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ANOTACE
Diplomová práce je součástí projektu pro revitalizaci Moravskoslezského kraje č.
35/AKT – Aktualizovaný projekt 35 – „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na
stará důlní díla“.
V práci se zabývám studiem geologické a geomorfologické charakteristiky zadaného
území LÚC 36 a jeho nejbližšího okolí. V následující kapitole jsou popisovány vlastnosti
radonu jeho původ, faktory ovlivňující výstup radonu z podloží a princip měření a
zpracování dat elektrické odporové tomografie. Dále se zabývám stručnou charakteristikou
metanu, metanscreeningem a geologickými profily odplyňovacích vrtů. Na lokalitě LÚC 36
studuji podmínky pro měření objemové aktivity radonu. Následně vyhodnocuji výsledky
měření objemové aktivity radonu, elektrické odporové tomografie a porovnávám je
s poskytnutými výsledky metanscreeningu.
KLÍČOVÁ SLOVA: elektrická odporová tomografie, LÚC 36, metan, metanscreening,
objemová aktivita radonu, Orlová, radon
ABSTRACT
The diploma thesis is a part of the project for revitalization of the Moravian-Silesian
Region No. 35 / ACT - Updated Project 35 - "Complex solution of methane emanation in
relation to old mining sites".
In the thesis, I study the geological and geomorphologic characteristics of the
assigned area LÚC 36 and its closest surroundings. In the following chapter the radon
properties and its origin together with the factors influencing the radon emanation from the
subsoil are described, the principle of measuring and data processing of electrical resistive
tomography is revealed. I also deal with the brief characteristics of methane,
methanescreening and geological profiles of degassing wells. At LUC 36, I study the
conditions for measuring radon volume activity. Then I evaluate the results of measurements
of volume activity of radon, electrical resistive tomography and I compare them with the
results of methanescreening.
KEYWORDS: electrical rezistivity tomography, LÚC 36, methane, methanescreenining,
volume activity of radon, Orlová, radon
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ÚVOD
Předmětem zájmu této práce je oblast katastrálního území Orlová. Historicky

zásadním zvratem ve vývoji města bylo nalezení a počátek těžby bohatého ložiska černého
uhlí. Rozmachem těžby černého uhlí došlo k rozvoji města. S nástupem 2. světové války se
rapidně zvýšila potřeba těžby nerostné suroviny. Nadále se rozvíjející těžba začala negativně
ovlivňovat město. Vlivem poddolování se staré město a část Lazy začali pomalu ztrácet.
V bývalém bohatém městě bylo srovnáno se zemí zhruba dva tisíce budov, rušena
tramvajová i železniční doprava a mnoho institucí přesunuto do okolních měst (Ostrava,
Karviná, Havířov). Začali se projevovat důlní škody na domech i architektuře. V souvislosti
s těmito událostmi se začalo uvažovat o likvidaci města. Od tohoto záměru bylo upuštěno a
rozhodlo se o vystavění sídliště v Horní Lutyni, které pomalu nahradilo staré centrum města.
Postupně se do Lutyně přestěhovali obyvatelé z částí postižených těžbou i nově příchozí
pracovní síla pro průmysl. V dnešní podobě se z centra města zachovalo jen torzo, které
v poslední době prochází revitalizací (Hemza, 2010; Drozdík, 2016).
Území předmětu zájmu je lokalita logického územního celku LÚC 36. Byla mi
přidělena koordinátorem projektu pro revitalizaci Moravskoslezského kraje č. 35/AKT
realizovaném Sdružením Velký metan „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na
stará důlní díla“ doc. Dr. Ing. Jiřím Horákem.
Podle Orlíkové, 2014 je náplní souboru dílčích projektů pro revitalizaci
Moravskoslezského kraje č. 35/AKT realizovaném Sdružením Velký metan „Komplexní
řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“:
•

Měření výstupu důlních plynů v ohrožených oblastech,

•

Sanace štol v blízkosti povrchu,

•

Zajištění ohrožených objektů a umístění monitorovacích systémů výstupu
důlních plynů do ohrožených objektů s napojením na CDM v areálu DIAMO,
s. p. o. z. ODRA,

•

Umístění odplyňovacích vrtů do stařin likvidovaných důlních děl v místech
výstupu důlních plynů na povrch,

•
2017

Monitoring a údržba starých důlních děl,
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•

Vědecko-technická podpora řešení ze strany VŠB-TU Ostrava.

Jedním ze specifických problémů, které úzce souvisejí s útlumem těžby jsou výstupy
důlních plynů k povrchu. Ať už netěstnostmi terénu, tektonickými poruchami, přírodními
cestami, nebo nedostatečně zajištěnými důlními díly. V rámci měření sledované oblasti
logického územního celku LÚC 36 byly zachyceny výstupy stařinné atmosféry na povrch.
Výstupy mají plošný charakter, v rámci LÚC 36 jsou koncetrovány přibližně ve dvou
oblastech a to v místech s nejvyšší kótou reliéfu (Hemza, 2010 a Horák et al., 2016).
Tématem vysokých koncentrací radonu jako možného prekurzoru přítomnosti
metanu v oblastech postižených hornickou činností v logickém územním celku 39 se
zabýval ve své práci (Seko, 2016). Srovnal koncentrace metanu z dat metanscreeningu
realizovaného v roce 2011 a v roce 2013 a porovnal je s jeho naměřenými hodnotami
objemové aktivity radonu.

Zjistil, že v případě bezprostředního okolí jam nad

horizontálními důlními díly v malé hloubce jsou zjištěny koncentrace radonu.
Hamadová, 2015 se ve své práci zabývala zhodnocením inženýrskogeologických
poměrů horninového masivu z hlediska možného výstupu metanu na vybrané lokalitě
v Orlové, zhodnotila z inženýrskogeologického hlediska horninový masív jako potenciální
cestu vystupujícího metanu uvolněného hornickou činností ze struktur uhelných slojí. Již
známé údaje z předchozích studií území vhodně doplnila geofyzikálním průzkumem
použitých metod ERT a GPR. Vzájemně je srovnala a interpretovala. Z jejích výsledků
vyplývá značná heterogenita prostředí, která má pozitivní vliv na výstup metanu
Propustnostní prostředí, kterým se půdní plyny dostávají na povrch, je ovlivněno
řadou faktorů jako je mocnost nadloží, charakter nadloží nebo porušení horninového masivu
vlivy přírodními a umělými. Hamadová, 2015 doporučuje detailnější průzkum zvoleného
území například rozšířením geofyzikálního průzkumu.

2017
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1.1 Cíle diplomové práce
Vzhledem k výsledkům měření (Seka, 2016 a Hamadové 2015) a vzhledem k
doporučení dalšího rozšiřujícího geofyzikálního měření pro zjištění výstupů půdního
vzduchu z podloží na lokalitě Orlová budu realizovat, měření elektrické odporové
tomografie a objemové aktivity radonu. Tato měření porovnávám s dostupnými výsledky
metanscreeningu na lokalitě LÚC 36 v a nejbližším okolí.
Vyšší hodnoty objemové aktivity radonu, jeho vlastnosti a hodnoty mohou indikovat
místa výstupů jiných plynů (v tomto případě metanu). V rámci předešlých měření objemové
aktivity radonu na jiných lokalitách logických územních celků, bylo potvrzena spojitost mezi
místy s výraznou emanací radonu a existencí rozvolněných prostředí, které mohou být
prioritními cestami metanu na povrch.
Většina těchto prioritních cest možného výstupu metanu na povrch je dnes velmi
obtížně identifikovatelná, zejména pokud se nedochovala jejich dokumentace v důlních či
katastrálních mapách z období staré těžební činnosti (Horák et al, 2014).
Plošná měření koncentrací plynů v půdním ovzduší a následné zajišťovací práce v
jednotlivých logických celcích mohou velmi dobře a zjevně prokázat spojitost některého již
zabezpečeného starého důlního díla ústícího na povrch s plošnými stařinami či starými vrty,
která dříve nebyla zřejmá (Horák et al, 2014).
Problematika starých důlních děl, co se týká základu věci se upravuje v zákoně č.
44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), (Kukutsch, Sedláček,
2010). Starým důlním dílem se dle zákona 44/1988 Sb § 34. rozumí:
(1) dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní
zástupce neexistuje nebo není znám.
(6) Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, která ohrožují
zákonem chráněný obecný zájem zabezpečí v nezbytně nutném rozsahu
ministerstvo životního prostředí České republiky.
Dosavadní výsledky objemové aktivity radonu ukazují na to, že výrazné emanace
radonu indikují existenci rozvolněného prostředí podstatně dříve, než by mělo dojít k
výstupům metanu těmito prioritními cestami na povrch. V rámci specifikace faktorů
ovlivňují výstup metanu na povrch budu prověřovat možnost využití výsledků měření
2017
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emanace půdního radonu, které ukazují možnou spojitost mezi místy s výraznou objemovou
aktivitou radonu a existencí rozvolněných prostředí. Pro ověření situace v prostorech s
předpokládanými výstupy metanu provedu v průběhu roku terénní měření, jejich výsledky
zpracuji, analyzuji a interpretuji.
Cílem mé práce je porovnat a vyhodnotit data přejatá z plošného metanscreeningu a
vlastní data z elektrické odporové tomografie a objemové aktivity radonu. Vytipovat možná
místa pro profilová měření na zadané lokalitě, která poslouží pro povrchové vyhledávání
indicií starých důlních děl. Objasnit potenciální cesty vystupujícího metanu a radonu
z podloží, potvrdit nebo vyvrátit jejich společný průběh a jejich společnou souvislost.

1.2 Vymezení zkoumaného území
Předmětem této diplomové práce je logický územní celek číslo 36 (LÚC 36) a jeho
nejbližší okolí (Obr. 1). Jeho hranice byly vymezeny v projektu pro revitalizaci
Moravskoslezského kraje č. 35/AKT realizovaném Sdružením Velký metan „Komplexní
řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ (dále jen projekt „Velký metan“).
Práce se zaměřuje na tuto oblast vzhledem k atmogeochemickému průzkumu oblasti, který
v oblasti prokázal zvýšené koncentrace metanu.
LÚC 36

Levá
část

Pravá
část

Obr. 1 - Vymezení lokálního územního celku LÚC 36 (mapový podklad Ortofoto ČÚZK)

2017

4

Veronika Sedláčková: Přínos vybraných geofyzikálních metod …

Lokalita je součástí katastrálního území Orlová jihovýchodně od centra města. Dnes
je zde zastoupena především zeleň. A to vzrostlé stromy, travnaté plochy, nebo plochy
rekultivované po dřívější hornické činnosti dolu Žofie. V severní části se vyskytuje lokální
individuální zástavba, ve střední části zkoumané plochy je patrnější komplex budov a
protéká zde místní vodoteč, orlovská stružka. Nadmořská výška oblasti je cca 225 m.n.m. až
cca 260 m.n.m.(Valová, 2015 a Horák et al., 2016). Uzemí lokality je velmi členité. Část
lokality, která je směrem do leva od silnice je téměř rovná, zatímco část území směrem do
prava od silnice je výškově proměnlivá s koryty místních vodotečí.

