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ABSTRAKT 

 

Doktorská disertační práce se zabývá optimalizací metodiky geofyzikálních měření 

metodami elektrické rezistivitní tomografie (ERT) a georadaru (GPR) na územích 

postižených svahovými deformacemi. Studijní a aplikační oblasti byly zvoleny na Vnějších 

Západních Karpatech. 

Jedním z cílů této disertační práce je uvádět výhody a přínosy relativně „nových 

geoelektrických metod“ při zkoumání svahových deformací a porovnat je se standardními 

a klasickými geofyzikálními metodami. 

Tato práce se také zabývá ukázkou správného zpracování naměřených dat v terénu 

pro vhodnou analýzu a objektivnější interpretaci výsledků. 
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Summary 

 

This doctoral thesis aims at optimizing the methodology of geophysical 

measurements using the electrical resistivity tomography method (ERT) and ground 

penetrating radar (GPR) in territories affected by slope deformations. Case studies and 

application areas were selected on the Outer Western Carpathians (Czech Republic). 

The purpose of this doctoral thesis is to 1) show the advantages and benefits of the 

relatively “new geoelectric methods" for the examination of slope deformation, 2) compare 

them with the standard and traditional geophysical methods and with other geotechnical 

studies, and 3) present accurate processing of measured data in the field for the appropriate 

analysis and objective interpretation of the results. 
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CO   Odrazové profily 

 

DD   Dipól-Dipól 

 

DMR   Digitální model reliéfu 

 

ČGS   Česká geologická služba 

 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

 

ERT   Elektrická rezistivitní tomografie 

 

GPR   Georadar (Ground penetrating radar) 

 

MRS   Mělká refrakční seismika 

 

RMS   Střední kvadratická odchylka (root-mean-squared) 

 

SOP    Symetrické odporové profilování 

 

ST    Seizmická tomografie 

 

VD   Vodní dílo 

 

VES    Vertikální elektrické sondování  

 

WARR  Širokoúhlé reflexe a refrakce 

 

WMS   Webové mapové služby 

 

W-SCH  Wenner-Schlumberger



ING. BLADIMIR CERVANTES: OPTIMALIZACE METODIKY GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ METODAMI ERT A GPR NA 

ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH SVAHOVÝMI DEFORMACEMI 

2016  1 

 

1 ÚVOD 

Jedním ze základních faktorů k využití geoelektrických metod při průzkumu 

a monitoringu svahových deformací v konkrétních geomorfologických problémech je 

rychlý vývoj informačních technologií a přístrojového vybavení, který nám v dnešní době 

umožňuje stanovit rychleji a často i efektivněji změny fyzikálních parametrů v mělkém 

horninovém prostředí bez destruktivních zásahů. 

Znalost změn fyzikálních parametrů stavu horninového masivu, tj. struktura, 

mechanické vlastnosti, geomorfologické poměry, apod., jsou důležitou součástí 

geotechnických parametrů, které slouží pro výpočty stability svahů s velikou mírou 

přesnosti s následným navrhováním sanačních opatření (Bláha, 1993). 

Tato práce je zaměřena na využití dvou geoelektrických metod. První je metoda 

elektrická rezistivitní tomografie (dále ERT) a druhá využívá georadar – ground 

penetrating radar (dále GPR). Metoda ERT patří do skupin stejnosměrných metod a 

metodu GPR řadíme do skupiny elektromagnetických metod. Obě metody využívají 

umělých elektrických polí ke studiu a zkoumání geoelektrických charakteristik 

horninového prostředí (Sass et al., 2008). 

V dnešní době se použitím uvedených geofyzikálních metod ERT a GPR  posouvá 

průzkum svahových deformací na kvalitativně vyšší úroveň s možností prvotního 

vyhodnocení přímo v terénu (Cervantes et al., 2012). Zařazení těchto metod do komplexu 

terénních prací spolu s případným využitím metody mělké refrakční seismiky (MRS) 

doplněné o metodu vertikálního elektrického sondování (VES) a metodu odporového 

profilování (OP) umožňuje získávat data s podstatně lepší kvalitou (Poláček a Cervantes, 

2011). 

