená. Přirozená pole spolu s EM poli generovanými lidskou činností nezávislou na 

geofyzikálním průzkumu tvoři skupinu pasivních polí. Umělá pole produkována pro účely 

geofyzikálního průzkumu jsou označována jako aktivní, protože můžeme jejich optimální 

využití aktivně ovlivnit změnou parametrů (frekvence, intenzita a orientace). Podle zdroje 

tedy rozdělujeme aktivní a pasivní metody, popřípadě umělé a přirozené (spontánní). 

Skupina pasivních metod studuje například pole spontánní polarizace, magnetotelurické 

pole Země, pole radiostanic apod. (Karous, 1989). 

Jen zdánlivě jednoznačné je rozdělení metod podle použití frekvence na 

stejnosměrné a střídavé (harmonické). Některé geoelektrické metody používají střídavých 

polí o frekvencích až nad 100 Hz, vystačí však se stacionárním modelem, pokud se v nich 

nestudují induktivní účinky těchto polí. Jiné metody využívají jevů elektromagnetické 

indukce, i když požívají polí o velmi nízkých frekvencích pod 1 Hz. Do skupiny 

stejnosměrných metod proto zařadíme metody teoreticky popsané stacionárním modelem, 
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zatímco elektromagnetické metody tvoří skupinu metod, jejichž teoretickou bází tvoří 

teorie proměnného elektromagnetického (EM) pole (Karous, 1989). 

Dále je možno dělit geoelektrické metody na sondování a profilování. Při tzv. 

profilování se v zásadě zkoumají změny ve fyzikálních vlastnostech hornin (hlavně 

měrných odporů) v horizontálním směru, zatímco pro sondování jsou studovány změny 

v měrných odporech ve směru vertikálním. Dnes se často aplikují obě verze najednou a 

interpretují se komplexně ve formě geoelektrických řezů (Karous, 1989). 

1.2 Stejnosměrné geoelektrické metody 

Do skupiny stejnosměrných metod řadíme metody geoelektrického průzkumu, 

jejichž principy i interpretační postupy si vystačí s časově neproměnlivým polem a mají 

tedy teoretický základ v teorii elektrického stacionárního pole. Dělíme je na metody 

aktivní s umělými zdroji a metody pasivní, využívající polí přirozených (obr. č. 1). 

V aktivních metodách je do země zaváděn proud galvanicky, pomocí vodivě 

uzemněných elektrod a měří se rozložení potenciálu nebo napětí pomocí měřících elektrod. 

Sem patří odporové metody, potenciálové metody a částečně i metoda vyzvané polarizace, 

jejíž impulsní varianta může být popsána jednoduchým stejnosměrným modelem. 

Odporové a potenciálové metody se neliší příliš terénní metodikou měření, ale způsobem 

zpracování, oblastí aplikace a interpretačními postupy. Pasivní stejnosměrné metody jsou 

zastoupeny metodou spontánní polarizace a metodou telurických proudů (Karous, 1989) 

1.2.1 Principy odporových metod 

Odporové metody, jejichž základy položili v počátcích našeho století 

C. Schlumberger a F. Wenner, patří mezi klasické metody geoelektrického průzkumu 

(Karous, 1989). Nejčastější stejnosměrné metody jsou metody odporové, založené na 

využití modifikace Ohmova zákona (Gruntorád, 1985). 

Při uplatňování odporových metod se vhání do země proud I uzemněním pólu zdroje 

a na povrchu země se měří napětí vzniklého pole ΔV mezi dvěma body. Vodivé spojení se 

zemí je nejčastěji zprostředkováno kovovými elektrodami. Rozložení elektrod, dané jejich 

vzájemnými vzdálenostmi, se nazývá uspořádání elektrod. Z poměru napětí a proudu 

se pomocí upraveného Ohmova zákona počítá měrný odpor prostředí. Uspořádání se buď 
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pohybuje po profilu a zjišťují se změny v měrných odporech v horizontálním směru, nebo 

se vzájemným vzdalováním elektrod zvyšuje hloubkový dosah metody pro výzkum 

odporových změn do hloubky ve vertikálním směru. V prvním případě hovoříme 

o odporovém profilování, druhou variantu nazýváme sondování (Karous, 1989). 

Elektrické pole je vytvářeno uzemněním obou pólů zdrojů stejnosměrného proudu. 

Jednou elektrodou proud do země vchází, druhou vychází a má tak v tomto bodě zápornou 

hodnotu (Karous, 1989). 

Teoretický základ vychází z Ohmova zákona 

     

kde U je napětí na vodiči o odporu R, jímž prochází proud I. Vodič může mít tvar hranolu 

nebo válce o průřezu S a délce l, takže pro jeho odpor R platí 

  
  

 
 

kde ϱ je měrný elektrický odpor. 

2. Elektrické vlastnosti hornin 

Z elektrických vlastností hornin jsou v geoelektrickém měření nejčastěji používány 

tři parametry. Měrný odporem ρ (rezistivita) měřený metodami odporovými a 

nízkofrekvenčními elektromagnetickými. Dále pak elektrická permitivita ε (dielektrická 

konstanta), která se měří jen vysokofrekvenčními elektromagnetickými metodami. A 

posledním parametrem je polarizovatelnost µ (elektrochemická konstanta) která vyjadřuje 

schopnost hornin hromadit náboje na rozhraní kapalné a pevné fáze (Mareš, et al., 1990). 

Nejčastěji využívaným geoelektrickým parametrem uplatňujícím se ve většině 

geoelektrických metod, je měrný elektrický odpor. Měrný odpor nebo také rezistivita 

libovolné látky je dána jako odpor krychle o hraně 1 m, kladený elektrickému proudu ve 

směru kolmém na stěnu krychle. Rozměr a jednotku elektrického měrného odporu ρ 

určíme ze vztahu mezi odporem vodiče R, příčným řezem S a jeho délkou l (Mareš, et al., 

1990). 
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Zvolíme-li ohm jako jednotku pro R, metr čtvereční pro S a metr pro l, dostaneme 

jednotku ohmmetr (Ωm). V některých případech, zvláště při řešení teoretických úloh, je 

vhodné místo odporu ρ uvažovat měrnou vodivost γ (konduktivitu) s jednotkou (m.s
-1

) 

(Mareš, et al., 1990). 

  
 

 
 

Zdánlivý měrný odpor je základním interpretačním parametrem odporových metod. 

Je závislý nejen na odporových podmínkách prostředí, ale i na uspořádání elektrod, které je 

proto nutno pro jednoznačnou interpretaci spolu s hodnotami    uvádět. Při 

geoelektrickém odporovém měření zjišťujeme měrný elektrický odpor v obecně 

nehomogenním reálném geologickém prostředí. Ten se zjišťuje z podílu napětí a proudu a 

určí střední odpor prostředí, ovlivněný celým prostorem rozložení elektrického pole, 

přičemž se nejvíce uplatní části prostoru s větší intenzitou pole v blízkosti elektrod. Tento 

střední měrný odpor se nazývá zdánlivý měrný odpor hornin, který můžeme vyjádřit ze 

vztahu.  

     
  

 
 

kde k, je konstanta uspořádání daná vzdálenostmi elektrod a AM, AN, BM, BN jsou 

vzdálenosti mezi elektrodami z obrázku č. 4 (Karous, 1989). 

  
  

 
  ̅̅̅̅̅  

 
  ̅̅ ̅̅  

 
  ̅̅ ̅̅̅  

 
  ̅̅ ̅̅

 

Vzhledem k charakteru řešené problematiky se z parametrů určujících elektrické 

vlastnosti hornin budeme dále podrobněji zabývat měrným odporem hornin. 

2.1 Měrný odpor hornin 

Většina minerálů, z nichž jsou složené horniny, se vyznačuje vysokými hodnotami 

měrného odporu. Klasifikujeme je jako izolátory, a to znamená, že nevedou elektrický 

proud. Měrný elektrický odpor hornin však nezávisí jen na mineralogickém složení, ale 

ovlivňují ho i další faktory. Těmito faktory jsou pórovitost, stupeň nasycení vodou, 

mineralizace vody vyplňující póry, struktura a textura, teplota a v neposlední řadě i tlak. V 
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obrázku č. 2 jsou uvedeny rozsahy měrných odporů některých základních vyvřelých, 

metamorfovaných i sedimentárních hornin (Mareš, et al., 1990). 

 

Obrázek č. 2. Odpory některých hornin v ρ (Ωm) upraveno podle (Loke, 2012) 

Vyvřelé a metamorfované horniny mají zpravidla vysoké hodnoty měrných odporů. 

Měrný odpor těchto hornin je velmi závislý na stupni porušení a procentuálním zastoupení 

vody ve zlomových strukturách. Proto mají tyto horniny velký rozsah odporů, od asi 1000 

do 10 milionů Ωm v závislosti na tom, zda jsou mokré nebo suché. Toto je užitečné při 

lokalizaci zlomových struktur a jiných zvětralinových zón (Loke, 2012). 

Sedimentární horniny, které jsou z pravidla pórovitější a mají vyšší vlhkost, mají 

obvykle nižší hodnoty odporů ve srovnání s vyvřelými a metamorfovanými horninami. 

Hodnoty odporů jsou u nich v rozmezí od 10 do asi 10 000 Ωm. U většiny sedimentárních 

hornin jsou však hodnoty nižší než 1000 Ωm. Nekonsolidované sedimenty mají obvykle 

nižší hodnoty odporů než kompaktní konsolidované sedimenty. Jejich hodnoty jsou v 

rozmezí od 10 do méně než 1000 Ωm. Hodnota odporu je podstatně ovlivněna několika 

faktory, jako je pórovitost, stupeň nasycení vodou a mineralizace vody (Loke, 2012) 

2.1.1 Závislost měrného odporu na některých fyzikálních parametrech 

Nasycení vodou je asi nejdůležitější parametr. Většina hornin na naší zemi obsahuje 

nějaké minerální roztoky. Ty mají značný vliv na měrný odpor. Někdy i velice malé změny 

ve vlhkosti způsobí radikální změnu v měrných odporech hornin. To lze vysvětlit tím, že 
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voda nalézající se v pórech horniny, tvoří jakési komunikační kanály, jimiž může proud 

snadněji projít. Zvyšování obsahu roztoků vede ke snížení měrného odporu, což způsobuje 

fakt, že roztoky mají mnohem nižší odpor, než horninotvorné minerály. Nasycení horniny 

vodou umožňuje zejména pórovitosti P (%), která udává poměr objemu pórů k celkovému 

objemu horniny. Obsah roztoků ve vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních 

horninách je daný stupněm nasycení pórů. Ten obvykle nepřesahuje 3 % objemu a často je 

nižší než 1 %. Význam má i struktura pórů, podmiňující možnost proudění vody 

v horninách a tím i její mineralizaci. Nízký měrný odpor mají horniny s malou 

propustností, kde dochází v důsledku nepatrného proudění k vysoké mineralizaci vody. 

Významnou roli hraje i složení podzemních vod a jejich nasycení solemi (Karous, M. 

1989). 