2017
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2

GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ
Zájmovou lokalitou je území ležící ve středu dvou nejvýznamnějších geologických

útvarů v České republice. Nachází se mezi Českým masívem, který je součástí staršího
variského orogénu a v karpatské předhlubni mladšího alpínského orogénu Západních Karpat
(Chlupáč, 2002). Důležitou strukturu zájmové oblasti představuje česká část hornoslezské
pánve.

2.1 Česká část hornoslezské pánve a její stavba
Česká část hornoslezské pánve je výběžkem hornoslezské pánve (dále jen HP), který
z Polska zasahuje na území České republiky. Hornoslezská pánev představuje jednu
z nejvýznamnějších kontinentálních paralických a limnických černouhelných pánví
v Evropě. V Polsku označovaná jako Górnośląskie Zaglębie Węglowe se rozprostírá ve
známých hranicích na ploše 7000 km2 z toho plocha uhlonosného karbonu na našem území
je asi 1550 m2.
ČHP se dělí na ostravsko-karvinskou část a podbeskydskou část. Ostravskokarvinská část se dále dělí geologicky i provozně na tři dílčí pánve, jedná se o ostravskou,
petřvaldskou a karvinskou dílčí pánev (Grmela, 2004). Podbeskydská část oddělená od
ostravsko-karvinské bludovickým zlomem je dále dělená na příborsko-těšínský revír a
frenštátskou oblast (Dopita et al., 1997).
Území, které je předmětem této práce je součástí české části hornoslezské
černouhelné pánve, přesněji se nachází v zóně orlovské struktury ostravsko-karvinského
hřbetu (Horák et al., 2016).
Geologická stavba dnešní ČHP je výsledkem vývoje kontinentální kůry
v moravskoslezské části českého masívu a k němu přilehlé části Západních Karpat (Dopita
et al., 1997). Vznikla v pozdně variském stádiu vývoje podstatně rozsáhlejší
moravskoslezské pánve (Pešek, Sivek, 2012). Podloží pánve tvoří brunovistulikum
s pokryvem především devonských a spodnokarbonských uloženin. Výplně tvoří
svrchnokarbonské sedimenty se slojemi černého uhlí (Chlupáč et al., 2002). Vznikla zde tři
zřetelně odlišná strukturní patra, která se vzájemně částečně překrývají. Jedná se o patro
kadomské, variské a alpínské (Dopita et al., 1997).
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2.1.1 Kadomské strukturní patro
Nejhlubší známý geologický podklad oblasti tvoří kadomské strukturní patro, jehož
krystalinický

podklad

tvoří

kadomsky

konsolidovaný

komplex

brunovistulika.

Krystalinikum zájmové lokality se řadí do severomoravského bloku brunovistulika, kde
převládají biotitové až muskovito-biotitové pararuly, které jsou místy prostoupené
granitoidními intruzivy. Stáří vyvřelých hornin této kry je asi 555–660 Ma. Je tedy datováno
do závěru svrchního proterozoika až nejspodnějšího kambria (Dopita et al., 1997).

2.1.2 Palaeozoické (variské) strukturní patro
V HP je variské strukturní patro výsledkem složitého vývoje moravskoslezské
paleozoické pánve. Variské vrásnění na našem území zásadně ovlivnilo období mladšího
paleozoika. Právě proto si zvláštní pozornost zaslouží postavení hornoslezské černouhelné
pánve (Dopita et al., 1997).
Sedimentární uloženiny v zájmové oblasti pravděpodobně vznikly ve dvou oblastech
s odlišnými

syntektonickými

projevy.

Tyto

oblasti

představují

mobilní

oblast

moravskoslezské zóny na Z a stabilnější oblast brunovistulika na V. Mobilní oblast
moravskoslezské zóny se vyznačuje především spodnokarbonským flyšovým vývojem a
facií rané molasy sv. karbonu. Oblast brunovistulika se vyznačuje ze začátku stabilnějšími
podmínkami a později ve sp. a sv. karbonu postupnou mobilizací. Jak z předchozího textu
vyplývá, vývoj v obou syntektonicky odlišných oblastech nebyl synchronní. V obou
oblastech je různá i povaha karbonátové sedimentace. Sedimentační vývoj paleozoika
v lokalitě má následující rozdělení (Ďurica et al., 2006).
1.1.1.1 Devonský vývoj
Jako první člen nadložního paleozoického sedimentárního sledu se uložila bazální
klastika. Ze začátku se sedimentace v oblasti zájmu projevovala rychlým hromaděním
klastik v kontinentálním prostředí, které postupně vystřídala mořská transgrese od V na Z.
Pro nedostatek fauny v klastikách se přesnější datování mořské sedimentace provádí na
základě stáří nadložních uloženin. Mocnost bazálních klastik kolísá mezi 0 až 150 m. Takové
kolísání mocnosti se dá vysvětlit rozdílnou mobilitou ker směru SZ-JV v podkladu, nebo
erozním vertikálním rozčleněním podloží před tím, než začala kontinentální sedimentace a
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mořská transgrese. Na bazální klastika plynule nasedají karbonátové facie macošského a
líšeňského souvrství (Ďurica et al., 2006).
Sedimenty macošského souvrství jsou velmi pestré, vertikálně i laterálně proměnlivé.
Macošské souvrství se litologicky dělí do dvou celků, a to na podložní lužánecké vápence,
které jsou tvořeny dolomity s polohami světlejších vápenců a na nadložní komplexy
vilémovického vápence, které začínají tmavšími vápenci s významnějším zastoupením
biosparitových poloh. Sedimentace macošského souvrství probíhala ve sp. givetu až sv.
fraisenu (Dopita et al., 1997).
Zastoupení hornin líšeňského souvrství, jehož sedimentace probíhala během famenu
až do sp. visé má nezvykle pestrou skladbu. Jejich jediným korelačním vodítkem jsou nálezy
určitelné fauny. Dominující složkou tohoto souvrství jsou biodetritické vápence (Dopita et
al., 1997).
1.1.1.2 Karbonský vývoj
Hranice mezi devonem a karbonem je tvořena pozvolným přechodem z líšeňského
souvrství do nadloží terigenního (kulmského) vývoje během sv. visé až sp. namuru. Tvoří se
paralické molasové sedimenty, mnohonásobně rytmicky se opakující střídání pískovců,
drob, šedých prachovců a laminovaných jílovců, které jsou desítky centimetrů až několik
metrů mocné. Za svrchní hranici je považována Štúrova skupina faunistických horizontů. Ta
se vyskytuje skoro v celé ČHP (Pešek, Sivek, 2012).
Na kyjovické vrstvy bez přerušení nasedají svrchnokarbonské uhlonosné sedimenty,
které se dále dělí na ostravské a karvinské souvrství.
Ostravské souvrství
Ve spodním namuru na paralickou neuhlonosnou molasu svrchní části kyjovických
vrstev hradecko – kyjovického souvrství plynule navázala sedimentace paralické uhlonosné
molasy1 ostravského souvrství (Dopita et al., 1997).

1

Uloženiny střídavého kontinentálního a mořského režimu usazené po hlavní (sudestské) fázi

variského vrásnění (Chlupáč, 2002).
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Je pro něj typické opakující se mořské transgrese a regrese. Důležité korelační
horizonty vznikaly většinou v maximech transgresí. V ostravském souvrství se vymezují
čtyři litologické jednotky, směrem do nadloží se jedná o vrstvy petřkovické, hrušovské,
jaklovecké a porubské (Ďurica et al., 2006).
Karvinské souvrství
Ve svrchním namuru a westphalu A, po sedimentaci paralické uhlonosné molasy
ostravského souvrství nastupuje samostatná jednotka karvinského souvrství, která vznikla
po tektonické inverzi a hiátu ke konci svrchního namuru (Dopita et al., 1997).
Rozdíl mezi ostravským souvrstvím a karvinským souvrstvím je, že v následující
sedimentaci karvinského souvrství chybějí mořské polohy, tudíž se jedná o kontinentální
uhlonosnou molasu (Chlupáč et al., 2002).
V karvinském souvrství se vymezují směrem do nadloží tři litologické jednotky.
Jedná se o sedlové, sušské a doubravské vrstvy (Obr. 2), kterými se podrobně zabývá (Pešek,
Sivek, 2012)

Obr. 2 – LÚC 36 – odkrytá geologická mapa povrchu karbonu (Upraveno: kolektiv autorů: OKD,
DPB Paskov a.s., 1998)
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1.1.1.3 Tektonická stavba variského strukturního patra
Z hlediska tektoniky HP netvoří jednotný a stejnorodý celek, zahrnuje úseky se
složitou vrásovou a vrásovo-zlomovou stavbou a úseky se subhorizontálním uložením
vrstev, porušené převážně poklesovou tektonikou. Na území ČHP (Obr. 3) orlovská
struktura od sebe odděluje dva základní celky, oblast ostravsko-karvniskou a
podbeskydskou. (V rámci této práce se budu zabývat pouze rozdělením ostravsko-karvinské
oblasti, protože rozdělení podbeskydské oblasti není pro tuto práci podstatné).
Západně od orlovské struktury leží část ostravská. V těchto oblastech vrásových a
vrásovozlomových struktur převládá směr zlomů moravskoslezský (SSV-JJZ) a méně hojné
směry Z-V. Východně od orlovské struktury je část karvinská. Zde mají převahu zákonitě
uspořádané poklesy, které jsou v subhorizontálně uložených vrstvách. Také se zde vyskytují
horizontální posuny, které jsou uspořádané do pravidelných systémů (Dopita et al., 1997).

Obr. 3 - Územní členění ČHP (Martinec et al. 2005)

1.1.1.4 Vývoj paleoreliéfu epivariské platformy
Na sv. okraji ČM je povrch epivariské platformy členitý. Od S k J ho můžeme dělit
na několik hlavních morfologických celků. Vhledem k tématu této práce je pro mne důležitý
úzký hřbet označovaný jako ostravsko-karvinský. Na S je omezen dětmarovickým výmolem
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10

Veronika Sedláčková: Přínos vybraných geofyzikálních metod …

a na J výmolem bludovickým, temeno hřbetu tvoří pahorkatina. Ostravsko-karvinský hřbet
zpětnou erozí příčně porušily příčné výmoly dětmarovického a bludovického výmolu.
Podle současných poznatků se ve zvětralinovém plášti vyčleňují dva celky. Jako
starší zvětralinový plášť jsou označovány pestré vrstvy a jako mladší zvětralinový plášť, tzv.
„šedý plášť“ (Ďurica et al., 2006).
Zvětralinový plášť
Východně od orlovské struktury v karvinské části je od povrchu do hloubky
zasahující zvětralinový plášť typu pestrých vrstev. Tyto alterace pronikají z bloku
bludovického výmolu do masivu jako tzv. interkarbonské pestré vrstvy.
Na povrch uhlonosného sv. karbon ČHP nasedá zvětralinový plášť mladšího
sedimentárního komplexu. Jejich styk je diskordantní s dlouhým hiátem. Zvětralinový plášť
představuje polygenetický geologický útvar různého stáří a geneze.