V podstatě se jedná zejména o optimalizaci metodik měření ERT a GPR na 

aktivních ale i potenciálních (případně fosilních) sesuvech (viz kapitola 6 Případové 

studie). Získané výsledky mohou poskytnout nové upřesňující informace o změně vnitřní 

stavby horninového prostředí, postupně vznikajících smykových plochách v různých 

hloubkách. Ukazuje se, že výsledky ERT a GPR mohou sloužit pro zobrazení strukturních 

a tektonických rozhraní (Poláček a Cervantes, 2012), tj. k vymezení dílčích 

kvazihomogenních bloků sesuvu. Na základě provedeného monitoringu těchto oblastí lze 

následně navrhnout prevenci a sanační postupy (Záruba a Mencel, 1974). 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavní náplní disertační práce je posouzení možnosti využití metod ERT, GPR a 

metodik měření v problematice řešení svahových deformací. 

 

Hlavním cílem je: 

 

 výzkum v otázkách optimálního uspořádání elektrod u metody ERT, u metody 

GPR pak nejvhodnějšího nastavení parametrů měření a volby frekvence antény 

v závislosti na konkrétních geologických poměrech postižené části horninového 

masívu, 

 

 porovnání výsledků získaných metodami ERT a GPR s výsledky získanými 

dosud používanými standardními odporovými metodami OP, VES a metodou 

MRS, a dále pak posoudit jejich přínos při průzkumu svahových deformací, 

 

 ukázat přinos a význam příčných geoelektrických profilů při výzkumu 

svahových deformací v oblastech, kde měření na podélných profilech není 

možné provádět z důvodů nevhodných terénních podmínek. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Určité náznaky použití geofyzikálních metod při výzkumu svahových deformací se 

projevily až v druhé polovině minulého století. Rozsáhlejší pokusy je možné datovat do 

šedesátých let a systematické používání začíná v létech sedmdesátých. Rozvoj aplikace 

geofyzikálních metod při výzkumu svahových deformací nebyl ve světě stejný. Jako první 

se začaly geofyzikální metody používat v Japonsku, USA a v Sovětském svazu a v 

neposlední řadě i v Československu (Gokceoglu a Sezer, 2009). Po provedení prvních 

pokusů realizace geofyzikálních metod v ČR při průzkumu svahových deformací se 

uvedenou problematikou začala zabývat s různým úspěchem různá geofyzikální pracoviště 

(Bláha, 1993). 

V posledních letech minulého století (1990 – 2000) v důsledku globalizace byl 

podporován a vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) projekt „International Decade 

of Natural Disaster Reduction“ (angl. zkr. IDNDR). V rámci projektu byly vytvořeny 

pracovní skupiny na průzkum a výzkum těchto jevů jako např. „Mezinárodní skupina pro 

výzkum sesuvů půdy“. Tento významný krok přispěl k vymezení mezinárodních standardů 

ve výzkumu svahových deformací a byl jedním z důvodů k rozvoji šíření informací a 

publikací týkajících se této problematiky. V následujících desetiletích byl IDNDR 

nahrazen a vznikl projekt „Mezinárodní strategie pro omezování důsledků katastrof“ (angl. 

zkr. UNISDR) (Gutiérrez et al., 2010). 

Výsledkem výše uvedených činností a detailnějšího sledování a kontrolování 

sesuvů je výrazné zvýšení množství publikací na toto téma. O tom svědčí nedávné 

příspěvky o současném pokroku při výzkumu sesuvů uvedených v databázi Web Of 

Science (Gokceoglu a Sezer, 2009). Z těchto studií vyplývá, že se v posledních desetiletích 

produkce nových článků o této problematice výrazně zvýšila od 150 příspěvků ročně na 

víc než 340. Největší podíl publikací patří časopisům Geomorphology (367) a Engineering 

Geology (299), následuje v menším počtu časopis Landslide (132), časopis Canadian 

Geotechnical Journal (125) a jiné. Dalším bodem je produktivita publikací jednotlivých 

zemí, kde z mezinárodního hlediska je největší rozšíření vědecké aktivity v Itálii, Japonsku 

a Kanadě (Gutiérrez et al., 2010). 

Z hlediska použití geofyzikálních metod při výzkumu a průzkumu svahových 

deformací lze pozorovat rychlý vývoj (Grandjean et al., 2006; Gutiérrez et al., 2010) při 

aplikaci a volbě různých metodik práce (Aracil Ávila et al., 2005; Naudet et al., 2008) a 

přístrojové techniky (Zerathe a Lebourg, 2012; Heincke et al., 2010). V současné době 

vedle dosud používaných klasických povrchových geofyzikálních metod VES, SOP, MRS, 

případně karotážních metod, lze přiřadit „nové“ geofyzikální metody, tj. elektrická 

rezistivitní tomografie, georadar a seismická tomografie „ST“ (Samyn et al., 2012). Tyto 

metody umožňují získat objektivnější představu a tím stanovit přesnější povahu struktur a 

stavů horninového prostředí ovlivněného svahovou deformací (Lebourg et al., 2010). Lze 

konstatovat, že kombinace klasických a „nových“ metod poskytne lepší výsledky. V tomto 
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smyslu platí staré geofyzikální přísloví „Jedna metoda, žádná metoda“. Většinou bývá 

jedna metoda hlavní a další ji doplňují. 