Závislost měrného odporu na struktuře a textuře je také velice důležitá. Často se 

stává, že u metamorfovaných a sedimentárních hornin dochází k výraznému zvrstvení, 

které zapříčiňuje, že měření napříč touto vrstevnatostí vykazuje mnohem větší odpory než 

podélné měření. 

  

Obrázek č. 3. Grafy závislosti měrného odporu horniny na teplotě, tlaku, pórovitosti a vlhkosti 

(Müller, 1985). 

Závislost měrného odporu na tlaku a teplotě je v našem případě, kdy řešíme mělký 

geoelektrický průzkum, zanedbatelná. Výrazný význam má u hlubinného 

magnetotelurického a magnetovariačního sondování (Karous, 1989). Avšak u sedimentů se 

projevuje se vzrůstajícím tlakem nárůst odporu nebo lze pozorovat do určitého tlaku pokles 

měrného odporu a pak nárůst. Tento složitý proces lze vysvětlit tak, že v první fázi jde o 

proces konsolidační, kdy dochází k pružnému zhutnění horniny a kvalitnějšímu kontaktu 

na styčných plochách. Po dosažení určitého tlaku dojde ke vzniku dislokačních nespojitostí 

mikroskopického měřítka, které způsobí zvýšení odporů (Müller, 1985). 
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2.2 Uspořádání elektrod 

Uspořádáním elektrod rozumíme rozmístění elektrod na povrchu země, pomocí nichž 

se vytváří a měří elektrické pole. Existuje řada různých uspořádání, kdy každé z nich má 

své výhody i nevýhody. To určuje, která jsou vhodná pro řešení určitých konkrétních 

problémů, a která jsou optimální z hlediska techniky terénních prací, a která méně. 

Obdobná uspořádání se používají v odporovém sondování i profilování. 

Elektrody, jimiž uzemňujeme póly zdrojů, se nazývají proudové nebo zdrojové. 

Označujeme je prvními písmeny abecedy A, B atd. Pro měření potenciálu nebo napětí 

slouží elektrody měřící, označované písmeny M, N atd. Soubor vzdáleností jednotlivých 

elektrod se nazývá rozměr uspořádání. Většinou však stačí pro charakterizování rozměrů 

uvést jeden hlavní rozměr, délku uspořádání L (Loke, 2012). 

Uspořádání elektrod jde rozdělit podle mnoha hledisek. Nejjednodušší je to podle 

počtu použitých elektrod. V obecném čtyřelektrodovém uspořádání mohou být některé 

elektrody natolik vzdáleny, že jejich potenciálový příspěvek lze zanedbat. Takové 

elektrody jsou teoreticky v nekonečnu. Podle počtu elektrod dělíme uspořádání na 

dvouelektrodová, tříelektrodová a čtyřelektrodová (Karous, 1989). 

 

Obrázek č. 4. Obecné čtyřelektrodové uspořádání A, B prodové elektrody, M, N – měřící elektrody, AM, AN, 

BM, BN – vzdálenosti mezi elektrodami (Karous, 1989). 
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Obrázek č. 5. Uspořádání elektrod a jejich konstanty 

Je-li proud přiváděný bodovým zdrojem, umístěném na povrchu vodivého 

poloprostoru (země), nad nímž je nevodivý poloprostor (vzduch), rozdělí se celkový proud 

I jen do prostorového úhlu 2π a potenciál je pak dvojnásobný (Karous, 1989). 

Ekvipotenciální plochy jsou plochy stejného potenciálu. Jsou to polokoule, jejichž 

průsečík s povrchem vytváří ekvipotenciální linie ve tvaru kružnic se středem v místě 

proudové elektrody. 

 

Obrázek č. 6. Ekvipotenciální linie a proudové čáry v porovnání s citlivostí 
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2.3 Odporové profilování a vertikální elektrické sondování 

Odporové metody mají svůj původ v práci bratrů Schlumbergerových z roku 1920 

(Loke, 2012). Od té doby byla běžně používaná metoda vertikálního odporového 

sondování (VES). V této metodě je střed uspořádání elektrod pevný a zvyšováním 

vzdáleností mezi elektrodami se zvyšuje hloubkový dosah. Naměřené hodnoty zdánlivé 

rezistivity se obvykle vynesou do podoby odporové křivky. Při interpretaci dat z této 

metody obvykle předpokládáme, že horninové prostředí je složeno z odporově odlišných 

horizontálních vrstev. V tomto případě se mění odpor pouze ve vertikálním směru, ale 

nemění se v horizontálním. K interpretaci měření se používá jednorozměrný model 

podloží.  

Největším omezením metody VES je, že nebere v úvahu horizontální změny 

měrných odporů. Tyto změny jsou ale časté. Nepřesnosti způsobené vlivem těchto 

horizontálních změn mohou ve výsledku znamenat chybné hodnoty interpretovaných 

odporů vrstev, anebo jejich mocností. 

Další klasická průzkumná metoda je odporové profilování (OP). V tomto případě 

zůstává vzdálenost mezi elektrodami pevná, ale celé uspořádání se pohybuje po profilu. To 

nám zaručí informace o změnách měrných odporů v horizontálním směru, ale nemůže 

detekovat vertikální změny měrných odporů. 

Pro získání přesnější představy o distribuci měrných odporů v horninovém prostředí, 

je nutné použít složitější model. V modelu 2D (Obr. č. 7b) se mohou lišit hodnoty měrných 

odporů v jednom horizontálním směru (obvykle označován jako směr x) a předpokládá se, 

že zůstávají konstantní v druhém horizontálním směru (y). Tento předpoklad je nezbytný 

pro použití profilů kolmých k podlouhlým objektům, jako jsou například námi řešená 

SDD. Nejrealističtější je 3D model (obr. 7c), kde hodnoty měrných odporů mění ve všech 

3 směrech. Použití 2D průzkumných metod a interpretačních technik bude podrobně řešeno 

v následujících kapitolách. 
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Obrázek č. 7. Modely prostředí, a) 1D model, b) 2D model, c) 3D model. Upraveno podle (Loke, 2012). 

Největším omezením metody VES je, že nebere v úvahu horizontální změny v 

měrném odporu. Přesnější model podloží poskytuje 2D model, který respektuje jak změny 

ve vertikálním směru, tak v horizontálním směru podél průzkumného profilu. 

Předpokládáme, že odpor se nemění ve směru, který je kolmý k průzkumnému profilu. 

Průzkum a interpretace pomocí 3D modelu by měla být ještě přesnější. Nicméně v 

současné době je použití 2D metod nejpraktičtějším ekonomickým kompromisem mezi 

množstvím získaných informací a udržením nízkých nákladů průzkumu. Při měření 

pomocí VES nebo OP pořídíme v průměru desítky bodů, zatímco u 2D metod získáme 100 

až 1000 bodů (Loke, 2012). 

3. Elektrická rezistivitní tomografie 

Elektrická rezistivitní tomografie (ERT) je v současné době stále více používána k 

řešení různých problémů v oblasti inženýrsko-geologického průzkumu. Postupně nahrazuje 

tradiční kombinaci metod odporového profilování (OP) vertikálního elektrického 

sondování (VES) při vyhledávání SDD (Loke, 2012). 

Název elektrická rezistivitní tomografie vychází z anglického (electric resistivity 

tomography). Používá se také název odporová tomografie (OT), nebo multi-elektrodové 

uspořádání (MEU). Vžil se však také zkrácený název „multikabel“. 

Metoda ERT je vhodná metoda pro zjištění distribuce zdánlivých měrných odporů 

v horninovém prostředí. Na naměřené výsledky mají vliv jak vertikální, tak i horizontální 

změny měrných odporů. Významně také tato geoelektrická metoda přispívá při 

vyhledávání objektů s odlišným měrným odporem oproti svému bezprostřednímu okolí. Je 
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hojně využívaná hlavně díky jednoduchosti a rychlosti terénního měření a patří dnes k 

nejpoužívanějším geoelektrickým metodám v řešení této problematiky. 

 

Obrázek č. 8. Názvy hlavních výrobců přístrojové techniky pro ERT s webovými stránkami (Loke, 2012). 

Princip automatického multi-elektrodového měření využívá mnoho přístrojů od řady 

výrobců z celého světa. Jejich výčet je na obrázku č. 8, přepracované podle Lock, 2012. 

Jedním z takových přístrojů je ARES 200E (Automatic Resistivity System) od firmy GF 

Instrument, s.r.o. na obrázku č 9. Dříve se používala aparatura ResiStar od firmy 

Geofyzika, a.s. Brno. 

 

Obrázek č. 9. Přístroj ARES od firmy GF Instruments, s. r. o., s popsanými částmi (foto autor). 
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Na obrázku č. 9 je znázorněn přístroj ARES s popisem jednotlivých částí. K dalšímu 

příslušenství nutnému k měření patří T-kus, multi-kabelové sekce, dostatečný počet 

elektrod a gumiček na upevnění. Nepostradatelné je kladivo pro dostatečné uzemnění 

elektrod a také měřící pásmo pro přesné umístění profilů a jednotlivých elektrod. Nutné 

jsou také tašky, kufry a pouzdra na jednotlivé části pro usnadnění transportu. 

 

Obrázek č. 10. T-kus s označenými konektory (foto autor) 

Pro zavedení umělého elektrického pole do země při samotném měření měrného 

odporu horninového prostředí se používají elektrody, které jsou do země pevně zaraženy. 

Jak je vidět na obrázku č. 11, jsou na ně poté speciálními gumovými kroužky 

připevňovány válečkové elektrody multi-elektrodovém kabelu. Válečkové elektrody jsou 

vždy po 8 vzájemně spojeny a tvoří jednotný celek (sekci). Jednotlivé elektrody tvořící 

sekci jsou vzdáleny konstantně něco přes 5 m tak, aby bylo možné překonat při vytyčování 

profilu terénní nerovnosti. Nejčastěji používaný krok měření je 1 m, 2 m, 3 m a 4 m, ale je 

možné zvolit jakoukoli hodnotu. Můžeme předpokládat, že čím menší je vzdálenost mezi 

sousedními elektrodami, tím podrobnější obraz horninového prostředí získáme 

v geoelektrickém řezu. Avšak čím menší je vzdálenost mezi sousedními elektrodami, tím 

více je výsledek ovlivněn rušivými vlivy nehomogenit (Dostalík, 2012). 



Bc. Martin Dostalík 

Porovnání odporového projevu horizontálních důlních děl s výsledky geofyzikálního modelování 

Stránka | 23  

2014 

 

Obrázek č. 11. Válečková elektroda připevněna gumovým kroužkem k elektrodě zaražené do země 

(foto autor). 

3.1 Měření 

Na zvoleném místě je vytyčen profil za použití měřícího pásma. Podél pásma jsou 

kladivem zabity jednotlivé elektrody tak, aby bylo zajištěno zavedení umělého 

elektrického pole do horninového prostředí. První elektroda je umístěna na nulu. Poté jsou 

pomocí gumových kroužků k elektrodám připevněny válečky multi-elektrodového kabelu. 