Během celého

mezozoika a paleogénu probíhal výzdvih karbonského masívu, který byl provázený erozí a
denudací. Tu ukončilo až usazení mladotřetihorních sedimentů (Dopita et al., 1997).
K subaerické alteraci karbonských vrstev došlo nejspíše v období jury až křídy. To
mělo za příčinu vznik zvětralinového pláště typu pestrých vrstev. Směrem dovnitř těles
pestře zbarvených vrstev uhelné sloje postupně mizí. Tomuto procesu běžně říká
„vypestření“. Pestré vrstvy zachovávají cyklickou stavbu, strukturu a texturu, což je jeden
z hlavních důkazů jejich postsedimentárního vzniku. Pestré vrstvy vykazují barevné změny
základní hmoty a nestabilních součástek. Jedná se hlavně o biotit. U kterého dochází
k postupné

hematitizaci.

Jemně

rozptýlený

hematit

je

pak

nositelem

jejich

charakteristického zbarvení (Dopita et al., 1997).
Na styku pestrých vrstev s horninami normálního vývoje jsou známé případy otřesů.
Ty jsou důsledkem změny fyzikálních vlastností, které při dobývaní ovlivňují chování
masívu. Tělesa pestrých vrstev se také vyznačují vysokou pórovitostí a trhlinatostí. Mohou
také být kolektorem vod a plynů, to je dobře znát v místech, kde nasedají přímo na tělesa
pestrých vrstev zvodněná a proplyněná spodnobádenská klastika. Nejhlouběji zasahují
v orlovské struktuře (přes 600 m), kde přechodem ze strmého do ležmého uložení téměř
sledují průběh vrstev orlovské struktury (Dopita et al., 1997).
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2.1.3 Alpínské strukturní patro
Již několikrát zmiňovaná ČHP byla ve starším mezozoiku součástí videlickobeskydského prahu. Do alpínské (vněkarpatské) molasy byla začleněna až během mladšího
mezozoika. V ČHP leží na pohřbené platformě zachovalé pokryvné útvary náležící alpskokarpatskému pásemnému pohoří s příkrovovou stavbou. Jedná se o soustavu Západních
Karpat. Do uvedené soustavy se kromě příkrovů zahrnují také neogenní uloženiny v podloží
příkrovů jakožto součást alpsko-karpatské předhlubně. Na příkrovovém autochtonu, který
představuje neogén spolu s variským patrem, leží příkrovy flyšových Karpat a jejích
předhlubní. Ty jsou z vrstevních členů mladšího mezozoika a paleogénu. Jednotky obou
strukturních pater obvykle překrývají uloženiny kvartéru s různou mocností (Dopita et al.,
1997; Ďurica et al., 2006).
Sedimenty karpatské předhlubně, jsou nejmladším souborem uloženin, které
pokrývají reliéf vytvořený navětralým a erozí rozrušeným paleozoikem a krystalinikem.
Karpatská předhlubeň vznikla před čelem karpatského horstva během eggenburgu, ottnangu,
karpatu a spodního badenu (Ďurica et al., 2006).
1.1.1.5 Autochtonní jednotky pokryvu
Sedimenty eggenburgu vzniklé v podmínkách mělkého moře asi už bez brakických
a sladkovodních vlivů, tvoří nejstarší autochtonní výplň karpatské předhlubně (Ďurica et al.,
2006). Poté následovalo erozně-denudační období, během kterého došlo k odstranění většiny
eggenburských sedimentů. Tím se zformoval pahorkatinový reliéf. Vnitřní předhlubeň se
jako součást alpsko-karpatské předhlubně vytvořila v karpatu (Dopita et al., 1997). Ve
spodním badenu se začínají ukládat bazální klastika, ta vyplňují deprese předbádenského
reliéfu. Mimo to v hrubě klastických a nevytříděných brekciích, jsou také zastoupeny
sedimenty terestrických eluviíí a svahových sutí. Na bazální klastika, která často bývají
zvodněná minerální vodou a nasycena plynem ostře nasedají monotónní souvrství šedých
vápnitých mořských jílovců. Ty tvoří jejich nepropustné nadloží (Dopita et al., 1997).
Miocénní uloženiny LÚC 36 jsou v ploše spojitě vyvinuty a mají nevelkou mocnost.
Jižním směrem od hrany ostravsko-karvinského hřbetu v ploše LÚC se mocnost miocénních
uloženin zvyšuje a dosahuje až cca 60 m (Horák et al., 2016).
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2.2 Kvartérní pokryv
Preglaciální období je reprezentované říčními toky a jezery a s ukládáním
lakustrinních, fluviolakustrinních a fluviálních sedimentů bez hornin severské provenience.
Nejmocnější část vrstevního sledu čtvrtohorních uloženin tvoří soubor sedimentů středního
pliocénu tvořeného paleoklimaticky a litologicky rozmanitými glaciálními a interglaciálními
uloženinami elsterského a sálského sedimentačního, denudačního a půdotvorného cyklu.
Elsterský glaciál je tvořen společně s komplexem glacifluviálních, glacilakustrinních
a glaciálních depozit také spodní částí fluviálního komplexu hlavní terasy, fluviálními
povodňovými uloženiny, eolickými sedimenty, fosilními půdami a lakustrinní a
organickými uloženinami. Nejspodnější sedimenty jsou zpravidla sedimenty glacifluviální,
které tvoří bělošedé až žlutošedé, jemně až středně zrnité písky s podřadnými polohami
drobnozrnného štěrku a písku. Glacigenní sedimenty jsou tvořeny písčitými a jílovitopísčitými, často vápnitými tilly v šedých a hnědošedých odstínech, v základní hmotě
s ostrohrannými úlomky křemene a s rozptýlenými valounky předkvartérních hornin
z blízkého okolí a hornin severské provincie. Fluviální sedimenty zastupují dva základní
komplexy sedimentů, které tvoří v terasovém systému vodních toků dvě různé výškové
úrovně. Nižší terasovou úroveň, tzv. hlavní terasu, obvykle tvoří dvě štěrkové
svrchnoelsterské akumulace. Vyšší terasovou úroveň tvoří fluviální komplex tzv.
dvaceticentimetrové terasy. Komplex fosilních půd, uloženin fluviolakustrinních a
lakustrinních se tvoří v elstersko – sálském interglaciálu, také známému jako holšteinský
interglaciál (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 1997).
Svrchní

fluviální

akumulací

hlavní

terasy

a

lokálně

další

akumulací

dvaceticentimetrové terasy začíná komplex sálského zalednění. Postupně je fluviální
sedimentace zatlačována ledovcovou sedimentací. Sálské zalednění probíhalo ve dvou
fázích, jejich sled zastupují různé litofacie glacifluviálních (převážně štěrkopísky, písčitými
štěrky a písky rozmanité zrnitosti), glacilakustrinních (jemně až středně zrnité písky, písčité
jíly, jíly, páskované jíly) a glacigenních uloženin (především tilly morfologicky náležícím
k bazálním a náporovým morénám). Sálsko-warthský interstadiál následuje v závěrečné fázi
svrchnosálského zalednění po mohutné erozi a denudaci. Vyznačuje se půdotvornými
procesy (vzniká jím posálský fosilní půdní komplex) a klidnou sedimentací v mělkých
stojatých vodách, tůních a bažinách (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 1997).
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Denudační a sedimentační cyklus typický pro periglaciální zónu probíhal v ostravské
glacigenní pánvi v období warthského zalednění. Do ostravské glacigenní pánve už
pevninský ledovec nezasáhl. Ve vrstevním sledu jsou hlavně zastoupeny soliflukční
(proluviální kužely při vyústění údolí), proluviální a eolické (sprašové pokryvy) uloženiny.
Vrstevní sled sedimentů svrchního pleistocénu se zásadně podílí na současném reliéfu
ostravské glacigenní pánve (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 1997).
K oživení eroze došlo počátkem viselského glaciálu. Zahloubily se říční toky a
vytvořily bázi pro budoucí fluviální štěrkovou a štěrkopískovou akumulaci. Významná
eolická sedimentace převládá ve vrcholech stadiálů. Jsou pro ni charakteristické rozsáhlé
sprašové závěje (až do 15 m) a plošné dekalcifikované pokryvy (2–5 m mocné). Půdotvorné
procesy probíhající v interstadiálech tvoří významné stratigrafické horizonty (Vašíček,
Novotná in Dopita et al. 1997).
Sedimentační procesy v holocénu jsou charakteristické pleistocenními interglaciály
především v údolních nivách vyplněných písčitými štěrky. Ke konci glaciálu spodního
holocénu byl reliéf v pahorkatinné části ostravské glacigenní pánve byl pokryt z významné
části sprašemi a sprašovými hlínami, ale nivy toků byly vyplněny písčitými štěrky. Okraje
glacigenní pánve byly lemovány proluviálními a deluviálními sedimenty (Vašíček, Novotná
in Dopita et al. 1997).
Na vymezeném území (Obr. 4) mocnost kvartérních uloženin není výrazná a
pohybuje se od cca 3 do 10 m. Jsou zastoupeny především hlíny jílovité, písčité, popř. písky.
Často se vyskytuje i různorodý materiál antropogenního charakteru, který může nahradit
kvartérní sled v celém rozsahu. Zejména v písčitějších polohách se dá očekávat přítomnost
vody (Horák et al., 2016).
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Obr. 4 – Výsek z geologické mapy kvartéru širší oblasti LÚC 36 (zpracováno z podkladů databáze ČGS)

2.3 Inženýrskogeologické poměry
Z pohledu mapy inženýrskogeologického rajónování, (Obr. 5) je zřejmé, že zájmová
lokalita LÚC 36 se nachází v rajonu glacigenních sedimentů. Jsou to sedimenty ledovcové
s frakcí od nejhrubší až po nejjemnější. Označují se buď jako diamiktity nebo mixtity
(mixtony). Česká literatura glacigenní klasty transportované ledem označuje jako souvky.
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Obr. 5 - Inženýrskogeologické rajony
(zpracováno z podkladů databáze ČGS)

2.4 Pedologie
Fyzikální vlastnosti půdy jsou základním faktorem pro měření půdního plynu
metodou z odběrového otvoru. Zrnitostní složení půdy je významnou fyzikální vlastností
půdy, od které se často odvíjejí další vlastnosti. Zrnitostní složení půdy je dáno zastoupením
velikostních kategorií minerální složky půdy. Velmi významná z hlediska půdních vlastností
je kategorie zrn menších než 0,01 mm (tzv. jílovité částice). Půdní druh je základní ukazatel,
který charakterizuje půdu a vyčleňuje se podle hmotnostního zastoupení jílovitých částic
(Kolektiv autorů DPB Paskov, a.s., 2006).
V úzké souvislosti s půdním druhem jsou i další ukazatele, jako je objemová
hmotnost, která se používá k vyjádření stupně nakypření nebo utužení a pórovitost
charakterizována celkovým objemem pórů, jejich tvarem, velikostí a prostorovým
rozmístěním. Obecně platí, že čím je hodnota objemové hmotnosti vyšší, tím je půda
ulehlejší (DPB Paskov, a.s., 2006). Z (Obr. 6) vyplývá, že ve zkoumané oblasti LÚC 36 je
řada druhů půdních typů.
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Hranice LÚC

LÚC 39
LÚC 38

Legenda půdní typologie (TKSP
ČR) vztažená k LÚC 36
antropozem
AN
FLg

fluvizem oglejená

KAga’