Řada zahraničních a tuzemských autorů uvádí mnoho různých variant použití 

„nových geofyzikálních metod“ v kombinaci s klasickými geofyzikálními. Grandjean et 

al., (2006) aplikují elektrickou rezistivitní tomografii a akustické vlnění na určení vnitřní 

struktury svahů v severních Alpách ve Francii. Analýzou rychlosti akustického vlnění a 

měrného odporu bylo možné definovat fyzikální vlastnosti postižených oblastí. Výsledné 

řezy a korelace dat rychlosti a měrných odporů potvrzují, že aplikace těchto dvou metod 

poskytuje doplňující informace o mechanismu vývoje sesuvů. Získané akustické údaje 

udávají informaci o hustotě puklin a zlomů, zatímco elektrická rezistivitní tomografie o 

změně vlhkosti (obsahu vody) v tělese sesuvů (Grandjean et al., 2006). 

Aplikace ERT a seismické tomografie v západních částech Alp ve Francii (Le Roux 

et al., 2011) byla prováděna v rozsáhlých sesuvných oblastech s cílem vymezovat hloubku 

a prostorové omezení postižené oblasti. Porovnání výsledků získaných „tomografickými“ 

metodami s existujícími údaji geodetického, geomorfologického a geologického průzkumu 

ukazuje, že změny geofyzikálních parametrů jsou výsledkem intenzivního zvětrání a 

postupného vývoje dutin (většina vyplněná vzduchem) uvnitř pohybující se hmoty ve 

svahových deformacích. 

Další podobné případy použití metody ERT a seismické tomografie v západní časti 

Turecka (Gökhan et al., 2008), v Norsku (Heincke et al., 2010), v Itálii (Piegari et al., 

2009; De Bari et al., 2011) a v jiných státech i mimo Evropu (Gutiérrez et al., 2010; Chao 

et al., 2008) při výzkumu svahových deformací v různých geologických prostředích 

ukazují dobré výsledky k pochopení chování svahových deformací. Každá metoda je 

založena na jiných fyzikálních zákonech, ale dohromady přinášejí řadu výhod k zjištění 

vnitřní struktury tělesa, fyzikálních vlastností materiálů a geometrii (tvaru) postižené 

oblasti. 

Kombinace metody GPR s jinými metodami nejsou výjimkou (Sass et al., 2008). 

Nicméně, vzhledem ke genezi a vývoji svahových deformací (sesuvů), vlivem 

klimatických změn a hydrologického režimu, tj. deště, změny hladiny podzemní vody, 

obsahu vody a vlhkosti apod., (Chao et al., 2008) je GPR méně využívanou metodou. 

Navzdory těmto překážkám aplikace GPR při studii svahových deformací přináší kladné 

výsledky na zjištění mělkých struktur zvláště na zónách, kde se vyskytují vysoké měrné 

odpory (Gutiérrez et al., 2010). 

V posledních letech se objevují nové výsledky výzkumných prací s použitím 3D 

zobrazení. S rychlým vývojem výkonnějších počítačů a algoritmů (Friedel et al., 2006; 

López Hidalgo et al., 2012) lze z výsledků měření ERT, ST, GPR metod převést řezy 2D 

na 3D zobrazení (Friedel et al., 2006). V jiných případech lze přímo aplikovat měření 3D v 

terénu zejména u metod ERT a GPR.  

Tento významný technologický pokrok umožňuje interpretovat a analyzovat 

horninové prostředí jednak ve vertikálních řezech, jednak po horizontálních rovinných 
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plochách směrem do hloubky (Samyn et al., 2012). Velkou výhodou 3D zobrazení je 

identifikace a vizualizace tvarů a velikostí jednotlivých struktur (těles, vrstev, apod.) a jevů 

(hydraulických, mechanických) k správné charakterizaci a interpretaci svahových 

deformací.  