Sekce jsou rozbalovány tak, aby do sebe zapadaly jejich konektory („samec“ na začátek a 

„samice“ na konec). Všechny dílčí části musí být pevně spojeny včetně jednotlivých sekcí, 

T-kusu a napájecího kabelu vedoucího k autobaterii. Po zkonstruování celého měřícího 

profilu můžeme přistoupit k nastavení samotného měření. 

Po zapnutí přístroje si v hlavní nabídce vybereme položku New measurement. Dále 

vybereme položku 2D multicabel. Můžeme také pokračovat v předchozím měření. 

Vyplníme identifikátory profilu a název lokality. V následující obrazovce můžeme vyplnit 

nepovinné údaje jako je jméno operátora a datum. Dále nakonfigurujeme zadání měřené 
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oblasti zadáním souřadnic x-loc a y-loc pozice první elektrody ve směru osy x a y. Tyto 

parametry slouží zejména k tomu, aby mohlo být 2D měření později transformováno v 3D 

zobrazení. Také nadefinujeme celkovou délku měřeného profilu a vzdálenost elektrod. 

Dalším krokem je zvolení měřícího uspořádání z nabídnutého seznamu. 

Po nastavení všech těchto parametrů spustíme optimalizaci měření, která nám označí 

případné špatně uzemněné elektrody a ty je třeba poopravit nebo vynechat. Po dokončení 

optimalizace spustíme měření a čekáme, až jej přístroj dokončí. Existuje také možnost 

prodloužit měřený profil tím, že první sekci elektrod přesuneme na konec profilu. Přístroj 

je schopen navázat na měřený profil a pokračovat ve vykreslování geoelektrického řezu. 

Tomuto postupu se říká „rolování“. V průběhu můžeme kontrolovat údaje zobrazované na 

displeji. Při měření si přístroj do interní paměti ukládá jednotlivá data a tím vytváří datový 

soubor, který bude později stáhnut do počítače pomocí RS232 nebo USB kabelu. 

Databáze přístroje ARES obsahuje 11 různých uspořádání elektrod. Zvolením 

různého uspořádání elektrod v kombinaci s různým krokem měření lze dosáhnou různého 

hloubkového dosahu a různé citlivosti a také podrobnosti měření. Přistroj s integrovaným 

mikroprocesorem spolu s počítačem si sám automaticky vybírá příslušné čtyři elektrody 

pro každý měřený bod. Obrázek č. 12 ukazuje typické zapojení pro 2D variantu měření 

s řadou elektrod na přímce. Jsou spojeny k sobě a tvoří profil. Standardně se používá 

konstantní vzdálenost mezi sousedními elektrodami. Tento obrázek ukazuje použití 

Wennerova uspořádání s 20 elektrodami (Loke, 2012). 

Jako první se měří body v hloubkové úrovni 1 s konstantní vzdáleností mezi 

elektrodami (12a). Pro měření prvního bodu se použijí první 4 elektrody, jak je vidět na 

obrázku č. 12a. Všimněme si, že elektroda č 1. se používá jako první proudová elektroda 

C1, elektroda č. 2. jako první měřící elektroda P1, elektroda č. 3. se používá jako druhá 

měřící P2 a elektroda č. 4 je použita jako druhá proudová C2. Pro změření druhého bodu na 

první hloubkové úrovni se použijí elektrody č. 2, 3, 4 a 5. To se opakuje podle schématu až 

po elektrody č. 17, 18, 19 a 20 (Loke, 2012). 
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Obrázek č. 12. Princim automatické volby elektrod využívaných pro 2D variantu měření u Wennerova 

uspořádání. 

Po dokončení první hloubkové úrovně přichází na řadu hloubková úroveň 2, u níž se 

postupuje stejným způsobem jako předtím, jen vzdálenost mezi elektrodami se změní na 

(2a). Toto je znázorněno na obrázku č. 12b. Stejný princip se opakuje pro měření všech 

dalších hloubkových úrovní s rozestupy 3a, 4a, 5a, 6a (Loke, 2012). 

3.2 Vyhodnocení naměřených dat 

Datový soubor obsahující data naměřená v terénu jsou uložena v interní paměti 

přístroje. Pomocí RS232 nebo USB kabelu je exportujeme do počítače, v němž je 

nainstalován potřebný software. V současnosti již existuje mnoho interpretačních 
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programů pro ERT. Liší se algoritmem výpočtu inverze a kvalitou zobrazení výsledku. 

Výsledky použité v této práci byly zpracovávány programem RES2DINV ver . 3.58. 

Program RES2DINV používá pro inverzi metodu nejmenších čtverců. Program 

automaticky vybere optimální inverzní parametry pro daný datový soubor, nicméně 

inverzní parametry mohou být upraveny uživatelem. Program RES2DINV využívá tři 

různé varianty metody nejmenších čtverců. Kvazi - Newtonova metoda je velmi rychlá 

Marquardt - Levenbergtova metoda je pomalejší, ale přesnější. Poslední variantou jsou 

hybridní Gauss – Newtonovy metody, které jsou středně rychlé. 

Pro grafické zobrazení naměřených dat se nejčastěji používají geoelektrické 

konturovací metody (pseudosection contouring method) a výstupem je geoelektrický řez, 

nebo také geoelektrický pseudořez z anglického (pseudosection). Horizontální poloha bodu 

je umístěna na střed čtveřice elektrod použitých k měření konkrétního bodu. Vertikální 

poloha bodu je vykreslena ve vzdálenosti, která je úměrná vzdálenosti mezi elektrodami. 

Geoelektrický řez, sestavený na základě zdánlivých měrných odporů naměřených 

v jednotlivých bodech, je barevně vykonturován do přehledné a reprezentativní formy. 

Ve vyhodnocovacím softwaru je možné upravovat hloubkové měřítko, odporovou 

škálu, vyřadit nesprávně změřené body, a také je možné provést korekci terénu v případě, 

že profil nebyl zcela rovný. 

Na geoelektrickém řezu jsou barevně odlišeny hranice mezi jednotlivými útvary 

tvořené strukturami s odlišnými elektrickými měrnými odpory. Sestavení geoelektrického 

řezu je cílem ERT měření. Obvyklá chyba je zaměňovat geoelektrické řezy za reálné 

zobrazení skutečných odporů horninového prostředí. Geoelektrické řezy ovlivňuje mnoho 

faktorů, a proto podávají jen velmi přibližnou a zjednodušenou představu o skutečném 

rozložení odporů v horninovém prostředí. Na obrázku č. 13 je vidět, že podávají zkreslený 

obraz, protože tvary jednotlivých těles zobrazených na profilu závisí na zvoleném typu 

uspořádání stejně jako na skutečném odporu prostředí. Geoelektrické řezy jsou užitečný 

prostředek k prezentaci naměřených hodnot zdánlivého odporu prostředí v obrazové 

podobě a první vodítko pro další interpretaci výsledků měření (Loke, 2012). 
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4. Porovnání použitých uspořádání WS a DD 

Jak je uvedeno výše, tak geoelektrická naměřené řezy i geoelektrické modelové řezy 

zkonstruované za použití různých uspořádání nad stejnou strukturou mohou mít velmi 

odlišný výsledek. Nejběžněji používaná uspořádání pro odporový průzkum jsou uspořádání 

Wenner-Schlumberger (WS) a uspořádání dipól – dipól (DD). Jejichž citlivost je uvedena 

na obr. č 13. Výběr nejvhodnějšího uspořádání pro terénní měření, které nám poskytne 

nejlepší výsledky při lokalizaci konkrétního SDD, závisí na mnoha faktorech. Hlavní 

faktory ovlivňující volbu uspořádání jsou hloubkový dosah, citlivost uspořádání na 

vertikální a horizontální změny měrných odporů v horninovém prostředí a horizontální 

rozsah a síla signálů (Loke, 2012).   

 

4.1 Uspořádání dipól-dipól (DD) 

Uspořádání DD je vidět na obrázku č. 5c. Toto uspořádání je často používané v 

geoelektrickém průzkumu. Uspořádání elektrod je znázorněno na obrázku č. 13b. 

Vzdálenost mezi párovými proudovými elektrodami C2-C1 uvedena jako „a“, je stejná 

jako vzdálenost mezi párovými měřícími elektrodami P1-P2. Další proměnná 

charakterizující toto uspořádání je „n“, která udává poměr vzdálenosti elektrod C1-P1 k 

vzdálenosti elektrod C2-C1 (nebo P1-P2). Pro měření tímto uspořádáním je rozestup „a“ 

nejprve fixován na nejmenší faktor „n“ a je postupně zvyšován od 1 do 4 s cílem zvýšit 

hloubkový dosah měření (Loke, 2012). 

Pro efektivní používání tohoto uspořádání musí být ohmetr poměrně citlivý a musí 

velmi dobře eliminovat odporové šumy. Rovněž vyžaduje velmi dobré uzemnění elektrod. 

Umístění příslušného datového bodu probíhá na základě středního hloubkového dosahu. Je 

zřejmé, že u uspořádání s „n“ faktorem 4 a více, spadá vykreslení bodu do oblasti s velmi 

nízkou citlivostí. Proto ve skutečnosti uspořádání DD poskytuje jen minimální informaci o 

odporu v oblasti, v níž je bod zakreslen a neodpovídá skutečnému zdánlivému odporu 

horninového prostředí v daném místě.  
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Obrázek č. 13. Citlivost uspořádání DD a WS, upraveno podle (Loke, 2012). 

Obrázek č. 14 znázorňuje jak vypadají prvotní naměřená data nad modelem 

představujícím hranol o rozměrech 2 x 3 metry v hloubce 8 m na středu profilu (obr. č. 

14c). U hranolu je stanovený odpor 1 000 000 Ωm, což představu vzduchem vyplněnou 

prázdnou dutinu. Okolní homogenní horninové prostředí má odpor 10 Ωm. Tato hodnota 

byla zvolena pro co největší kontrast mezi anomálií a okolím. Z obrázku je patrné, že 

projevy obou uspořádání jsou symetrické v horizontálním směru, avšak každý se výrazně 

liší. Uspořádání WS pomyslně rozděluje model do vedle sebe ležících bloků a DD spíše do 

vrstev. Nejmarkantnější je fakt, že uspořádání WS (obr. č. 14a) má větší hloubkový dosah. 

V tomto případě při 32 elektrodách s krokem měření 2 metry to je přes 10 metrů. U 

uspořádání DD (obr. č. 14b) je při stejné konfiguraci hloubkový dosah jen asi 7 m. Toto je 

významný fakt který nás limituje nás při volbě vhodného uspořádání při řešení konkrétní 

lokalizace SDD. 
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Obrázek č. 14. Model SDD a různý projev uspořádání WS a DD. 

4.2 Uspořádání Wenner–Schlumberger (WS)  

Jedná se o novou kombinaci mezi uspořádání Wenner a Schlumberger. Klasické 

Schlumbergerovo uspořádání je jedním z nejčastěji používaných uspořádání odporovémho 

profilování. Na obrázku č. 13b. je toto uspořádání zobrazeno s "n" faktorem. Pro toto 

uspořádání je to poměr vzdálenosti mezi párovými elektrodami C1-P1 (nebo P2-C2), a 

mezi rozestupy párových elektrod P1-P2. Všimněte si, že uspořádání Wenner je zvláštním 

případem tohoto uspořádání, kde "n" faktor je roven 1 (Loke, 2012). 