Kambizem
oglejená
mesobazická
pseudoglej
modální
luvizem oglejená

LÚC 36
PGm
LUg
KAgya’

kambizem
oglejená
psefitická
mesobazická

Obr. 6 - Půdní mapa (zpracováno z podkladů databáze ČGS)

Fluvizem je vyvinuta často podél větších toků a vyplňuje plochá dna říčních údolí.
Půdotvorný substrát tvoří pouze nivní uloženiny. Jsou to sedimentární horniny, které se erozí
akumulovaly v nivě řeky. Fluvizemě se vyznačují hnědou až hnědošedou barvou a hlubokým
profilem. Jejich zrnitostní složení je závislé na rychlosti toku a vzdálenosti od řečiště.
Ve spodní části půdy je typická přítomnost oblázků a štěrková vrstva. Jsou středně
těžkého zrnitostního složení. Fluvizem oglejná se vyznačuje středně výraznými redoxními
znaky, které jsou patrné ve svrchní části profilu (Vopravil et al., 2010 a Němeček et al.,
2001).
Pseudogleje se na Ostravsku vyvinuly pod březovými doubravami. Je pro ně typické
periodické provlhčení půdního profilu, díky čemuž se v profilu vyvinul výrazný
redoxomorfní mramorový horizont. Jejich půdotvorným substrátem jsou často sprašové
hlíny, hlinité a jílovité ledovcové uloženiny, smíšené sprašoviny, jíly atd. Oglejení a často i
illimerizace jsou mnohdy hlavním půdotvorným procesem. Zrnitostně jsou to hlavně těžší
půdy se značně nepříznivými sorpčními vlastnostmi. Pseudogleje modální jsou význačné
nepropustností profilu (Vopravil et al., 2010).
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Hlavním půdotvorným procesem kambizemě je jejich intenzivní vnitropůdní
zvětrávání – hnědnutí horizontu. Jsou často mělké a skeletovité, v závislosti na matečné
hornině se mění jejich zrnitostní složení. Jejich nevýhodou je malá mocnost profilu
(Vopravil et al., 2010 a Němeček et al., 2001).
Luviozem, jejímž hlavním půdotvorným procesem je illimerizace je rozšířená
převážně pod kyselými doubravami a bučinami. Jejím půdotvorným substrátem jsou často
sprašové hlíny, smíšené svahoviny, středně těžké glacigenní sedimenty a podobně. Často se
u těchto půd setkáváme s oglejením. Zrnitostně jsou převážně středně těžké s méně
příznivými sorpčními vlastnostmi. Luvizem oglejená se projevuje v eluviálním horizontu
bročky a v horizontu iluviálním středně výraznými znaky mramorování (Vopravil et al.,
2010).
Atropozemě jsou půdy vytvářené přímo člověkem bez přirozeného půdního
horizontu, jejich vznik je zapříčiněn například navážkami po důlní činnosti, což je problém
přímo zkoumané lokality LÚC 36 (Vopravil et al., 2010 a Němeček et al., 2001).

2.5 Hydrogeologie
V české části hornoslezské pánve jsou hydrogeologické poměry velmi ovlivněné
antropogenní činností. Kvůli důlním dílům a vlivu těžby černého uhlí došlo v ostravskokarvinském revíru (dále OKR) ke změně a místy k sekundárnímu propojení
geohydrodynamických systémů v oblasti. Pomocí vrtů, jam nebo důlních děl byly uměle
propojeny původní izolované hydraulické systémy. Dále mohlo dojít k jejich propojení
například zálomovými trhlinami nad poruby nebo závaly důlních děl. Došlo tak ke vzniku
nepravidelně rozvinutému hydraulickému systému, který zahrnuje jak horniny karbonu, tak
horniny jeho pokryvného útvaru, a to místy včetně kvartéru. V ČHP je stratigrafický rozsah
sekundárně vytvořeného hydraulického systému plošně odlišný (Grmela in Dopita, 1997).

2.6 Hydrologie
Řešené území patří do hlavního povodí řeky Odry. Základní povodí tvoří řeka Olše
s přítoky. Území města Orlové je velmi členité, jako jeho nejvýznamnější lze považovat
Petřvaldskou a Orlovskou stružku. Území je však protkáno mnoha dalšími drobnými
vodními toky, mezi které patří například přítok Orlovské stružky a Doubravská stružka.
2017
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Velká vodní plocha Balaton se nachází na severovýchodní hranici katastrálního území
Orlová.

2.7 Geomorfologie
Podle (ČUZK, 1996) se řešené území náleží systému alpsko-himalájského a řadí se
do těchto geomorfologických jednotek (Obr. 7):
•

subsystém: Karpaty

•

provincie: Západní Karpaty

•

subprovincie: Vněkarpatské sníženiny

•

oblast: Severní Vněkarpatské sníženiny

•

celek: Ostravská pánev

Obr. 7 - Geomorfologické jednotky ČR (Upraveno: ČUZK, 1996)

Ostravská pánev je celek s pokleslým, plochým reliéfem. Pro Ostravskou pánev jsou
typická podmáčená stanoviště na hlínách a silné antropogenní narušení, jehož příčinou je jak
hustota osídlení, tak z převážné části průmysl a těžba nerostných surovin. Několik desetiletí
probíhající těžba velmi poznamenala krajinu. V různé míře jsou všechny části Orlové
2017
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postiženy vlivy důlní činnosti, která se na povrchu projevuje poklesy, rozsáhlými plochami
hald, odvalů, kalových a popílkových nádrží a výsypek.
Bývají zatopené vodou nebo zavezeny hlušinou. Převážná část území je tvořená
zejména kvarterními, v aluviích velkých řek i neogenními sedimenty (fluvioglacigenní a
glacilakustrinní sedimenty). Místy vystupují také vápnité jílovce, slíny a písky marinního
neogénu. V jižní části jsou i horniny vápnitého flyše spodní křídy. Antropogenní sedimenty
(haldy, odkaliště) na povrchu převládají v centrální části území. Na (Obr.8) si můžeme
všimnout, že uhlonosný karbon tvořící hlubší geologické struktury může vystupovat i na
povrch (Kolektiv autorů Městský úřad Orlová, 2014).
LÚC 37

LÚC 36
LÚC 39

LÚC
0 až -33,3 m
-33,3 až -66,7 m
-66,7 až -100 m
-100 až -13,3 m

-13,3 až -166,7 m
-166,7 až -200 m
-200 až -233,3 m
-233,3 až -266,7 m
-266,7 až -300 m

Obr. 8 - prostorový model reliéfu karbonu pod zkoumaným územím referenční 0 = 230 m n.m. (Upraveno:
kolektiv autorů: OKD, DPB PASKOV a.s., 1998)
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2.8 Klimatologie
Město Orlová leží v mírné teplé klimatické oblasti MT 10. Pro území je
charakteristická mírně teplá, vlhká až velmi vlhká, rovinatá až pahorkatinatá klimatická
podoblast s mírnou zimou. Průměrná teplota v lednu je -2 až -3°C. Průměrná teplota
v červenci je 17–18°C. Pro oblast jsou typické poměrně vysoké srážky. Srážkový úhrn ve
vegetačním období je 400–450 mm a v zimním období 200–250 mm (Kolektiv autorů
Městský úřad Orlová, 2014).

2.9 Poklesy v širší oblasti LÚC 36
Lokalita ležící na území tří dobývacích prostorů DP Poruba, DP Lazy a DP
Doubrava, kde probíhala intenzivní těžba černého uhlí. Je velmi postižena antropogenními
procesy a ve velké míře je území poddolováno, to projevuje poklesy povrchu (Obr. 9) v širší
oblasti LÚC 36. Poklesová mapa je za období 1981 až 2014. Za toto období území pokleslo
o přibližně 4 metry.

Obr. 9 - Mapa poklesů povrchu v širší oblasti LÚC 36 – údaje jsou v cm (Upraveno: kolektiv autorů: OKD,
DPB PASKOV a.s., 1998)
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3

NÁVRH

GEOFYZIKÁLNÍCH

METOD

A

ZDŮVODNĚNÍ

VYBRANÉHO KOMPLEXU METOD
Pro geofyzikální průzkum lokality LÚC 36, jsem zvolila metodu elektrické odporové
tomografie a emanační metodu. Metody jsem zvolila na základě předešlých geofyzikálních
prací (Hamadová, 2015 a Seko, 2014, 2016). Z vybraného komplexu metod byl vyloučen
georadar, protože neumožňuje měření v horninách s nízkým měrným odporem a má menší
vypovídající hodnotu než elektrická odporová tomografie. Z tohoto důvodu jsem zvolila pro
zjištění vertikálního fyzikálního profilu do hloubky pouze elektrickou odporovou
tomografii.

3.1 Vlastnosti radonu, původ a faktory ovlivňující výstup radonu
z podloží
Radon je přírodní radioaktivní plyn bez barvy a zápachu, nacházející se v Mendelově
tabulce prvků v VIII.A skupině. Řadíme ho ke skupině vzácných, inertních prvků. Může se
vyskytovat v kapalném, plynném i pevném skupenství. Hustota radonu je 0,00973 g.cm-3 a
poločasem přeměny T = 3, 825 dne. Hustota je mezi plyny tak vysoká, že z radonu dělá
nejtěžší plynný prvek (Klikorka et al. 1989).
Radon je přirozenou a trvalou složkou radioaktivity životního prostředí, jehož zdroje
jsou přírodní nebo umělé. Umělé zdroje jsou výsledkem lidské činnost (jaderné záření).
Přírodní zdroje záření se dělí do dvou základních skupin (SURO, 2012):
1. Kosmické záření dopadá na Zemi z vesmíru
2. Přírodní radionuklidy dále rozdělené do tří podskupin
a. Kosmogenní radionuklidy vznikající průběžně jadernými reakcemi
při interakci kosmického záření se stabilními prvky, hlavně ve
vnějším obalu Země.
b. Prvotní radionuklidy, vzniklé v ranných stádiích vesmíru. Díky jejich
velmi dlouhému poločasu rozpadu se stále vyskytují na Zemi ve
významném množství. V zemské kůže jsou nejrozšířenější draslík
40
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c. Sekundární radionuklidy, které vznikají rozpadem primárních
radionuklidů. Běžně se v přírodě vyskytují tři rozpadové řady. Jejich
počátečním radionuklidem je thorium
235

232

Th, a izotopy uranu

238

Ua

U. Mezi sekundární radionuklidy řadíme i radon.

Radon je prvkem uranové rozpadové řady. Většinou se vyskytuje ve stopových
množstvích, jeho koncentrace se však mohou řádově měnit. Koncentrace radonu v půdním
vzduchu závisí na koncentraci rádia v půdě. Přírodní radionuklid 238U se samovolně rozpadá
na rádium 226Ra, a rádium na radon 222Rn, (Obr. 10), (Moravcsík, Holý 2010).

Obr. 10 - přirozené radioaktivní rozpadové řady (Gruntorád et al., 1985)

Radon se v přírodě vyskytuje ve třech radioaktivních izotopech (Obr. 11). Jedná se o
thoron

220

Rn, aktinon

219

Rn a radon

222

Rn. Každý je členem uran-aktiniové, thoriové a

uranové rozpadové řady (Böhm, 2003).