V České republice se celá řada autorů zabývá výzkumem a využitím geofyzikálních 

metod na svahových deformacích. Doc. Bláha (1993) uvádí celou škálu využití různých 

geofyzikálních metod v běžné praxi a metody, které mají spíše experimentální charakter. V 

posledních desetiletích se vydávalo mnoho různých studií, které se zabývaly aplikacemi 

„nových metod“, zejména ERT a ST (Horský a Bláha, 2009; Škarpich et al., 2011; Tábořík 

a Pánek, 2010) v kombinaci s klasickými geofyzikálními metodami (Duras et al., 2005). 

Většina těchto příspěvků vychází ze zkušeností získaných během výzkumů, které byly 

prováděné v horských oblastech, a to zejména v oblasti Vnějších Západních Karpat 

(Škarpich et al., 2011; Tábořík a Pánek, 2010; Baron a Krejčí, 2005; Bláha a Duras, 2013; 

Poul et al., 2010). 
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4 METODIKA PRÁCE 

V první etapě zpracovaného tématu disertační práce bylo nutné provést rešerši 

poznatků a výsledků získaných při řešení svahových deformací geofyzikálními metodami v 

ČR i v zahraničí. Ke splnění tohoto účelu bylo využito i výsledků získaných řešením 

diplomových prací na Institutu geologického inženýrství HGF, VŠB – TU Ostrava 

týkajících se této problematiky z pohledu prováděných návrhů pro sanaci těchto jevů 

(Cervantes, 2010; Gebauer, 2011). 

V další etapě následovala rekognoskace zvolených svahových deformací k 

výzkumu a navrhování terénních měření z pohledu dostupnosti a přírodních podmínek. 

V měsících duben až listopad v roce 2011 - 2012 probíhala terénní práce a testování 

různých parametrů měření. Následovalo průběžné zpracování a interpretace získaných 

výsledků průzkumů (konkrétně dvou studentských grantů). Dále byly v prvních měsících 

2013 - 2014 vyhodnoceny výsledky získané geofyzikálním monitoringem. Uvedené 

problémy byly řešeny vybraným softwarem (viz podkapitola 4.3 Zpracování a interpretační 

postupy naměřených dat) včetně posouzení jeho vhodnosti použití v této problematice. 

4.1 ÚLOHY VYBRANÝCH GEOELEKTRICKÝCH METOD 

Při aplikaci geofyzikálního průzkumu se snažíme hledat odpovědi na otázky o 

chování a stavu horninového prostředí. K tomuto účelu používáme různé exaktní 

nedestruktivní metody. Studium fyzikálních polí těmito metodami umožňuje vytvořit obraz 

zkoumaného prostředí. Na jeho základu můžeme pak vypracovat model, který by se měl co 

nejvíce přiblížit skutečnosti. Kvalita výsledků geofyzikálních prací závisí na vhodné volbě 

použitých metod, fyzikálním kontrastu horninového prostředí a zkušenostech interpretátora 

(Horský a Bláha, 2009). 

V této práci je analyzováno použití dvou „relativně nových“ geoelektrických metod 

– metody ERT a GPR (začátek vývoje a použití obou metod cca od 90 let minulého století 

Loke a Barker, 1996; Busby et al., 1994). Předností jejich použití je rychlost při sběru dat v 

terénu, moderní způsob zpracování výsledků na počítači, a tedy objektivnější interpretace 

naměřených dat (Cervantes et al., 2012). Dalším důvodem jsou litologické rozdíly, které ve 

většině případů představují dostatečně kontrastní rozdíl v měrných odporech horninového 

materiálu. Faktem je, že v přírodě existují případy, kdy určování těchto rozhraní přináší 

určité komplikace. Tento limitující faktor, z hlediska vymezování kvazihomogenních 

bloků v horninovém prostředí, je vysvětlen pojmem geologické a geofyzikální vrstvy 

(Mareš et al., 1983). Někdy se členění souvrství geologických vrstev jeví podle různých 

fyzikálních vlastností, např. měrných odporů jako jedna geofyzikální vrstva. Naopak se 

někdy v jedné geologické vrstvě objevují různá geofyzikální rozhraní. 

Zobrazení výsledků v reálném čase a v co nejkratší době je také velkou výhodou 

GPR. Profil horninového prostředí je vizualizován už v průběhu měření na obrazovce 
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aparatury. Nicméně, výsledky měření závisí jednak na správném nastavení parametrů 

použité antény, jednak na vlastnostech horninového masivu - relativní permitivitě 

podpovrchových vrstev, vodivosti prostředí, apod. (Orlando, 2007).  