Obrázek č. 13. ukazuje vzor citlivosti pro uspořádání (WS). "n" faktor se zvyšuje od 

1 (Wennerovo uspořádání) do 6 (klasické Schlumbergerovo uspořádání). Oblast vysoké 

kladné citlivosti pod středem uspořádání roste s rostoucím „n“ faktorem. Je vhodné jej 

využívat v oblastech, kde se očekávají oba typy geologických struktur (jak horizontální, 

tak vertikální nehomogenity)(Loke, 2012). 
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Obrázek č. 15. Porovnání uspořádání elektrod a vzoru geoelektrických řezů dat pro uspořádání Wenner a 

Wenner-Schlumberger. Přepracováno podle (Loke, 2012). 

 

5. Fyzikální model prostředí 

Detekce podzemních objektů geofyzikálními metodami je silně závislá na jejich 

velikosti, hloubce a kontrastu ve fyzikálních parametrech vůči okolí. Podzemní dutiny je 

možno vyhledávat za předpokladu homogenity okolního prostředí, protože odpor případné 

dutiny se snadno zakryje projevy nehomogenit v okolí a při povrchu.  

Naměřené hodnoty odporů oblasti důlního díla jsou relativní vzhledem k hodnotám 

odporů prostředí okolo starého důlního díla. Při použití ERT měření jde o porovnání 

vodivosti horninového prostředí okolo důlního díla vzhledem k nižší vodivosti prostoru 

samotného důlního díla. Způsobuje to fakt, že ekvipotenciální linie musí obtékat dutinu což 

zvyšuje registrovaný měrný odpor. Grafické zobrazení naměřených hodnot nad nevodivým 

objektem je vidět na obrázku č. 16a. V případě, že známe průřez, průběh i hloubku starého 

důlního díla jde o řešení přímé úlohy v dané problematice. Přímá úloha řeší výpočet 

anomálního účinku známého tělesa, tj. tělesa o známých rozměrech, poloze, relativním 

odporu. Obvykle se počítá pro jednoduchá a pravidelná tělesa jako je koule, válec nebo 

deska. Pro nepravidelná tělesa se používají přibližné iterační postupy řešené počítačem. 

Výsledky této úlohy se označují jako jednoznačné. 
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Obrázek č. 16. Příklad zobrazení anomálií v geoelektrických řezech. a) nevodivá, b) vodivá. 

Může také nastat opačný projev důlního díla. Projeví se sníženými hodnotami 

zdánlivého měrného odporu    a lze to vysvětlit tím, že důlní dílo je vyplněno vodou nebo 

je zavaleno materiálem, který je sycen podzemní nebo povrchovou vodou. V tomto případě 

jde o vyhledávání vodivých nehomogenit. Geoelektrický řez nad vodivou nehomogenitou 

je zobrazen na obrázku č. 16b 

Při ERT průzkumu, kdy hledáme průběh důlního díla za předpokladu, že se jedná o 

otevřený nezavalený prostor, hledáme nevodivou anomálii. Při vyhledávání nevodivých 

nehomogenit závisí výsledek ERT nejen na rozměrech, tvaru, úložních poměrech a 

relativním odporu sledované nehomogenity, ale také na parametrech zvoleného profilu 

s ohledem na množství použitých elektrod a rozestupu mezi nimi, a v neposlední řadě také 

na volbě uspořádání. 

Horizontální důlní dílo lze nahradit dutým horizontálním válcem nebo horizontálním 

kvádrem, který v jednom směru protáhlý. Má různý průměr a nachází se v různé hloubce. 

Reálně je možné předpokládat objekty s průměrem cca 1 až 3 m ležící v hloubce 

maximálně do 20 m. Pokud se jedná o větší kaverny, krasové dutiny, komory apod., pak se 

válec obvykle nahrazuje dutou koulí. Taková SDD vytváří relativně nejlepší podmínky pro 

jejich lokalizaci. Situace se však komplikuje, pokud je hledané důlní dílo částečně nebo 

úplně zavaleno. Podíl množství výplně k celkovému objemu SDD se podílí na jeho 

celkovém fyzikálním kontrastu a vytváří tak podmínky jeho lokalizovatelnosti. 
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Obrázek č. 17. Schéma známého horizontálního důlního díla, nad nímž je povrch ukloněn pod určitým úhlem. 

V praxi se ale často setkáme s obrácenou úlohou, kdy po nás bude požadováno určit, 

zda se důlní dílo v daném místě nachází nebo ne. Může dojít také k tomu, že s minimem 

informaci o SDD budeme muset zjistit jeho co nejpřesnější průběh. Obecně se pak jedná o 

hledání co nejpřesnější pozice, tvaru a prostorové orientace tělesa, které vyvolává 

naměřenou anomálii. Interpretace této úlohy není jednoznačná, neboť je třeba předpokládat 

přibližný zidealizovaný geometrický tvar tělesa nebo přibližnou hloubku uložení. Tyto 

informace nám ale často úplně chybí. 

 

Obrázek č. 18. Schéma důlního díla s neznámým průběhem a rozměry, nad nímž je povrch ukloněn. 

V praxi se nejčastěji setkáváme s případem, že u důlního díla neznáme hloubku, 

průměr ani přesný průběh. Většinou známe jen místo, kde se nachází vstupní portál SDD a 

jeho průběh můžeme jen předpokládat v určitém úhlu. S tím pak roste oblast, na níž se 

SDD může vyskytovat. Průběh SDD můžou také naznačovat morfologické projevy na 

povrchu, jedná-li se o zavalené nebo zhroucené SDD. Tento aspekt je pak nutné zahrnout 

do úvahy o detekci takového objektu, protože významný vliv na lokalizovatelnost má 

rozvolněná zóna objevující se právě u takto deformovaných SDD. Štola může být také 

zanesená a pak hraje významnou roli přítomnost vody v materiálu, jímž je prostor vyplněn. 

Odpor takto zvodněných hornin bude velmi nízký. Proto se jedná o vodivou anomálii 

projevující se sníženým měrným odporem. 
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6. Geoelektrické modelování 

V současné době existuje velké množství interpretačních a modelovacích programů 

kompatibilních s ERT daty. Většinou se liší algoritmem výpočtu inverze, a také kvalitou 

zobrazeného výsledku. Tato práce řeší přímé modelováním a inverzi ERT měření v 

programech RES2DMOD ver. 3.01.57 a RES2DINV ver. 3.58, které publikoval M. H.  

Loke (2012). Cílem je zjistit jaký vliv má změna některých parametrů SDD na projev v 

inverzním modelu prostředí a porovnání těchto modelových projevů se skutečně 

naměřenými daty.  

Geoelektrické modelování je užitečné zejména ve fázi plánování průzkumu. Z 

předchozích kapitol je zřejmé, že různá uspořádání elektrod mají radikálně odlišné 

výsledky. Modelováním je možné si udělat teoretickou představu o tom, které parametry 

měření bude mít jakou odezvu na určitou strukturu. Nicméně neexistuje žádná příručka o 

přímém výpočtu očekávaných měrných odporů v geoelektrickém řezu. Před samotným 

terénním průzkumem jsou často některé informace o tvaru a velikosti nebo očekávaných 

cílech alespoň částečně známé. S použitím těchto známých parametrů můžeme vytvořit 

model dané situace a na něm pak ověřit vhodnost jednotlivých uspořádání, zvolit 

nejracionálnější krok měření a zvolit vhodnou délku profilu v závislosti na potřebném 

hloubkovém dosahu. Uděláme si tak i přibližnou představu o časové náročnosti daného 

terénního měření. Přinejmenším můžeme alespoň eliminovat varianty, které jsou nevhodné 

pro řešení našeho problému. 

6.1 Teoretický základ modelování 

Modelovací podprogram je nedílnou součástí každého inverzního programu. Je 

nezbytný pro výpočet teoretické hodnoty zdánlivého měrného odporu. Existují tři hlavní 

metody pro výpočet hodnoty zdánlivého měrného odporu pro určitý model. 

Jsou to analytické metody, metody hraničních prvků a metody konečných rozdílů a 

konečných prvků. Analytické metody jsou pravděpodobně nejpřesnější, ale jsou omezeny 

na relativně jednoduché geometrické tvary (např. koule nebo válce). Metoda hraničních 

prvků je flexibilnější, ale je omezena počtem vrstev s různými hodnotami měrných odporů, 

které umožňuje (obvykle méně než 10). U inženýrsko – geologických průzkumů může mít 

zdánlivý odpor libovolné rozložení, proto metody konečných rozdílů a konečných prvků 
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jsou obvykle jediné použitelné. Těmito metodami lze rozdělit horninové prostředí na tisíce 

bloků s různými hodnotami měrných odporů. Nicméně analytické metody okrajových 

prvků jsou užitečné nezávislé metody, které mohou být použity pro kontrolu správnosti 

konečného rozložení měrných odporů. 

Při přímém modelování je rozložení měrného elektrického odporu horninového 

prostředí přesně zadané a cílem je vypočítat zdánlivý měrný elektrický odpor, který 

můžeme naměřit nad daným namodelovaným prostředím. Program RES2DMOD využívá 

metody konečných diferencí a konečných prvků. Tyto rozdělují prostředí do určitého počtu 

bloků použitím pravoúhlé sítě. Uživatel pak může každému bloku zadat jeho jedinečnou 

hodnotu měrného elektrického odporu. Metoda konečných diferencí je založena na metodě 

popsané Deyem a Morrisnem (1979), s modifikací podle Loke (1994), který provedl 

korekci této metody. 

Při geofyzikálním inverzním procesu se snažíme získat model, jehož odezva je stejná 

jako naměřené údaje. Model je idealizovaná matematická představa horninového prostředí. 

Obsahuje fyzikální parametry, které můžeme získat z naměřených údajů, nebo 

rekognoskací terénu v případě, že modelujeme konkrétní existující prostředí. Odezva 

modelu představuje syntetické údaje, které můžeme vypočítat pomocí definovaných vztahů 

pro model s danými parametry. Všechny inverzní metody se v podstatě snaží určit model 

prostředí, jehož odezva souhlasí s naměřenými údaji v určitých mezích. Hledá se nejmenší 

rozdíl mezi naměřenými hodnotami a vypočítanými. V metodě použité v programech 

RES2DMOD a RES2DINV představují modelové parametry skutečné hodnoty měrného 

elektrického odporu ve formě bloků, zatímco naměřené údaje obsahují hodnoty zdánlivého 

měrného elektrického odporu (Loke , 1994). Matematické vztahy definující vazby mezi 

modelovými parametry a modelovou odezvou pro 2D a 3D odporové modely jsou 

definovány metodou konečných rozdílů (Dey a Morrison 1979) nebo metodou konečných 

prvků (Silvestr a Ferrari, 1990). Inverzní výpočet použitý v programu RES2DINV je 

založen na vyhlazovací metodě nejmenších čtverců (Sasaki, Y. 1992), která je založena na 

rovnici: 

                           

F = fx * fx
T
 + fz * fz

T
 , 

fx = horizontální plošný filtr, 

fz = vertikální plošný filtr, 
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J = matice parciálních derivací, 

λ = útlumový faktor, 

d = model poruchového vektoru, 

g = vektor odchylky. 