Obr. 11 - Emanace (Matolín in Mareš S., 1990)

Podle (Gruntorád et al., 1985) při rozpadu radionuklidů přirozených rozpadových řad
238

U, 225U a 232Th, vznikají v horninách radioaktivní plyny (emanace).
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V půdě a geologickém podloží radon emanuje do podzemních vod a do plynné složky
půdy. Díky cirkulaci podzemních vod a půdního vzduchu se pak radon dostává na povrch
do ovzduší (Holý K. et al., 1997). Radon, je ovlivněn různými faktory, do nichž patři
vlastnosti půdy a meteorologické podmínky jako teplota, atmosférický tlak a dešťové srážky
se v půdě transportuje vodou a vzduchem (Holý K. et al., 1997).
Nejčastěji se emanace v plynné nebo kapalné fázi šíří od jejího zdroje, tedy
geologického objektu k zemskému povrchu procesy difúze, efúze (zapříčiněná změnou tlaku
v zemské kůře), konvekce, filtrace z vodních toků a turbulentním prouděním vzduchu
(důsledek změn vnějších klimatických podmínek jako vítr, teplota a tlak). Z procesu difúze
máme nejvíce poznatků a jedná se na rozdíl od ostatních procesů o proces, který se dá
kvantitativně a kvalitativně vyhodnotit (Kuzněcov a Poljačenko, 1986).
Radon se dostává do půdního vzduchu difuzí z půdních zrn po radioaktivní přeměně
jeho mateřského radionuklidu

226

Ra. Základním parametrem plynného pole emanujících

objektů je objemová aktivita emanace určující aktivitu v jednom metru krychlovém vzduchu
uvolněném z pórů horniny (Kuzněcov a Poljačenko, 1986).
Za předpokladu, že radon je v půdě transportovaný jen difuzí je rychlost produkce
radonu homogenní. Koeficient radonu je na hloubce nezávislí pro stacionární podmínky d
Arn/dt = 0 je hloubkové rozdělení objemové aktivity 222Rn popsané následující rovnicí.

A rn
Ara
Ke
Fp
w

Objemová aktivita radonu v půdním
vzduchu [Bq/m3]
Objemová aktivita 222Ra v půdě
[Bq/m3]
Emanační koeficient radonu

z

Hloubka pod povrchem v [m]

L

Difúzní délka v [m]

Def

Absolutní porozita půdy

λ

Efektivní difúzní koeficient radonu
v půdě v [m2.s-1]
Konstanta přeměny radonu v [s-1]

Objemový obsah vlhkosti v půdě

Pro hloubky z>> L dosahuje objemová aktivita
radonu nasycenou hodnotu
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V rámci této práce se budu zabývat měřením objemové aktivity

222

Rn ve vzorku

vzduchu pomocí emanační metody. Objemová aktivita radonu (OAR) je veličina aktivity
materiálu v jednotce objemu. Její hodnoty se udávají v Bq.m-3. Jedná se o metodu řazenou
do kategorie atmogeochemických metod geofyzikálního průzkumu (Matolín in Mareš S.,
1990).
Podrobně se metodikou odběru zabývá ve své práci (Seko, 2014 a Plch, 1999).
Objemovou aktivitu radonu změřím za použití přístroje LUK 4A (Obr. 12). Jedná se o
přenosný emanometr určený k měření objemové aktivity 222Rn ve vzorku vzduchu. Vzorek
vzduchu se odebírá do Lukasovy komory ve tvaru vyměnitelných vložek s nátěrem ZnS(Ag)
vkládaných do rozebíratelných kontejnerů.

Obr. 12 - Přístroj LUK 4A a jeho sada (Seko, 2014)
1 – adaptér; 2 – Lucasova komora; 3 – filtr s vysoušečem, hadice s uzávěrem; 4 – dutá tyč; 5 – nýty = „slepé
hroty“ (a – s oblou hlavou, b – nýty s ostrou hlavou); 6 – hadice k nasunutí na tyč; 7 – velkoobjemové
výplachové stříkačky (JANETE); 8 – hlavice na tyč; 9 – kontrolní zářič; 10 – kontejnery (a – novější verze, b
– starší verze); 11 – měřící aparatura; 12 – pumpa; 13 – vytahovák tyče.

3.2 Princip měření a zpracování dat elektrické odporové tomografie
(ERT)
Zvolená metoda je stejnosměrná odporová, řadí se do kategorie geoelektrických
metod. K řešení geologických problémů našly v geologii stejnosměrné odporové metody
široké uplatnění. (Gruntorád in Mareš, 1990). Dá se použít pro průzkum na podzemní vodu,
2017
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geotechnický průzkum, kontrolu hrází, ekologické monitorování, geologický průzkum,
detekci dutin, ve vrtu i mezi nimi. Měří šíření elektrického proudu v zemském prostředí a
z něj vyvozuje odporové poměry (Loke, 2004).
Měří se pomocí aparatury ARES-200E (Obr. 13) s volitelným příslušenstvím. Jedná se o
speciální multielektrodové sekce, kde na jedné sekci je 8 elektrod, které se gumičkou
připevní k nerezové elektrodě. Aparatura je sestavena tak, aby co nejvíc eliminovala chyby
měření. Provede kontrolu uzemnění, automaticky se kalibruje, zvolí počty cyklů a
překontroluje měřené hodnoty.

Obr. 13 - Stejnosměrná odporová aparatura ARES 200E pro multielektrodové odporove měření,
multielektrodové sekce, sonda s gumičkou (Loke 2004)

Pro geoelektrické měření je charakteristický velký počet dílčích metod. Mnohé z nich
mají řadu modifikací, což prospívá širokému okruhu geologických problémů. (Gruntorád in
Mareš, 1990).
Zvolená aparatura ARES-200E vyniká širokou škálu měřících metod. Jedná se o
metody 2D/3D/4D multielektrodové odporové a IP tomografie, VES – vertikální elektrické
sondování (měrný odpor a IP), RP – odporové a IP profilování, SP – spontánní polarizace,
prozařování mezi vrty, spojité měření s GPS. Apatarura ARES-200E dále umožňuje mnoho
možností uspořádání elektrod. Podporuje uspořádání Wenner alpha / beta / gama, WennerSchlumberger, dipól-dipól, pól-dipól, reverzní pól-dipól, pól-pól, ekvatoriální dipól-dipól,
MGM (metoda násobného gradientu), prozařování mezi vrty a mezi vrtem a povrchem,
uživatelsky definovaná uspořádání (Loke, 2004).
Elektrody se na zemský povrch uspořádají ve stejné vzdálenosti od sebe. Měření se
provádí v modifikaci – 2D nebo 3D. Elektrody, které jsou vždy ve styku s horninovým
prostředím, jsou pomocí aparatury ARES-200E střídavě zapojovány podle uspořádání jako
měřící (M, N, P.) nebo proudové (A, B, C).
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Nejčastěji jsou elektrody zapojovány podle Wenner-Schlumbergerova uspořádání.
Nejdřív jsou zapojovány podle Wennerova uspořádání a poté několikrát podle
Schlumbergerova uspořádání a pak zase podle Wennerova uspořádání. Schrumbergerovo
uspořádání umožňuje zejména zobrazování horizontálních až kvazi-horizontálních vrstev.,
detekování různých nehomogenit (kontakty vrstev s výraznými rozdíly v rezistivitě). Za
nejrychlejší metodu je považováno Wennerovo uspořádání. Wenner-Schlumbergerova
metoda uspořádání se považuje za univerzální metodu. Výhodami je citlivost na horizontální
a vertikální struktury, velká citlivost uvnitř páru potenčních elektrod (Loke, 2004).
Dipol-dipol je pro detekování vertikálních struktur nejpodrobnější metodou. Má
vysokou rozlišovací schopnost, která umožňuje rozdělení hluboko se nacházejících struktur
a dobré horizontální rozlišení při menším šířkovém dosahu (Loke, 2004).
Doba měření obou metod závisí na celkovém počtu propojených metod a na počtu
opakování měření. Materiál, který se měří, určuje dobu, po kterou se šíří proud prostředím a
jak je zpomalován. Délka profiluje omezena řídící jednotkou, která je schopná s ohledem na
paměť přístroje a napájení obsloužit jen určitý počet multielektrodových sekcí (Široký,
2014).
Získaná data se následně vyhodnocují pomocí počítačového programu od společnosti
Geotomo Software – RES2DINV. Je konstruován pro velký objem dat a systém ukládání
s velkým počtem elektrod. Z terénního měření program sestaví odporový profil (Loke,
2004).
Na horizontální je metráž profilu (směr podél elektrod) na vertikální ose je hloubka
profilu a v grafu jsou hodnoty rezistivity, které program z bodových dat interpoluje do
plochy. Náhlé změny gradientu rezistivity indikují změny vodivosti prostředí a také určují
hranice mezi materiálem v podloží. Z rozdílů elektrických vlastností například hornin,
sedimentů, vody a půdy vyplývá skutečnost, že přechod z jednoho prostředí do druhého je
doprovázen změnou vodivosti. Tím se pravděpodobně projeví na profilu ERT (Široký,
2014).
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4

ZÍSKANÉ GEOFYZIKÁLNÍ VÝSLEDKY NA ZVOLENÝCH

PLOCHÁCH

A

JEJICH

KONFRONTACE

S POSKYTNUTÝMI

HODNOTAMI KONCENTRACE METANU
Vzhledem k silnému antropogennímu narušení, jehož příčinou je karbonská navážka,
beton kolem vrtů a místní komunikace, nemohla jsem kolem vrtů provést plošné měření
objemové aktivity radonu. Z tohoto důvodu jsem měřila v profilech přibližně kolmo na linii,
kterou tvoří odplyňovací vrty společně se starými důlními díly Arcibiskupská 1,
Arcibiskupská 2 a Gottfried (Bohumír), (Obr. 14).
P3B
P2A

P1

profily OAR
profily ERT
Obr. 14 - situační mapa geofyzikálního měření (mapový podklad Ortofoto mapa ČÚZK)

Výsledky metanscreeningu přejaté z projektu pro revitalizaci Moravskoslezského
kraje č. 35/AKT realizovaném Sdružením Velký metan „Komplexní řešení problematiky
metanu ve vazbě na stará důlní díla poskytnuté firmou Green Gas DPB, a.s., jsou
konfrontovány s výsledky ERT a OAR, která byla získána vlastním geofyzikálním
průzkumem na lokalitě LÚC 36 a v blízkém okolí.
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4.1 Stručná charakteristika metanu
Metan je plyn bez barvy, chuti a zápachu s relativní hodnotou hustoty 0,55 kg.m-3.
Tvoří podstatnou část důlních plynů (až 98 %) a kvůli své výbušnosti je jejich
nejnebezpečnější složkou. Ke vzniku metanu dochází při karbonizaci uhlí. Následnou těžbou
pak metan může být uvolňován. Doly na území ostravsko-karvinská jsou známé svojí
plynodajností, a proto byly zařazeny do kategorie s nebezpečným výstupem metanu
(Beňová, 2012).
Podzemní prostory s výskytem metanu můžeme rozdělit na přírodní a antropogenní.
Jako přírodní můžeme označit například jeskyně, kaverny, porézní struktury. Vznikly
přírodními horotvornými procesy. Podzemní prostory vniklé lidskou činností, kde se metan
nachází ve formě vázané (v uhelných dolech, kde se uvolňují hornickou činností při
rozrušování horninového masívu) nebo volné (v kolektorech) jsou podzemní prostory
antropogenní (Beňová, 2012).
Jedny z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují pohyb metanu z karbonského
podloží patří:
•

metan je lehčí než vzduch

•

po ukončení těžby, zastavení větrání a degazace v těžených prostorách

•

komunikace pro výstup metanu na povrch

•

změna barometrického tlaku

•

v minimální míře stoupání důlních vod

Komunikaci metanu s povrchem můžeme rozdělit na přírodní a umělou. Důlní a
podzemní díla (jámy a štoly), stejně jako geologická díla způsobují umělé komunikace
výstupu metanu. Přírodní komunikace mohou tvořit tektonická pásma, karbonská okna 2 a
plynopropustný pokryvný útvar. Jsou to komunikace, po kterých vystupoval metan na
povrch ještě před zahájením hornické činnosti. V oblastech karbonských oken je riziko
výstupu nejvyšší. V případě, že v takové oblasti došlo k těžbě blízko pod povrchem, je téměř
jisté, že metan bude vystupovat na povrch (Beňová, 2012).