6.2 Modelování  

V problematice vyhledávání mělkých SDD geoelektrickými metodami se nejčastěji 

setkáváme s homogenním nebo horizontálně zvrstveným prostředím, v němž se nachází 

objekt válcovitého, nebo kvádrovitého tvaru s různými rozměry, v různé hloubce 

s nepoměrně vyšším odporovým projevem v případě prázdné dutiny, a naopak 

s nepoměrně nižším odporem u dutiny vyplněné vodou.  

Pomocí programu RES2DMOD jsem vypočítal povrchovou odezvu každého modelu 

pro uspořádání Wenner-Schlumberger a dipol-dipol. Výsledky výpočtu jsem uložil do 

datových souborů formátu RES2DINV. Tyto soubory jsem následně použil jako vstupní 

data pro program RES2DINV, který z nich, podobně jako ze skutečně naměřených dat, 

vypočítá hodnoty zdánlivých měrných odporů a sestaví geoelektrický řez. Výsledky jsou 

prezentovány formou inverzního odporového řezu v konturovém zobrazeni. 

Inverzní modely byly vytvořené pomocí uvedeného programu RES2DMOD a 

RES2DINV s parametry inverzních výpočtu, které jsou standardně nastaveny při spuštění 

programu. 

7. Typy vyhledávaných dutin 

Existují dutiny nevyplněné nebo vyplněné, které se dělí se na dutiny přirozené, 

vzniklé geologickými procesy (krasové) a umělé, vzniklé antropogenní činností, jako 

například inženýrské sítě, kanalizace, staré sklepy, podzemní chodby a jiné. Přirozeně 

vzniklé dutiny jsou velmi vzácné. Vznikají při tektonických procesech ve vyvřelých 

horninách unikáním plynů z magmatu a zvláště  krasovými procesy a ve svahových 

deformacích. Dutiny vzniklé antropogenní činností jsou ve všech aglomeracích na světě. 

Ty, které je třeba dohledávat, se nacházejí hlavně v oblastech historických center měst a 

v oblastech s historickou hornickou činností. 

Nejvíce SDD se nachází v Ostravsko -  karvinském revíru, kde docházelo k hlubinné 

těžbě černého uhlí a v Příbramském rudním revíru, kde docházelo k těžbě rud a uranu. 
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Nelze však opomenout ani jiná místa poznamenaná historickou hornickou činností 

(Kladensko, Jižní Morava, a další). V těchto případech se nejčastěji jedná o různé typy 

opuštěných důlních děl (ODD), které se vyskytují zejména v malých hloubkách pod 

povrchem. Staré důlní dílo (SDD) je nejčastěji šachtice, jáma, podpovrchová dobývka 

apod. Báňský úřad eviduje stará důlní díla, jejichž poloha je známá. Problémem jsou však 

právě ta důlní díla, jejichž poloha dosud známa není. Různý způsob jejich založení, 

vyztužení a likvidace může vést po určité době k narušení nadložních hornin zvětráváním a 

rozpukáním. Vlivem podzemní nebo prosakující povrchové vody je snižována stabilita 

SDD vyplachováním zrn horniny. Otřesy vlivem dopravy jsou rovněž velmi nepříznivé.  

7.1 Dělení SDD z hlediska jejich prostorové orientace 

Je možné vymezit dva základní druhy SDD z hlediska jejich prostorové orientace. 

Důlní díla orientovaná vertikálně a horizontálně. Zvláštním případem jsou pak různě 

ukloněná důlní díla. 

7.1.1 Vertikální důlní díla (VDD) 

Podle platné legislativy je za VDD považováno takové důlní dílo, jehož osa je 

odkloněna od horizontály o 60° a více. Jedná se o původní mělké jámy, jámy kutací a jámy 

hlubinného dobývání. Byly obvykle zasypávány původním vytěženým materiálem. 

7.1.2 Horizontální důlní díla (HDD)  

U dutin vzniklých starou hornickou činností se jedná zejména o vodorovné nebo 

mírně ukloněné chodby spojující ložisko se zemským povrchem. Jde například o šachty, 

štoly, překopy a jiné podzemní vodorovné chodby nebo i ukloněné chodby sloužící pro 

dopravu vytěžených hmot a jiného materiálu. 

7.2 Legislativní pojetí SDD  

Stará důlní díla (SDD) jsou definována v § 35 odstavce 1 a 2 zákona ČNR č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

jako podzemní důlní dílo, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní 

nástupce neexistuje nebo není znám, nebo opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů 
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nebo důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní 

nástupce neexistuje nebo není znám. 

Opuštěné důlní dílo (ODD) není v báňských předpisech přímo definováno. Z dikce 

báňských předpisů vyplývá, že za opuštěné důlní dílo je možno víceméně považovat důlní 

dílo nevyužívané k hornické činnosti, které má svého vlastníka. Stejně tak opuštěná 

průzkumná důlní díla (OPDD), která jsou vyražena v rámci geologického průzkumu ze 

státních prostředků, která nebyla po ukončení prací předána k hornické činnosti, byla 

opuštěna a jejich majitelem je i nadále stát. 

Je také třeba uvést, jak je definován podzemní objekt (PO) podle novelizace zákona 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, který roku 2007 

definuje v odstavci § 37 pro účely tohoto zákona podzemní objekty jako podzemní 

prostory vytvořené ražením. A jedná se o tunely a štoly, pokud jejich délka přesáhne 50 m, 

a tunely metra. Dále jiné prostory o objemu větším než 1000 m
3
 zpřístupněné veřejnosti 

nebo využívané k podnikatelské činnosti. Stavby pro účely ochrany obyvatelstva. 

Kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m
2
, pokud jejich délka přesahuje 50 m. 

Odvodňovací štoly o světlém průřezu větším než 2 m
2
, pokud jejich délka přesahuje 50 m. 

Stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná veřejnosti. 

Rozdělení na SDD, ODD, OPDD a PO má význam v procesu zajištění a likvidace, o 

kterém rozhoduje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Státní báňská správa (SBS) 

nahlíží na stará důlní díla jako na velice nebezpečné objekty ohrožující obyvatelstvo, 

veřejné zájmy, zdraví a životy báňských pracovníků, jimž hrozí komplikace v jejich 

povolání související s problematikou SDD. Pro SBS je nejlepším řešením úplná likvidace a 

zajištění starých důlních děl. Ostatní důlní díla, která se označují jako ODD, OPDD a 

Podzemní objekt nespadají do kompetence MŽP a nemohou být zajišťovány ani 

likvidovány z prostředků MŽP. Za tyto objekty jsou pak zodpovědní jejich poslední 

provozovatelé a vlastníci (Šmehil, 2011). 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ukládá povinnost zjišťovat stará důlní díla a 

dále o nich vést evidenci. Je to upraveno vyhláškou MŽP č. 363/1992 Sb. Každý, kdo 

objeví staré důlní dílo, má povinnost toto dílo MŽP ohlásit. MŽP také v nezbytně nutném 

rozsahu povinně zajišťuje nebo likviduje stará důlní díla a jejich následky ohrožující 

zákonem chráněný zájem dle § 35 odst. 5 horního zákona. A také vypořádává škody na 
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hmotném majetku, k nimž dojde při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl. Další 

povinností MŽP je likvidace starých důlních děl, pokud jejich existence brání dalšímu 

rozvoji území a je v souladu s územním plánem velkého územního celku (Pírek, 2007). 

Z těchto usnesení je zřejmé, že odpovědnost za stará důlní díla je plně v rukou státu. 

To je důležité zejména u opuštěných důlních děl, která mohou pocházet z dávných dob.  

8. Výsledky z jednotlivých lokalit 

Ke každé z lokalit je uvedena stručná geologie zájmového území nebo alespoň 

petrografické složení materiálu, v němž se nachází hledané SDD. Také je každé místo 

měření lokalizováno včetně stručného plánku se zakreslenými profily, případně i s 

hloubkovým řezem štoly. U každé lokality je zjednodušeně popsáno samotné měření. 

Pro měření na všech lokalitách byl použitý přístroj ARES 200E. Pro interpretaci 

naměřených i modelových dat byla vždy použita metoda pseudosection contouring method 

při 5 iteracích. Také byl u všech jak naměřených, tak modelovaných řezů zanechán poměr 

mezi vertikálním a horizontálním rozměrem tak, aby řezy nebyly zkreslené a byly 

porovnatelné mezi sebou. U naměřených a modelových dat byla vždy sjednocena odporová 

škála pro lepší srovnatelnost. Ostatní parametry v softwaru na zpracování měřených dat i v 

modelovacím programu byly ponechány v továrním nastavení. 
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8.1 Lokalita Vehlovice 

Lokalita Vehlovice se nachází ve Středočeském kraji v okrese Mělník, v katastrálním 

území Vehlovice. GPS souřadnice jsou: 50°23'35.084"N, 14°28'6.523"E. Nachází se 

v severní části obce mezi polní cestou a hřištěm, asi 4 km severně od Mělníka. Přístup 

k této lokalitě je bez omezení možný autem. Vstup do podzemních prostor je blokován 

mříží. Dutina je na této lokalitě tvořena podzemním opukovým (slínovcovým) lomem. Jde 

o známou exkurzní lokalitu. 

 

Obrázek č. 19. Lokalizace lokality Vehlovice 

8.1.1 Geologický charakter 

Lomy ve Vehlovicích vznikly díky stavbě železnice. Byly těženy dvě polohy opuk. 

Spodní označovali skalníci a svrchní žlutavě zbarvenou polohu žloutkem. Ta byla 

zpracována především na dlaždice a žlaby a dobývána i podzemními štolami. Z 

paleontologického hlediska jsou právě tyto žlutavé opuky významné množstvím 

zkamenělin, především ryb, jinde v české křídě vzácných. Podle současné stratigrafie české 

křídové pánve náležejí zdejší horniny jizerskému souvrství. Petrograficky jsou to 

především vápnité prachovce a vápnité jemnozrnné pískovce s konkrecemi a lavicemi 

vápenců. Jedná se o přírodní památku se stupněm ochrany typu A. 
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Obrázek č. 20. Podzemní opukový lom Vehlovice. 

Dle regionálního členění toto území spadá do Českého masivu. Nachází se tu 

pokryvné útvary a postvariské magmatity. Jedná se zde o křídu Českého masivu v české 

křídové pánvi labského vývoje, stratigraficky řazeného do turonu. 

8.1.2 Výsledky měření na lokalitě Vehlovice 

Na této lokalitě bylo provedeno měření několika geofyzikálními metodami, včetně 

ERT měření. Z těchto měření byly vybrány výsledky z profilu č. 6, protože byly relativně 

přesné a odpovídaly reálnému uložení zdejšího SDD. Profil byl dlouhý 60 metrů 

(vzhledem použitelnému prostoru k měření), za použití 16 elektrod uzemňovaných po 4 

metrech. Začátek profilu je na JV straně situačního plánu. Na profilu bylo změřeno 

uspořádání WS a DD. Pro porovnání byl k těmto výsledkům sestaven model situace a 

k němu byly vyhodnoceny jeho inverze v patřičném softwaru. Modelové řezy byly 

vyhodnoceny pro porovnání s oběma uspořádáními. 
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Obrázek č. 21. Situační plán lokality Vehlovice. 

Model byl konstruován na základě geodetických měření (obrázek č. 21). Počva SDD 

je v místě profilu v hloubce asi 10 metrů a jeho výška je od 2 metrů v první části profilu až 

po 3 metry v druhé části profilu. SDD leží pod profilem horizontálně a začíná na 12. metru 

profilu a končí cca na 50. metru profilu. Měrný odpor okolních hornin byl zvolen podle 

tabulkových hodnot. Měrný odpor pro vápnité pískovce bývá uváděn v rozmezí od 10 Ωm 

do 1000 Ωm. Vzhledem ke klimatickým a hydrogeologickým podmínkám na dané lokalitě 

v čase měření byl měrný odpor zadán ve spodní hranici změřitelných hodnot na 50 Ωm. 

Měrný odpor v prostoru SDD byl zvolen 1 000 000 Ωm představující prázdnou dutinu 

vyplněnou vzduchem. 

Předpoklad, že měrné odpory horninového prostředí budou ovlivněny přítomností 

vody, se ukázal jako správný, protože zkonstruované modelové řezy věrně odpovídají těm 

naměřeným. 
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Obrázek č. 22. Výsledky z lokality Vehlovice profil P6, uspořádání DD, B) model, C) měření 

Na obrázku č. 22. je vidět porovnání naměřených hodnot uspořádáním DD (obr. č. 

22c) s modelovými hodnotami. Je zřejmé, že výsledky jsou velice podobné a ukazuje se 

zde, že anomálie představující projev SDD na modelovém řezu (obr č. 22b) je stejně jako 

na naměřeném řezu (obr. č. 22c) mírně posunuta směrem nahoru. Díky tomuto poznatku 

můžeme zavést předpoklad, že uspořádání DD v podobných podmínkách vykresluje projev 

SDD o něco výše, v našem případě asi o 1 metr. 
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Obrázek č. 23. Výsledky z lokality Vehlovice profil P6, uspořádání WS, B) model, C) měření 

Uspořádání WS mělo na tomto profilu o něco méně přesné výsledy hlavně v první 

polovině profilu, kde došlo k výraznému posunutí projevu SDD směrem nahoru cca o 3 

metry. Druhá polovina profilu u naměřeného řezu se ale relativně shoduje s realitou, což je 

velice zajímavý úkaz. Avšak po vytvoření modelu tohoto měření se ukázalo, že i modelový 

výsledek posouvá anomálii nahoru a to nápadně podobně jako u naměřeného řezu. Z toho 

se dá usuzovat, že podobné vertikální posunutí můžeme přičítat vlastnostem těchto 

uspořádání. 
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Při srovnání modelových řezů těchto uspořádání se také ukázalo, že modelový řez 

uspořádání WS (obr. č. 23b) na tomto profilu mnohem lépe zachycuje boční omezení SDD. 

A to potvrzuje předpoklad, který je nastíněn v kapitole č. 4 (obr. č. 14), že uspořádání DD 

rozděluje prostor spíše na horizontální bloky a to jej dělá vhodnější pro hloubkové 

zpřesňování polohy SDD. Naproti tomu uspořádání WS rozděluje prostředí spíše na 

vertikální bloky, což jej předurčuje k upřesňování vertikální polohy SDD. 

8.2 Lokalita Odval Václav 

Lokalitu najdeme v moravskoslezském kraji, ve městě Orlová v části Poruba u areálu 

bývalého dolu Václav (GPS: 49°51'8.746"N, 18°24'21.440"E). Příjezd k lokalitě je 

neomezený a lokalita je volně přístupná. Je však nutné zachovat obezřetnost, neboť se areál 

nachází v rekultivaci a je zde reálné riziko úrazu či sesuvu svahu. 

 

Obrázek č 24. Lokalizace odvalu Václav. 

Odval bývalého dolu Václav je tvořen hlušinou ležící v části nazývaná Halfarova 

kolonie mezi těžní jámou a silnicí Orlová-Rychvald-Ostrava. Nyní je pozemek ve 

vlastnictví R - Capital, a.s. a je rekultivován společností DIAMO, s.p. Zájmová oblast má 

rozlohu 7 ha. Na odval byla v minulosti vyvážena hlušina z těžby a popel z kotelny, které v 

minulosti zahořely a odval tak částečně prohořel. Pod odvalem vyvěrá pramen, který byl 

sledován na obsah ropných látek a jiných prvků. 

V budoucnu se počítá s dokončením technické rekultivace, zavezením vrstvou 

zeminy a následnou biologickou rekultivací spočívající v zatravnění a částečném zalesnění 

plochy. Ve výhledové době se s rekultivovanou plochou počítá jako s průmyslovou zónou 

pro podnikání v lehkém průmyslu.  
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Obrázek č. 25. Měření na odvalu Václav s detailem haldového materiálu (foto Poláček). 

8.2.1 Měření na lokalitě odval Václav 

Na této lokalitě šlo o ověření lokalizovatelnosti propustku sloužícímu k odvodňování 

odvalu, nacházejícího se v hloubce cca 5 metrů o rozměrech 1,5 x 1 metr. Na základě 

diskuse s pracovníky společnosti Diamo jsme předpokládali, že propustek bude částečně 

nebo úplně zanesen haldovým materiálem. Na této lokalitě byl změřen profil dlouhý 47 

metrů s použitím 48 elektrod s krokem měření 1 metr za použití uspořádání WS. Profil byl 

umístěn kolmo k předpokládanému průběhu kanálu tak, aby střed profilu ležel nad 

propustkem. 

Předpoklad, že kanalizační propustek je zanesen haldovým materiálem a nasycen 

vodou byl měřením potvrzen, protože se ve středu profilu, přesně v místě kde se měl 

propustek nacházet, se objevila nízko-odporová anomálie jen nepatrně posunutá nahoru. 

Namodelovat tuto situaci tak, aby odporová škála modelu alespoň přibližně odpovídala 

odporové škále měřených hodnot, bylo velice obtížné a podařilo se to až přidáním svrchní 

vysoko-odporové vrstvy, která měrné odpory celého řezu zvýšila. Propustku byl přiřazen 
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měrný odpor 2 Ωm, z důvodu, že obsahuje materiál nasycený vodou a okolnímu 

horninovému prostředí byl přiřazen odpor 30 Ωm, protože při jeho zvýšení by anomální 

projev okolí úplně zastřel projev vodivého objektu. Je to z důvodu jeho malých rozměrů 

k relativně větší hloubce. 

  

Obrázek č. 26. Výsledky z lokality odval Václav, A) model, B) interpretace modelu C) interpretace měření 
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V levé části naměřeného řezu (obr. č. 26c), asi v metráži 10 – 14 m, se objevila 

vysoko-odporová anomálie naznačující možnou přítomnost další dutiny nebo jiné 

nehomogenity, což pracovníci společnosti Diamo nevyloučili, avšak usuzovat na 

přítomnost dutiny jen na základě jednoho měření by bylo svérázné a bylo by nutné tento 

předpoklad ověřit dalšími pracemi na lokalitě. Podobný projev se ale také objevil na 

později vytvořeném modelovém řezu (obr. č. 26b), což naznačuje, že jde také částečně o 

jakýsi přirozený projev tohoto uspořádání v těchto podmínkách. 

8.3 Lokalita Seismická štola 

Seismická štola je důlní dílo osazené seismometry. Seismická stanice se nachází 

v Moravskoslezském kraji v Ostravě v katastru Krásné Pole. Byla založena v roce 1983. Je 

provozována VŠB-TUO a Ústavem geoniky AV ČR na Hvězdárně a planetáriu Johanna 

Palisy v Ostravě. Lokalita se nachází 400 m od objektu hvězdárny v trvale zalesněné 

oblasti u bezejmenného potoka. GPS: 49°50'5.290"N, 18°8'26.711"E. Přístup k lokalitě je 

omezený závorou, proto je nutné jít k lokalitě posledních 200 m pěšky. 

 

Obrázek č. 28. Geologická mapa lokality seismická štola 

8.3.1 Geologický charakter 

Lokalita je stratigraficky řazena do Českého masivu. Je součástí spodně karbonských 

flyšových příkrovů. Rytmicky se v této jednotce střídají břidlice a droby přiřazené do 

svrchní vise – spodní namur. Horninové prostředí na lokalitě je budováno jílovitými 

břidlicemi zvětralými asi do 10 metrů hloubky s poruchami s jílovitou výplní. Tyto jílovité 

břidlice jsou překryty hlinito-kamenitou svahovou sutí. 
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Obrázek č. 27. Situační plán s geologickým řezem na lokalitě seismická štola 

8.3.2 Výsledky měření na lokalitě seismická štola 

Tato lokalita byla vybrána, protože se nachází v blízkosti školy a také proto, že se na 

ní nachází známé důlní dílo s relativně většími rozměry (3 x 3 m), nad nímž je terén 

ukloněn, a proto jsme si mohli zvolit vzdálenost profilu od SDD. Také se na této lokalitě 

prokazatelně nachází vysoko-odporová při povrchová vrstva, jejíž vliv na projev SDD 

v geoelektrickém řezu chceme ověřit. 

 

Obrázek č. 29. Vstupní portál do seismické štoly, s prolnutím naměřeným řezem. 
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Obrázek č. 30. Výsledky z lokality seismická štola, A) model, B) interpretace modelu C) interpretace měření 

Měřený profil byl nad touto štolou umístěn do vzdálenosti 9 metrů od vstupního 

portálu tak, aby výška nad počvou byla cca 10 metrů. Profil byl veden po vrstevnici, takže 

kolmo k průběhu štoly a jeho střed byl umístěn nad danou štolu. Profil byl dlouhý 60 metrů 

s použitím 32 elektrod s rozestupem 2 a 3 metry. Bylo ověřeno jak uspořádání WS, tak 

DD. 

Nejprůkaznější výsledky poskytlo uspořádání WS s krokem měření 2 metry, jehož 

výsledky byly poté namodelovány pro srovnání. U modelu byly voleny hodnoty měrných 

odporů u jednotlivých vrstev s ohledem na horninové složení a také s ohledem na co 
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nejpřesnější napodobení reálně naměřených hodnot. Kompromisem mezi těmito faktory 

byla hodnota 200 Ωm, která byla přiřazena vrstvě zvětralých jílových břidlic a hodnota 500 

Ωm, která byla přiřazena relativně vysoko-odporové svrchní vrstvě zasahující v tomto 

případě do 2 metrů. V případě, kdy byla svrchní vrstva zadána do modelu jako jednolitá a 

homogenní, měla na projev SDD takový vliv, že jej prakticky zastřela a výsledek pak 

neodpovídal naměřeným hodnotám, a proto byla její homogenita porušena bloky s nižšími 

měrnými odpory, jak je vidět na obrázku č. 30c. To zaručilo lepší průchod 

ekvipotenciálních linií a tak i lepší anomální projev SDD. Měrný odpor prostoru SDD je 

znovu volen 1 000 000 Ωm. Tato hodnota je tak poměrně vyšší, než hodnoty okolních 

hornin, že reprezentuje teoreticky nekonečný měrný odpor vzduchu, jímž je štola vyplněna. 