2
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Metan, může být ovlivněn přírodními vlivy jako jsou například tektonika, eroze,
atmosférické podmínky (nejdůležitější je barometrický tlak) nebo báňsko-technickými vlivy
mezi ty patří vliv dobývání, likvidace dolů a uměle vytvořené komunikace. Uměle
vytvořenými komunikacemi se pohybuje metan směre k povrchu (Obr. 15). Možnosti
původu metanu jsou dvě. Tou první možností je původ ze tlející hmoty v přípovrchových
vrstvách a druhou variantou exhalace (výstup) z uhlí a okolních hornin do důlních prostor.
Při důlní činnosti se však uvolňuje a dostává se do větrného proudu. K povrchu se šíří cestou
nejmenšího odporu, kterou mohou tvořit tektonické poruchy, nedostatečně plynotěsný
pokryvný útvar, nebo v minulosti nedostatečně zajištěná SDD (Mikulová et al., 2008).

Obr. 15 - Faktory ovlivňující výstup důlních plynů na povrch (Mikulová et al., 2008)

Při hodnocení vlivu útlumu těžby v OKR je důležité počítat s faktem, že důlní plyny
do půdního ovzduší a okolní atmosféry nevystupují jen starými důlními díly, která ústí přímo
na povrch (tím myšleno štoly a jámy). Důlní plyny se nejdříve kumulují ve stařinách
utlumených a zlikvidovaných dolů. Jejich výstup na povrch je však řízen okamžitým stavem
atmosférických podmínek (tlak a teplota). Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující
výstup metanu na povrch je pokles barometrického tlaku. Především v období poklesu
barometrického tlaku (Graf 1) na povrch vystupuje metan nejkratší cestou, a to buď umělou
(vliv hornické činnosti) nebo přirozenou (tektonika, nedostatečná mocnost pokryvného
útvaru) (Prokop P., 2008).
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Graf 1 - Grafické znázornění vztahu barometrického tlaku s koncentrací metanu v čase
(Prokop et al., 2008)

4.2 Metanscreening
Metoda stanovení metanu byla vyvinuta na Green Gas DPB, a.s. a poté postupně
převzata dalšími subjekty. Metoda se používá hlavně k lokalizaci a zjišťování rozsahu
výstupu důlních plynů ze starých uzavřených důlních děl. Nejdřív se zpracuje projekt
průzkumných prací. V projekční fázi se musí vyřídit povolení vstupu na pozemky a zajistit
vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí o existenci inženýrských sítí v dotčené
lokalitě a jejich vytyčení v terénu (Horák et al. 2013).
V další fázi se připraví pracovní mapy s pomocnou měřící sítí orientovanou podle
světových stran o hustotě 10 x 10 m a se zakresleným průběhem inženýrských sítí. Po
vytýčení měřících bodů se přistoupí k realizaci odběrových sond (Horák et al. 2013).
Získaná data z měřené lokality jsou převedena z paměti analyzátoru pomocí
příslušného programu do počítače. Z těchto dat je nakonec vystaven protokol o zkoušce
(Horák et al. 2013).
Vzhledem k tomu, že měření koncentrace CH4 v terénu nelze v odběrovém bodě
vícekrát opakovat, je kontrola kvality stanovení založena na kalibraci měřidla a pravidelné
kontrole správnosti kalibrační křivky. Pro všechny činnosti související s projektem
„Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ byly zpracovány
metodické postupy, ve kterých jsou striktně dány všechny podmínky, postupy a pravidla pro
2017

31

Veronika Sedláčková: Přínos vybraných geofyzikálních metod …

přípravu měření, vlastní realizaci měření i pro vyhodnocování získaných dat (Horák et al.
2013).
Sloje spodních sušských vrstev dobývané od úrovně 3. patra (+105 m n. m.) a těleso
pestrých vrstev se nachází v podloží oblastí západních výstupů (Obr. 16). V nadloží výrubu
jednotlivých slojí, tzn. přípovrchové části karbonu, je tektonicky porušené pásmo
karbonského masivu. Kombinace tektonicky roztříštěné přípovrchové zóny karbonu a tělesa
pestrých vrstev tvoří vhodné prostředí pro migraci plynů z podložních výrubů jednotlivých
slojí.

vrstvy petřkovické

vrstvy jaklovecké

vrstvy doubravské
vrstvy sušské
vrstvy sedlové

vrstvy sv. hrušovské
vrstvy sp. hrušovské
předpokládaný průběh sloje

vrstvy porubské

ověřený průběh sloje

Obr. 16 - dobývací prostor dolu J. Fučík, Petřvald vertikální řez 3–3 (Žofie) (Upraveno: Kolektiv autorů:
OKD, DPB PASKOV a.s., 1998)

Východnějším směrem se v podloží výstupů plynu nacházejí sloje strmého uložení,
ovšem nebyly dobývány. Přípovrchová zóna tektonicky porušeného karbonského masivu tu
dosahuje největších mocností a přímo se váže na poruchovou zónu synklinály orlovské
struktury (Horák et al., 2016).
Stanovení koncentrace metanu v půdním vzduchu se provádí na základě
plynometrické metody zvané atmogeochemie (Kolektiv autorů, DPB Paskov, a.s., 2006).
Podle technologie měření půdního plynu metodického postupu 35/A1 – „Metanscreening –
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měření koncentrace důlních plynů v půdním vzduchu“ je obvyklá hloubka měřícího otvoru
1,1 m (vzorky jsou odebrány z hloubky 1 m), (Kolektiv autorů, DPB Paskov, a.s., 2006).
Měření je možno realizovat jen za nízkého barometrického tlaku, tj. pod hodnotou
1017 hPa (přepočteno na hladinu moře). Za jeho prudký pokles je pokládána změna 20
hPa/24 h (Beňová, 2012). Při prudkém poklesu barometrického tlaku je výstup důlních plynů
ze stařin uzavřených dolů nejintenzivnější. Proto je barometrický tlak sledován a
zaznamenáván registračním barometrem, a navíc se na displeji každého analyzátoru
ECOPROBE 5 zobrazuje aktuální hodnota barometrického tlaku. Pokud barometrický tlak
vzroste nad stanovenou mez, měření se ukončí (Horák et al. 2013). (Horák et al., 2014).

4.2.1 Základní metansreening
Základní metanscreening se provádí v nejohroženějších oblastech, tj. oblasti s
největší pravděpodobností výstupů (stařiny situované v blízkosti povrchu, malá mocnost
pokryvu, karbonská okna apod.) a dále oblasti s největší hustotou zástavby. Možné výstupy
důlních plynů na povrch lze potvrdit nebo vyloučit pouze na základě realizovaných plošných
měření (Horák et al., 2015).
V rámci měření ve sledované oblasti LÚC 36 byly zachyceny výstupy stařinné
atmosféry na povrch. Výstupy mají plošný charakter. V rámci LÚC se koncentrují zhruba
do dvou oblastí. Do západní části a východní části LÚC 36 (Obr. 17). Plochy výstupu
stařinné atmosféry na povrch mají spojitý charakter. Výstupy jsou koncentrovány v místech
s nejvyšší kótou reliéfu karbonu (Horák et al., 2016).
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LÚC 36

Obr. 17 - Interpolované výsledky koncentrací metanu v jednotkách ppm (Horák et al. 2016)

Pro eliminaci výstupu stařinné atmosféry na povrch byly v západní částí LÚC 36
odvrtány odplyňovací vrty VM – OV 5 a 6 a v části východní byly odvrtány odplyňovací
vrty VM – OV 7–11. m. Pro ověření úspěšnosti těchto opatření byly provedeny následující
kontrolní metanscreeningy.

4.2.2 Výsledky 1. kontrolní metanscreening
Kontrolní metanscreening se provádí po realizaci opatření k eliminaci neřízeného
výstupu metanu na povrch, a to v místech (bodech), kde byly zaznamenány při základním
průzkumu koncentrace metanu v půdním vzduchu 300 ppm CH4 a vyšší. Provádí se při
hodnotě barometrického tlaku 1010 hPa a nižší (Horák, 2013). Po odvrtání výše zmíněných
vrtů s ohledem na výstupy stařinné atmosféry na povrch, byla provedena další protiplynová
opatření (Horák et al., 2016). V návaznosti na výsledky 1. kontrolního metanscreeningu byly
vyvrtány odplyňovací vrty VM – OV 112 a 113.

4.2.3 Výsledky 2. kontrolní metanscreening
Jeli hodnota CH4 nad 5 %, měří se od bodu s koncentrací nad 5,0 % CH4 ve všech
okolních bodech až do vzdálenosti 20 m. Z tohoto důvodu bylo provedeno další bezpečností
opatření v podobě odplyňovacího vrtu VM – OV 162 situovaného mimo území LÚC 36
(Horák et al., 2016).
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4.2.4 Výsledky 3. kontrolní metanscreening
3. kontrolní metanscreening prokázal, že odplyňovací vrty z předešlých
metansreeningů dostatečně eliminovaly výstupy metanu. Nebylo tedy nutné vrtat další
odplyňovací vrty.
Vezmeme-li v potaz celkovou geologickou stavbu oblasti, je zde velmi složité určit
primární cestu výstupu důlních plynů k povrchu. Přítomnost zvodnění a charakter
kvarterních uloženin může v této oblasti naznačovat možnost laterární filtrace. Je poměrně
dobře možné si představit, že k výstupům dochází v místech, kde nejsou přítomny miocenní
uloženiny, odkud stařinný plyn z roztříštěného pásma karbonských masívů filtruje
v propustných plochách kvartéru, a to až do míst, kde je nejsvrchnější člen tvořený například
již výše zmíněnými navážkami. V místech, kde je vyvinutá zvodeň pak snadno vystupuje
nahoru (Horák et al., 2016).
K eliminaci výstupu metanu byly během plošného metanscreeningu v místech
největších koncentrací metanu, postupně zřizovány odplyňovací vrty. Po základním
metanscreeningu následovaly další kontrolní metansreeningy. Jejich přínosem je postupné
snižování naměřených hodnot a eliminace výstupu metanu na povrch do přijatelné míry.
Výsledky metanscreeningu slouží ke srovnání s výsledky výstupu půdního radonu na
povrch a pro následné zdůvodnění, zdali cesty výstupu půdního radonu a metanu společně
souvisejí.