Modelový řez (obr. č. 30b) vykazuje velice zajímavou anomálii v podobě 4 relativně 

nízko-odporových oblastí, jejichž obdoba se ukazuje i na reálných výsledcích měření (obr. 

č 30c). Je proto nutné s podobnými anomáliemi počítat a vzít je v potaz při interpretaci 

podobných měření, aby nedošlo k chybnému posouzení geoelektrického řezu. Projev 

samotné chodby je takřka přesně v místě, kde byl očekáván. 
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8.4 Lokalita Svatoňovice 

SDD na němž bylo prováděno měření má označení štola G. Nachází se 1,5 km 

severně od obce Svatoňovice u bezejmenného potoka, který je přítokem řeky Moravice. 

Štola se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Opava. Připadá do katastrálního 

území Svatoňovice. GPS: 49°48'36.454"N, 17°39'57.245"E. 

 

Obrázek č. 31. Geologická mapa lokality Svatoňovice. 

V dané lokalitě byly původně dvě těžební štoly G a H. Štola H byla před cca 10 lety 

zavezena haldovým materiálem pocházejícím z těžby. Štola H se nacházela severně od 

štoly G. Ukončení těžby nebylo v historických materiálech dohledáno. Dle množství 

haldového materiálu lze usuzovat na v celku malou produkci. 

8.4.1 Geologický charakter 

Celá oblast Oderských vrchů a Nízkých Jeseníků je tvořena spodnokarbonskými 

kulmskými sedimenty, které vznikly jako mořské sedimenty. Sedimentace probíhala 

střídáním poloh prachovců s polohami jemnozrnných břidlic, které byly v této oblasti 

těženy pro pokrývačské účely. Jejich bezprostřední nadloží i podloží je tvořeno komplexy 

masivních drob a prachovců. 

Kulm je stratigrafické označení spodního karbonu ve vývoji písčito-břidličném. 

Kulmská facie litologicky představuje souvrství střídajících se jílových břidlic, pískovců a 

drob. Na severu je až 2000 m mocné souvrství pokrývačských břidlic s písčitými a 

drobovými vložkami. Břidlice jsou pelitické, jílovité, lehce štípatelné v tenkých deskách, 

černomodré barvy (Segeťa, 2011). 
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8.4.2 Výsledky z lokality Svatoňovice 

Jak je vidět na obrázku č. 31 tak na lokalitě Svatoňovice bylo naměřeno několik 

odporových profilů v různé vzdálenosti od vstupního portálu. Vzhledem k ukloněnému 

terénu nad zdejším SDD je u každého profilu důlní dílo v jiné hloubce. V této práci 

porovnáme nejlepší výsledky z této lokality s jejich odporovými modely. 

Podkladem pro tvorbu modelů jednotlivých profilů je geodetický situační plán na 

obrázku č. 31. Z tohoto situačního plánu jsem odečetl parametry SDD a profilů nad ním. 

Štola s označením G, nacházející se na této lokalitě, má rozměry 170 x 180 cm. Její 

rozměry jsou relativně neměnné až na pár výjimek, kde je průřez deformován propadlým 

stropem nebo bočním výlomem. Štola vede přibližně horizontálně ze SZ na JV. Po 25 

metrech se štola radikálně rozšiřuje a zvětšuje v komoru o rozměrech 9 x 6 m.  

 

Obrázek č. 32. Situační plán a řez lokality Svatoňovice – štola G 

Při modelování byly použity hodnoty měrných odporů pro zdejší horniny, což jsou 

jílovité břidlice. V potaz jsem bral i fakt, že ze stropu SDD významně kapala voda, což 

nasvědčuje o nasycení hornin vodou. Pro okolní horninové prostředí byl určen měrný 

odpor 300 Ωm. Do modelu byla také zanesena relativně vysoko-odporová vrstva při 

povrchu na této lokalitě sahající do maximální hloubky 2 metrů. Této vrstvě byl přiřazen 

měrný odpor 1 500 Ωm. 
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Obrázek č. 33. Výsledky z lokality Svatoňovice, profil P1 uspořádání WS, krok 2 m. 

Profil nejblíže k vstupnímu portálu byl nazván P1. Z měření na něm provedených 

podalo nejlepší výsledky uspořádání WS s rozestupem elektrod 2 metry. Profil byl dlouhý 

62 m s použitím 32 elektrod. Tento výsledek je vidět na obrázku č. 33c. Na tomto obrázku 

je srovnaný s modelovým řezem (33b). Z tohoto srovnání vychází, že projev na 

naměřeném řezu je větší, než by byl projev jen samotného SDD, proto předpokládáme, že 

se zde projevuje zóna porušení v okolí štoly (hlavně nad SDD). Z modelu je znovu patrné 

drobné posunutí směrem nahoru o asi 1 metr. A také je na modelovém řezu zjevný projev, 

který se u uspořádání WS často projevuje, a to že SDD je z vrchní strany ohraničeno 

výrazným minimem. 
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Obrázek č. 34. Výsledky z lokality Svatoňovice profil P3 uspořádání WS, krok 3 m. 

Profil P3 je nad SDD umístěn asi 11,5 metrů. Od vstupního portálu byl umístěn asi 

20 metrů. Na obrázku je znázorněno porovnání nejlepšího výsledku z tohoto profilu s jeho 

modelem. Jde o 93 metrů dlouhý profil s krokem měření 3 metry a uspořádáním WS. Na 

naměřeném řezu (34c) je vidět, že lokalizace byla prakticky přesně úspěšná. Naměřený a 

modelový řez jsou si velice podobné. Na obou těchto výsledcích se projevuje výrazné 

minimum nad levou stranou SDD, a také se velice výrazně projevuje anomálie, se kterou 

jsme se setkali už u modelového řezu z lokality seismická štola. Jde o projev 4 výrazných 

anomálních minim ve vrstvě těsně nad SDD. 
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Obrázek č. 35. Výsledky z lokality Svatoňovice, profil P4, uspořádání WS, krok 3 m. 

Profilem P4 jsme se pokoušeli zachytit projev komory, která je nepoměrně větší, než 

průřez štoly. Nejlepší projev měla tato komora u uspořádání WS s krokem měření 3m, což 

je k její hloubce dost neobvyklé, ale hloubku uložení kompenzují její značné rozměry, 

které v maximu sahají až k 9 metrům. Toto měření bylo prováděno jindy za jiných 

klimatických podmínek, než předchozí měření, proto byl měrný odpor okolních hornin 

zvýšen na 1000 Ωm. Projev SDD na naměřeném řezu (35c) je o něco výše, než bychom ho 

čekali vzhledem k modelu. Potvrzuje nám to však opět vlastnost měření, která způsobuje 

posunutí projevu SDD směrem nahoru. Měření a model na tomto profilu tak potvrdili, že 

SDD o větších rozměrech je lokalizovatelné i ve větších hloubkách, protože jeho anomální 

kontrast je dostatečný pro jeho zachycení. 
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8.5 Lokalita Studénka 

Studénka je mé rodné město nacházející se v Moravskoslezském kraji v okrese Nový 

Jičín cca 25 km jihozápadně od Ostravy. GPS: 49°42'48.330"N, 18°4'5.272"E. Jedná se o 

dětské hřiště na ulici Lidická, které nachází v zástavbě rodinných domů. V katastrální 

mapě má pozemek označení 1129/2. Vstup do kanálu je asi 5 m od kolejové trati vedoucí 

do Bílovce. 

8.5.1 Geologický charakter 

Studénka leží na rozhraní dvou základních geologických celků naší republiky – 

Českého masivu a Západních Karpat. Samotná struktura Moravské brány je terciérního 

založení. Třetihorní a starší horninové komplexy však nevycházejí nikde na povrch a jsou 

překryty sedimenty kvartéru, během něhož byl dotvářen současný reliéf krajiny. 

Celé území bylo v pleistocénu v přímém dosahu kontinentálního pevninského 

ledovce, který v elsterském a výrazněji v sálském zalednění pokrýval většinu území. Před 

jeho čelem při postupu k jihu a později při definitivním po sálském ústupu se usazovaly 

litologicky poměrně pestré glacilakustrinní a glacilafluviální sedimenty. Dále proběhla 

řada erozních a akumulačních fází a konečně v závěru pleistocénu se ukládaly eolické 

spraše překrývající téměř beze zbytku předchozí uloženiny. V nivě následně docházelo k 

dalším erozím a sedimentacím fluviálních štěrků, které pak byly v holocénu postupně 

převrstvovány povodňovými hlínami, tvořícími dnešní povrch nivy. V zkoumané oblasti se 

nachází naváté sprašové hlíny, překryté splachovými sedimenty. 

 

Obrázek č 36. Geologická mapa s lokalitou Studénka 
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8.5.2 Měření na lokalitě Studénka 

Na lokalitě Studénka jsem využil všechny doposud nabyté zkušenosti a znalosti 

s použitím ERT na vyhledávání mělkých SDD v podzemí a vytvořil jsem si jakési 

modelové zadání úlohy, se kterou se můžeme v praxi běžně setkat. Toto zadání zní tak, že 

na lokalitě vymezené výše uvedenou stavební parcelou, je nutné provést co nejpřesnější 

lokalizaci podpovrchového objektu bez potřebné výkresové dokumentace. V našem 

případě reprezentuje otevřenou dutinu kanalizační propustek. Tato lokalita byla zvolena z  

důvodu její dostupnosti, rovnému terénu nad horizontální dutinou s přibližně známými 

geometrickými parametry. 

Podle rekognoskace lokality a všech dostupných podkladů jsem určil přibližnou 

pozici propustku, který probíhá rovnoběžně s povrchem asi 2 – 3 metry hluboko pod ním. 

Na základě známého vstupu do propustku byl určen přibližný směr, kudy daný kanalizační 

objekt vede, asi v rozmezí 10°. Také bylo přibližně posouzeno horninové prostředí 

z hlediska rozsahu měrných odporů. V místě měření se nachází sprašové hlíny, které byly 

částečně ovlivněné přítomností vody. 

S těmito informacemi jsem přistoupil k tvorbě geoelektrických modelů, u nichž jsem 

musel vzít v potaz také množství použitelného místa pro samotné měření na dané lokalitě. 

Měření muselo být provedeno na ploše 40 x 40 m z důvodu omezení okolními pozemky a 

zástavbou. Důležitým faktorem je i hloubkový dosah jednotlivých uspořádání s různým 

množstvím elektrod v návaznosti na hloubkový dosah. To na této lokalitě nehrálo 

významnou roli, protože předpokládaná hloubka kanálu je velmi malá. Modely jsou 

sestavovány pro ověření samotné zjistitelnosti a míry projevu anomálního objektu 

v závislosti na zvolených parametrech měření. Na obrázku č. 37, jsou vidět modely, které 

ukázaly nejlepší výsledky, a proto byly použity jako předobraz měřených profilů. 