4.3 Geologické profily odplyňovacích vrtů lokality LÚC 36
Geologické profily vrtů VM-OV 9, 10, 11, 112, 113 lokality LÚC 36, poukazují na
problém karbonské navážky v hlavní části vymezeného území pro plánované geofyzikální
měření. Antropogenní navážka karbonské hlušiny, je v níže přiložených geologických
profilech označena žlutým rámečkem.

4.3.1 Odplyňovací vrty VM-OV č.8 a VM-OV č.9
U odplyňovacích vrtů VM-OV č.8 a VM-OV č.9 (Obr. 18) je kvartér v nejvyšší části
zastoupen zhruba 0,4 m mocnou navezenou hlínou, která tvoří vegetační horizont. Pod ní se
nachází do hloubky 2,8 m navážka karbonské hlušiny. Kvartér je na bázi v hloubce 7,0 m
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zakončen 0,2 m mocnou zvodnělou polohou jemně až středně zrnitého písku (Horák et al.,
2016).

Obr. 18 - Navážka karbonské hlušiny v těsné blízkosti odplyňovacích vrtů VM-OV č.8 a VM-OV č.9
(mapový podklad Ortofoto mapa ČÚZK)

V případě VM-OV č.8 byl reliéf karbonu zastižen ve větší hloubce, než projekt vrtu
předpokládal, proto byl vrt č. 8 prodloužen do konečné délky 45,35 m, aby byl provrtán i
rozvolněný zvětralinový plášť (Horák et al., 2016).

Obr. 19 - geologický profil VM-OV č.9 - karbonská hlušina je vyznačená žlutým rámečkem (Upraveno:
kolektiv autorů: DPB Paskov, a.s., 2006)
V geologickém profilu odplyňovacího vrtu VM-OV č.9 (Obr. 19

Obr. 19) je navážka karbonské hlušiny v hloubce v 0,30 – 3, 40 m pod povrchem.
Styk karbonu u VM-OV č.9 s miocenními horninami není ostrý a na bázi karbonu se
vyskytuje silně rozvolněný karbonský jemnozrnný pískovec. V reliéfu karbonu se v místě
vrtání vyskytuje deprese a reliéf karbonu zde více upadá. Aby se provrtal rozvolněný
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zvětralinový plášť byl vrt oproti původnímu předpokladu navrtán o 14 m hlouběji. Jeho
konečná délka tedy činí 52,22 m (Horák et al., 2016).

4.3.2 Odplyňovací vrty VM-OV č.10 a VM-OV č.11

Obr. 20 - geologický profil VM-OV č. 10 - karbonská hlušina je vyznačená žlutým rámečkem (Upraveno:
kolektiv autorů: DPB Paskov, a.s., 2006)

V geologickém profilu odplyňovacího vrtu VM-OV č.10 (Obr. 20) je navážka
karbonské hlušiny v hloubce 0,20 – 5, 80 m pod terénem. Vrt VM – OV 10 ověřil kvartér
o celkové mocnosti 7,8 m. V jeho nejvyšší části je zastoupen 0,2 m mocnou navezenou
hlínou, která tvoří vegetační horizont. Pod ní je do hloubky 5,8 m navážka tvořená
karbonskou hlušinou. V hloubce 53-55 m byl karbon rozvolněný. Karotáží byla potvrzena
přítomnost uhelné hmoty (Horák et al., 2016).

Obr. 21 - geologický profil VM-OV č. 11 - karbonská hlušina je vyznačená žlutým rámečkem (Upraveno:
kolektiv autorů: DPB Paskov, a.s., 2006)

V geologickém profilu odplyňovacího vrtu VM-OV č.11 (Obr. 21) je navážka
karbonské hlušiny v hloubce 0,30 – 3, 50 m. Vrt VM – OV 11 ověřil kvartér v celkové
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mocnosti 5,2 m, v nevyšší části je zastoupený 0,3 m mocnou navezenou hlínou tvořící
vegetační horizont. Pod ní je do hloubky 3,5 m navážka tvořená karbonskou hlušinou. Reliéf
karbonu byl ověřen v hloubce 51,2 m (Horák et al., 2016).

4.3.3 Odplyňovací vrt VM-OV č.112
V geologickém profilu odplyňovacího vrtu VM-OV č.112 (Obr. 22) je navážka
karbonské hlušiny v hloubce 0,20 – 1, 00 m.

Obr. 22 - geologický profil VM-OV č. 112 - karbonská hlušina je vyznačená žlutým rámečkem (Upraveno:
kolektiv autorů: DPB Paskov, a.s., 2006)

Vrt VM – OV 112 (Obr. 23) ověřil pokryvný útvar o celkové mocnosti 31 m. Kvartér
je v nejvyšší části ovlivněn antropogenní činností a pod 0,2 m mocnou hlínou je do hloubky
1,0 m zastoupen navážkou, která je tvořena karbonskou hlušinou jemné frakce. Uložení
karbonských hornin je ovlivněno přítomností orlovské vrásy, horniny jsou výrazně
tektonicky porušené a nacházejí se ve strmém uložení. V hloubce pod 108 m vrt ověřil uhelné
slojky. Vrt byl ukončen dle projektu v hloubce 120 m (Horák et al., 2016).
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Obr. 23 – Místní vodoteč v těsné blízkosti odplyňovacího vrtu VM-OV č.112 (mapový podklad Ortofoto
mapa ČÚZK)

4.3.4 Odplyňovací vrt VM-OV č.113
V geologickém profilu odplyňovacího vrtu VM-OV č.113 je navážka karbonské
hlušiny v 0,80 – 4, 80 m. Nicméně je zřetelně vidět i na povrchu (Obr. 24).

Obr. 24 – Navážka karbonské hlušiny u odplyňovacího vrtu VM-OV č.113 (mapový podklad Ortofoto mapa
ČÚZK)
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Obr. 25 - geologický profil VM-OV č. 113 - karbonská hlušina je vyznačená žlutým rámečkem (Upraveno:
kolektiv autorů: DPB Paskov, a.s., 2006)

Kvartér vrtu VM – OV 113 (Obr. 25) je v nejvyšší části ovlivněn antropogenní
činností a pod 0,8 m mocnou hlínou je zastoupen navážkou do hloubky 4,8 m, která je
tvořena karbonskou hlušinou frakce 0–10 cm.
Uložení karbonských hornin je ovlivněno přítomností Orlovské vrásy, horniny jsou
výrazně tektonicky porušené a nacházejí se ve strmém uložení. Místy vrt prošel uhelnými
slojemi. Vrt byl ukončen dle projektu v hloubce 135 m (Horák et al., 2016).

4.4 Podmínky pro měření OAR přenosným emanometrem
Mocnost navážky karbonské hlušiny je proměnlivá. Ve všech profilech je přítomná
přibližně od 0,20 m do 6,80 m. Při měření půdního radonu se sonda zatlouká do hloubky
0,80 m. Navážka tak tvoří závažný problém při odběru objemové aktivity radonu, je tvořená
hrubozrnnými štěrky (Obr. 26), které brání zatloukání sondy do požadované hloubky.
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LÚC 36

Obr. 26 – navážka karbonské hlušiny v těsné blízkosti odplyňovacích vrtů lokality LÚC 36 (mapový podklad
Ortofoto mapa ČÚZK)

Měřila jsem kolmo na linii tvořenou odplyňovacími vrty, které byly vyvrtány na
místech s největšími výstupy metanu. Měření jsem uzpůsobila podmínkám v terénu. Velkou
překážku tvořila navážka karbonské hlušiny (Obr. 27), která omezila možnost výběru
vhodných míst pro geofyzikální měření. Dalším omezujícím aspektem pro výběr vhodného
místa je geomorfologie lokality.
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LÚC 36

Obr. 27 – problémy karbonské navážky spojené s měřením OAR (mapový podklad Ortofoto mapa ČÚZK)

4.5 Výsledky měření emanace půdního radonu
Měření půdního radonu je zcela nový faktor, kterým v rámci specifikace jednotlivých
faktorů ovlivňujících výstup metanu z podloží prověřím možnost využití výsledků měření
emanace půdního radonu jako prekurzor ukazující spojitost mezi místy s výraznou emanací
radonu a existencí rozvolněných prostředí.
Emanace mohou indikovat místa výstupů jiných plynů (v tomto případě metanu).
V rámci předešlých měření emanace půdního radonu na jiných lokalitách logických
územních celků, byla potvrzena spojitost mezi místy s výraznou emanací radonu a existencí
rozvolněných prostředí, které mohou být prioritními cestami metanu na povrch.
Proto jsem s ohledem k poskytnutým výsledkům mentanscreeningu změřila tři
profily emanace půdního radonu (Obr. 28) v rámci možností kolmo na linii tvořenou
odplyňovacími vrty. K umístění profilů mě vedl předpoklad, že tuto linii budou doprovázet
i zvýšené hodnoty radonu.
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LÚC 36

0
0

Profil 1A
Profil 2A
Profil 3B
Obr. 28 - měření OAR v profilech (mapový podklad Ortofoto mapa ČÚZK)

VM-OV

4.5.1 Objemová aktivita radonu – profil 1A
Profil 1A (Graf 2) o délce 40 m jsem změřila podél vrtu VM – OV 21. Nejvyšší
koncentrace je na pátém metru a to hodnota 5, 46 kBq.m-3. Nejnižší hodnota je uprostřed
profilu na dvacátém metru přímo u odplyňovacího vrtu VM-OV 21.
Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu VM-OV 21 profil 1A
6
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Graf 2 - Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu, VM-OV 21 - profil 1A
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4.5.2 Objemová aktivita radonu – profil 2A
Profil 2A (Graf 3) o délce 50 m jsem změřila rovnoběžně z profilem 1A. Nejvyšší
hodnota 8,08 kBq.m-3 je na patnáctém metru od začátku profilu.
Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu - VM – OV
10
21 - profil 2A
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Graf 3 - Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu, VM – OV 21 - profil 2A

4.5.3 Objemová aktivita radonu – profil 3B
Profil 3B (Graf 4) jsem změřila o 300 metrů dál rovnoběžně s profilem 2, má délku
55 metrů. Nejvyšší hodnota 2,58 kBq.m-3je na dvacátém metru.
Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu - profil 3B
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m
Graf 4 - Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu profil 3

4.6 Elektrická odporová tomografie
Ve všech případech měření ERT (Obr. 29) bylo zvoleno měření podle uspořádání
Wenner-Schluberger, pouze na profilu P3 bylo zvoleno měření podle uspořádání dipol-dipol.
Stejně jako u měření OAR byly změřeny v rámci možností kolmo na linii tvořenou
odplyňovacími vrty a rovnoběžně s plošnými výstupy metanu z podloží. S cílem nalezení
cest úniků půdního vzduchu z podloží.
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P3
B
P2A

P1

Obr. 29 - situační mapa profilů ERT (mapový podklad Ortofoto mapa ČÚZK)

4.6.1 Profil P1
Měření elektrické odporové tomografie profilu P1 (Obr. 30) bylo provedeno ve
střední části LÚC 36 podél vrtů VM – OV 8-11. Profil P1 je 316 m dlouhý. Měření proběhlo
do hloubky 32 m.
Na horizontální je metráž profilu (směr podél elektrod) na vertikální ose je hloubka
profilu a v grafu jsou hodnoty rezistivity, které program z bodových dat interpoluje do
plochy.
Zvýšené hodnoty rezistivity od 25,1 do 175 ohm.m se nachází na tenké asi 8metrové
přípovrchové hranici v celém rozsahu profilu, pravděpodobně se jedná o antropogenní
navážku. Na téměř celém profilu jsou hodnoty rezistivity 1,37 – 9,52 ohm.m. Je možné, že
se jedná o horniny nasycené vodou. To indikuje i fakt, že lokalita je celá protkána místními
vodotečemi (Obr. 31).

Obr. 30 - Profil P1 zapojení elektrod podle uspořádání Wenner-Schluberger (WSCH)
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Obr. 31 – Místní vodoteče v blízkosti odplyňovacích vrtů VM-OV č.10 a VM-OV č.11(mapový podklad
Ortofoto mapa ČÚZK)

4.6.2 Profil P2A
Měření profilu ERT v profilu P2A proběhlo nad střední okrajovou částí LÚC 36.
Důvodem byla přítomnost vody v okolí profilu P1A a výsledek měření ERT tohoto profilu.
Profil P2A je 316 m dlouhý. Měření proběhlo do hloubky 56 m.
V profilu P2A (Obr. 32) se míra rezistivity projevuje velmi nepravidelným
rozložením, v některých částech je rezistivita vysoká. Červenou čárkovanou čarou jsou
naznačeny od sebe odporově odlišné zóny, které by mohly být potencionálně vhodné pro
prostup půdního vzduchu obsahující metan a radon směrem k povrchu.

Obr. 32 - Profil P2A zapojení elektrod podle uspořádání Wenner-Schlumberger
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4.6.3 Profil P3B
Pro ověření výsledků profilu P2A, jsem rovnoběžně s ním změřila profil P3B.
Vzhledem k omezení místními komunikacemi je dlouhý pouze 172 m. Měřila jsem do
hloubky 35 m. 50 % části profilu P3B se projevuje vysokou hodnotou rezistivity okolo 263
ohm.m. Profil naznačuje tři možné od sebe odporově odlišné zóny, které jsou potencionálně
vhodné pro prostup půdního vzduchu obsahující metan a radon směrem k povrchu. Ovšem
dvě označené v (Obr. 33) popiskem silnice jsou zavádějící, protože přímo nad nimi se
nachází místní komunikace.
silnice

silnice

Obr. 33 - Profil P3B – zapojení elektrod podle uspořádání Wenner-Schluberger

4.6.4 Profil P33B
Profil P33B (Obr. 34) byl měřen podle uspořádání dipól-dipól. Tato metoda je
vhodnější než Wenner-Schlumbergerova pro zjištění tektonických poruch. Vzhledem
k dostatečným časovým možnostem, a protože jsem hledala také tektonická porušení jsem
použila na profilu metodu dipól-dipól. Mezi metodou dipól-dipól a WennerSchrumbergovou metodou se ukázala velmi dobrá shoda, ale žádné tektonické rozhraní se
nepotvrdilo.
silnice

silnice

Obr. 34 - Profil P33B – zapojení elektrod podle uspořádání dipól – dipól (DD)
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5

ROZBOR VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ

PRÁCE
Na celém území LÚC 36 a jeho nejbližším okolí, je antropogenní navážka, která brání
měření objemové aktivity radonu emanační metodou. Z tohoto důvodu, bylo měření
prováděno v profilech a v omezeném množství.
Profil 1AOAR (Bq.m3
)

?

Profil 2AOAR (Bq.m-3)

?

Obr. 35 - profil P2A elektrické odporové tomografie, s vloženými profily objemové aktivity radonu.

Červené čárkované čáry na (Obr. 35), možná indikují geofyzikální rozhraní výstupů
půdního vzduchu. Grafy vložené nad profilem výsledků ERT profilu 2A indikují výsledky
geofyzikálního měření objemové aktivity radonu (Bq.m-3). V případě objemové aktivity
radonu profilu 2A, je pravděpodobně cesta výstupu společná pro výstup radonu i metanu
z podloží. Nejdříve jsem zde měřila ERT a v návaznosti na výsledky měření jsem zde
změřila OAR s předpokladem, že zde naměřím zvýšené hodnoty OAR.
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Profil 3BOAR
(Bq.m-3)

silnice
silnice
?

Obr. 36 - profil P3B elektrické odporové tomografie, s vloženými profily objemové aktivity radonu

Modré čárkované čáry na (Obr. 36), indikují výrazná geofyzikální rozhraní mezi
vrstvami výstupů půdního vzduchu. Grafy vložené nad profilem výsledků ERT profilu 3B
indikují výsledky geofyzikálního měření objemové aktivity radonu (Bq.m-3). V případě
objemové aktivity radonu profilu 3B, je stejně jako u profilu 2A pravděpodobně společná
cesta výstupu radonu i metanu z podloží.
Stejně jako u profilu P2A jsem i u profil P3B provedla měření OAR. Na (Obr. 36),
jsou konfrontovány výsledky ERT profilu P3B s výsledky OAR profilu 3B. Z výsledků
vyplývá možná souvislost mezi výstupem metanu a radonu. Pravděpodobně se jedná o
společnou cestu výstupu těchto plynů z podloží.
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Obr. 37 - situační mapa profilů ERT měření s plošnými výstupy metanu (ppm) a vyznačenými
odplyňovacími vrty (plošné výstupy metanu, Upraveno: Horák et al. 2016, mapový podklad Ortofoto mapa
ČÚZK)

Na (Obr. 37) je znázorněná situační mapa profilů ERT a plošnými výstupy metanu a
vyznačenými odplyňovacími vrty. Profily ERT jsem změřila rovnoběžně s výstupy metanu
a přibližně kolmo k linii odplyňovacích vrtů.
Nicméně pro potvrzení měření doporučuji pro tuto lokalitu například rozšíření
geofyzikálního průzkumu využitím jiné metodiky (například ručních vrtáků) pro použití
v obtížně přístupných oblastech, aby byly schopny překonat problém odběru vzorků OAR
v karbonské navážce. Dále pro lepší vyhodnocení výsledků doporučuji sjednotit čas měření
kontrolního metanscreeningu společně s měřením OAR ve stejných klimatických
podmínkách.
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ZÁVĚR
V této

diplomové

práci

jsem

se

zabývala

územím

přiděleným

koordinátorem projektu pro revitalizaci Moravskoslezského kraje č. 35/AKT realizovaném
Sdružením Velký metan „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní
díla“ doc. Dr. Ing. Jiřím Horákem. Jedná se o území LÚC 36 a jeho nejbližší okolí.
Na základě předešlých zkušeností (Hamadové, 2015 a Seka, 2014, 2016) jsem
vyloučila jako měřící metodu georadar a navrhla elektrickou odporovou tomografii a
emanační metodu pro měření půdního radonu. Zhodnotila lokalitu z hlediska podmínek pro
měření OAR a vzhledem k silné karbonské navážce, která znemožňuje odběr vzorků půdního
vzduchu jsem zvolila vhodná místa geofyzikálního měření. Dále jsem vycházela z výsledků
(Hamadové, 2015 a Seka, 2014, 2016), které prokázaly že zvýšené hodnoty radonu a metanu
jsou pouze v blízkém okolí vertikální jámy nebo nad horizontálním důlním dílem.
Proto jsem nejdříve provedla podrobnou rekognoskaci terénu, následně jsem území
rozebrala z hlediska geologických, inženýrskogeologických a geomorfologických poměrů.
V potaz jsem brala hydrologii, klimatologii, poklesy a tektoniku. Na základě tohoto
průzkumu se ukázalo, že na zadané lokalitě není žádná štola ani žádná vertikální jáma.
Realizovala jsem tři měření ERT a tři měření OAR, tyto výsledky jsem vyhodnotila
a porovnala s výsledky metanscreeningu.
Porovnáním mezi koncentracemi metanu a objemové aktivity radonu jsem zjistila,
že metan a radon mají pravděpodobně společnou souvislost. Mohou tedy nastat čtyři možné
situace:
-

Jsou zvýšené hodnoty OAR i koncentrace metanu

-

Jsou nízké koncentrace OAR i koncentrace metanu

-

Zvýšené koncentrace OAR a snížené koncentrace metanu

-

Snížené koncentrace OAR a zvýšené koncentrace metanu

Výsledná měření mohou být ovlivněná různými faktory. K nim patří především
časová rozdílnost mezi měřením metanu a radou, výkyvy klimatických podmínek, které silně
ovlivňují výstupy důlních plynů, klimatické změny během měření OAR a ERT a
v neposlední řadě také větší počet dešťových srážek, které mají vliv na propustnost horniny.
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LÚC 36 – odkrytá geologická mapa povrchu karbonu (Horák et al. 2016, Kolektiv autorů: OKD, DPB
Paskov a.s., 1998, mapový podklad Ortofoto mapa ČÚZK)

Interpolované výsledky koncentrací metanu v
jednotkách ppm

Obr. 38 – srovnání odkryté mapy povrchu karbonu, interpolovaných výsledků koncentrace metanu, ERT
výsledky a odplyňovacích vrtů, které tvoří linii v ssv. až jjz. směru

Dále jsem zjistila, že pomyslná linie tvořená odplyňovacími vrty je přibližně
rovnoběžná s poklesovou dislokací (Obr. 38). Tato skutečnost nevylučuje, že příčinou
vyšších hodnot zde by mohla být širší oblast rozvolnění, která se vytváří kolem poklesové
dislokace a v této oblasti po celé linii se pravděpodobně může půdní vzduch šířit ve větším
objemovém množství na povrch, z tohoto důvodu tam jsou vyšší koncentrace metanu.
Proto, jsem měřila na těchto místech, abych zjistila, jestli objemová aktivita radonu
se shoduje s výstupy metanu na povrch a dalším důvodem jejich umístění byly podmínky
pro měření. Na měření měli vliv karbonské navážky a nemalé množství vodotečí.
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SEZNAM ZKRATEK
A, B, C
Bq.m-3
ČGS
ČHP
ČÚZK
ERT
GPR
HP
hPa
KMS
LÚC
LÚC 36
m n. m.
M, N, P
OAR
OKR
ppm
SDD
sp. a sv.
VM-OV
Ωm

Proudové elektrody odporových metod
Becquerel na metr
Česká geologická služba
Česká část Hornoslezské pánve
Český úřad zeměměřický a katastrální
Elektrická odporová tomografie
Georadar (ground penetrating radar)
Hornoslezská pánev
Hektopascal
Kontrolní metanscreening
Logický územní celek
Logický územní celek č. 36
Metr nad mořem
Měřící elektrody odporových metod
Objemová aktivita radonu
Ostravsko-karvinský revír
Parts per milion
Staré důlní dílo
Spodní a svrchní
Velký metan – odplyňovací vrt
Ohmmetr
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