Na základě těchto předpokladů byl zvolen průběh profilů tak, aby zastihly anomálii 

v tomto rozmezí. Podle známých rozměrů a předpokládané hloubky byly zvoleny 

parametry měření. Krok měření byl určen na 1 m a 1,5 m. Podle použitelného prostoru na 

lokalitě a potřebného hloubkového dosahu byl zvolen počet elektrod, a to u kroku měření 1 

m to bylo 24 elektrod a u kroku měření 1,5 m to bylo 16 elektrod. 
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Obrázek č. 37. Porovnání předběžných modelů lokality Studénka uspořádání WS a DD s krokem 1 m.  

Měření na lokalitě Studénka bylo velice úspěšné a propustek se projevil na všech 

měřených profilech. Pro ilustraci jsem do této práce použil profily P1 a P3. Na obou těchto 

profilech se však projevila anomálie, se kterou jsem při konstrukci předběžných modelů 

nepočítal. Po následném interpretování modelů a procházení dostupných materiálů 

k lokalitě se ukázalo, že v místě měření se v minulosti rozprostíralo asfaltové hřiště. Hřiště 

je vidět na starší letecké fotce (obrázek č. 43). Při tvorbě modelu lokality jsem 

horninovému prostředí budovaného sprašovými hlínami a splachovými sedimenty přiradil 

měrný odpor 60 Ωm a štěrkovo-asfaltové technické vrstvě reprezentované bývalým 

hřištěm 1 500 Ωm. Tato technická vrstva nám ztělesňuje vysoko-odporovou přípovrchovou 

vrstvu projevující se na většině lokalit. 
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Obrázek č. 38. 3D Model lokality Studénka s použitím satelitního snímku. 

Kanál je v hloubce asi 3 metrů a má rozměry 1,5 x 1 metr. Dosah technické vrstvy 

v pravé části profilů byl z měření určen do asi 1,5 metru hloubky a plošně tato vrstva vždy 

začíná cca na 15 m profilu. Výsledky měření a inverze modelu jsou pak vidět na 

následujících obrázcích (39, 40, 41, 42). 
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Obrázek č. 39. Výsledky z lokality Studénka, profil P1, uspořádání WS, krok 1m. 

Obrázek č. 39 ukazuje výsledky změřené uspořádáním WS na profil P1, který byl 

dlouhý 23 metrů za použití 24 elektrod, z toho vychází rozestup elektrod 1 metr. 

V naměřeném řezu (obr. č. 39c) je obrys kanálu dobře viditelný a znovu je jeho projev 

posunut o asi 1 metr vzhůru. Pod technickým souvrstvím je vidět značné odporové 

minimum, které může naznačovat na přítomnost vody nebo hornin s větší příměsí jílů. 

Modelový řez je prakticky přesně podobný tomu naměřenému, včetně podobného rozsahu 

zdánlivých měrných odporů jednotlivých složek. 
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Obrázek č. 40. Výsledky z lokality Studénka, profil P1, uspořádání DD, krok 1m. 

Na obrázku č. 40 je ukázán znovu profil P1 s krokem měření 1 metr, tentokrát 

s uspořádáním DD. Je vidět že výsledky se odlišují. Tentokrát je už i v modelovém řezu 

projev kanálu posunut asi o 0,5 m nahoru. A posunutí se uplatňuje i v naměřeném řezu, 

tentokrát o více jak metr. Odporové minimum pod technickou vrstvou je také zřetelné. 
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Obrázek č. 41. Výsledky z lokality Studénka, profil P1, uspořádání WS, krok 1,5 m. 

Na obrázcích č. 41 a 42 jsou vidět výsledky z profilu P3 který se oproti předchozímu 

profilu liší v rozestupu sousedních elektrod. Tentokrát jsem zvolil rozestup 1,5 metrů. 

Výsledky velice podobné předchozímu profilu. Odporové minimum naznačující zvodnělý 

horizont se zde znovu objevuje. Projev kanálu je však v měřeném řezu (obr. č. 41c) méně 

přesně okonturovány z důvodu menšího pročtu měřených bodů. Tento počet měřených 

bodů vychází z množství použitých elektrod. V tomto případě jich bylo použito 16. A 

profil byl dlouhý 22,5 m. Z hlediska hloubkové přesnosti lokalizace podzemního objektu 

se naměřená data s modelem takřka shodují. 
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Obrázek č. 42. Výsledky z lokality Studénka, profil P1, uspořádání DD, krok 1,5 m. 

Poslední výsledek z této lokality je znovu profil P3 s krokem 1,5 m, tentokrát 

s uspořádáním DD. Výsledky jsou asi nejméně přesné. Projev kanálu je značně posunutý 

nahoru o dokonce 1,5 m a technické souvrství se projevuje ale jen omezeně. Model přesně 

odpovídá realitě. 
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9. Shrnutí zjištěných poznatků 

Na většině lokalit dochází k posunutí naměřené vertikální pozice SDD směrem 

k povrchu. Velikost posunutí závisí na hloubce uložení SDD a jeho rozměrech. Ovlivňuje 

to také zvolený rozestupu elektrod při měření. Vždy to bývá minimálně 0,5 násobek 

rozestupu elektrod. Ze zjištěných výsledků můžeme tedy usuzovat, že při použití metody 

ERT nad SDD dochází při inverzním výpočtu v programu RES2DINV k určitému 

zkreslení. Při použití uspořádání WS , které je kompromisem mezi hloubkovým dosahem a 

hustotou informace (Loke, 1994), nastává problém při určení ostrého rozhraní v dolní 

polovině řezu, což je způsobeno nízkou hustotou informací. 

Použitím uspořádání DD dosáhneme značně vysokou hustotu informací na úkor 

hloubkového dosahu ( Loke, 2012), který bude přibližně o jednu čtvrtinu menší, než při 

uspořádání WS při stejné délce profilu. Ze zkušeností vyplývá, že nejpřesnější výsledky 

má uspořádání WS, ale jak již bylo zmíněno, je vždy lepší lokalitu prověřit i jiným 

uspořádáním pro porovnání. 

Na několika lokalitách se potvrdil předpoklad, že uspořádání DD rozděluje prostor 

spíše na horizontální bloky a to jej dělá vhodnější pro hloubkové zpřesňování polohy SDD. 

Naproti tomu uspořádání WS rozděluje prostředí spíše na vertikální bloky, což jej 

předurčuje k upřesňování vertikální polohy SDD. 

U několika měření, jako například na obrázku č. (34c, 33b, 30c) se také ukazuje jev, 

který lze popsat jako vysoko-odporový projev dutého důlního díla, nad nímž je výrazný 

nízko-odporový projev. Dokonce se na několika modelech i naměřených řezech projevil 

zajímavý úkaz, který se projevuje čtyřmi nízko-odporovými minimy ve vrstvě těsně nad 

SDD. Nejvýrazněji je to vidět na obrázcích č. 26bc, 30bc, 34bc. 

Vysoko-odporová vrstva u povrchu má na projev SDD na geoelektrickém řezu 

významný vliv. Zvyšuje celkový odpor horninového prostředí, tím snižuje anomální 

kontrast SDD a její přítomnost výrazně zastírá jeho projev. Důkaz poskytuje porovnání 

obrázků č. 37c s obrázky 39b a 40b, kde na obrázcích 37c je vidět inverzní modelový řez 

z lokality Studénka bez vysoko-odporové svrchní vrstvy a na obrázcích 39b a 40b jsou 

vidět tytéž inverzní modely s použitím vysoko-odporové svrchní vrstvy, která však 
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zasahuje jen do části profilu. V případě, že by se vyskytovala na celé délce profilu takto 

mocná vrstva, projev kanálu by pravděpodobně zcela zastřela. 

10. Závěr 

Při tvorbě modelů situace na lokalitě před samotným geoelektrickým měřením máme 

většinou jen velmi přibližné informace o distribuci měrných odporů v horninovém 

prostředí a také máme často jen velmi orientační popis podoby SDD, orientace v prostoru, 

hloubky uložení a jeho rozměrů. Sestavený model je pak problematický a poskytuje jen 

velmi omezené množství informací potřebných pro volbu nejlepších parametrů, s nimiž 

bychom naměřili nejlepší výsledky. V této předběžné fázi si modelem můžeme jen ujasnit, 

jaký bude hloubkový dosah námi zvoleného uspořádání s námi zvoleným rozestupem 

elektrod a tím také zjistit minimální potřebný prostor k měření. Zjistíme tak, zda nám daná 

lokalita poskytuje dostatek místa k roztažení dostatečně dlouhého profilu. 

Model je vždy jen tak přesný, jak jsou přesná data použitá pro jeho sestavení a proto 

je použití modelování v přípravné fázi měření do určité míry problematické, protože naše 

představa o lokalitě je často jen velmi přibližná. Ukázal se však obrovský přínos 

modelování při interpretaci naměřených profilů. Při snaze namodelovat věrně situaci na 

lokalitě tak, aby odezva modelu odpovídala reálnému geoelektrickému řezu nám poskytne 

úplně jiný pohled na interpretovaný řez a poskytne nám velice přesnou představu o 

jednotlivých parametrech charakterizujících samotné SDD i okolní horninové prostředí, 

protože pro namodelování věrného modelu musíme parametry měnit tak dlouho, dokud se 

nedostaneme k co nejpřesnějšímu výsledku. Můžeme si také namodelovat domněnky, 

kterými si vysvětlujeme určité anomální projevy zřetelné na geoelektrickém řezu. 

Při modelování jsem postupoval metodou „pokus omyl“ a tím jsem se vždy postupně 

propracoval k nejlepšímu výsledku, který relativně odpovídá skutečně naměřeným datům. 

Modelování přináší cenné informace, protože se nám zobrazují různé výsledky v závislosti 

na různě zvolených parametrech. Při konstrukci modelu řešíme hlavně různé hodnoty 

měrných odporů, které je třeba zadat pro jednotlivé vrstvy a objekty a také je třeba 

pracovat s geometrickými parametry které charakterizují SDD a jeho umístění v prostoru. 
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Geoelektrické modelování se jeví jako velmi výhodné a užitečné ve fázi, kdy už 

částečný průzkum proběhl. V této fázi se budeme moci opřít o konkrétní informace zjištěné 

předchozím, ať už geofyzikálním nebo popřípadě vrtným či jiným průzkumem. 

Při zpracovávání této práce a při tvorbě modelů se objevovaly další a další aspekty 

ovlivňující odporový projev SDD. Rozsah diplomové práce nestačí na postihnutí všech 

těchto aspektů, a tak se nabízí možnost pokračovat v řešení této problematiky. Je možné 

zaměřit se na různou hloubku a rozměry SDD a porovnat jejich projevy mezi sebou. Také 

je možné zaměřit se na různé petrografické složení prostředí, v němž SDD leží. Z toho 

vyplývá různý anomální kontrast SDD, který závisí na měrném odporu SDD a měrném 

odporu okolního horninového prostředí. Dostatečně není vyřešená ani situace, když je 

SDD vyplněno materiálem nasyceným vodou. Toto je několik cest kudy se dá pokračovat 

v zlepšování metodiky ERT měření při lokalizaci SDD. 
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