Vybrané geoelektrické metody mají za úkol hlavně rozlišit průběh smykových 

ploch, případně zón, základní litologické typy zemin a hornin, vymezit zóny oslabení, určit 

tektonické porušení a vyhledat místa s propustnými polohami (Crozier, 2010). Na základě 

těchto výsledků a jejich interpretace lze sestavit a poskytnout prvotní i doplňující 

informace o prostorovém omezení svahové deformace (plošný rozsah a hloubkové 

omezení), změnách hladiny podzemní vody v různých klimatických obdobích (Chao et al., 

2008), přítomnosti smykových ploch a časovém vývoji deformace při monitoringu 

(Poláček a Cervantes, 2012). 

4.2 METODIKA MĚŘENÍ A TERÉNNÍ PRÁCE  

4.2.1 Metoda elektrické rezistivitní tomografie - ERT 

Účelem této odporové metody je vypočítat elektrický měrný odpor horninového 

prostředí. Princip měření ERT vychází z teoretických poznatků stejnosměrných metod, kde 

zavedením umělého elektrického pole do země prostřednictvím dvou elektrod A a B lze 

měřit napěťový rozdíl ΔV mezi měřícími elektrodami M, N. Ve své nejzákladnější podobě 

se celá konfigurace aparatury skládá ze zdroje proudu, měřicího přístroje a kabeláže 

spojující elektrody neřezové. Ze vzdálenosti elektrod, měřeného proudu I a napětí ΔV 

určíme zdánlivý měrný odpor horninového prostředí ze vztahu: 

ϱ =  κ 
𝛥𝑉

𝐼
      (1) 

kde κ je konstanta uspořádání, která závisí na konfiguraci (vzdálenosti) proudových 

a měřících elektrod (López Hidalgo et al., 2012). Různé uspořádání proudových a měřících 

elektrod byly navrženy v průběhu let. Nejčastěji používaná uspořádání jsou zobrazena na 

obr. 1, spolu s jejich přiřazenými konstantami. Výhody a nevýhody různých uspořádání 

jsou popsány v různých odborných článcích a knihách, např. Dahlin a Zhou, 2004; Saydam 

a Duckworth, 1978; Szalai a Szarka, 2008; Zhou et al., 2002; Mareš et al., 1990; Loke, 

2014. Vhodnost uspořádání závisí na mnoha faktorech, mezi které patří zejména citlivosti 

na změny měrných odporů (Loke, 2014), změny vzdáleností mezi páry elektrod, poměr 

signál-šum, hloubku měření (Dahlin a Zhou, 2006). 

Rovnice (1) představuje nejjednodušší formu inverzního modelu (viz podkapitola 

4.3.1.1 Zpracování naměřených dat) a předpokládá, že se pohybujeme v homogenním 

poloprostoru pro každou kombinaci proudových a měřících elektrod. Vypočítané hodnoty 

měrného odporu (𝜚) nejsou skutečné odpory horninového prostředí, ale zdánlivé hodnoty 

měrného odporu (tab. 1). Vztah mezi zdánlivými měrnými odpory a měrnými odpory 

hornin je složitý. Chceme-li určit správný vztah mezi zdánlivými a měrnými odpory, je 

vhodné aplikovat inverzní algoritmy (viz podkapitola 4.3.1.1 Zpracování naměřených dat). 
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Tabulka 1 Měrné odpory hornin (Gruntorád a Karous, in Mareš et al., 1990; Loke, 2014). 

Upraveno. 

Hornina 
Měrný odpor 

(Ω.m) 

Sedimentární horniny 

hlína 10
-1

 – 10
2 

jíl 10
0
 – 10

2 

písek 10
2
 – 10

4 

písek nasycený minerální vodou 10
0
 – 10

1 

pískovec 10
2
 – 10

5 

vápenec 10
2
 – 10

4 

slepenec 10
1
 - 10

3 

sádrovec 10
3
 - 10

5 

magnetické a metamorfované horniny 

žula, syenit 10
3
 – 10

6
 

diabas, čedič 10
2
 – 10

7
 

krystalická břidlice 10
3
 – 10

5
 

křemenec 10
2
 – 10

6
 

mramor 10
2
 – 10

7
 

rula 10
2
 – 10

4
 

 

Metoda ERT je do určité míry založena na kombinaci dvou modifikací 

stejnosměrných odporových metod, a to metody odporového profilování s různým 

uspořádáním elektrod a metody vertikálního elektrického sondování (Karous, 1998). V této 

práci používá metoda ERT velké množství uzemněných elektrod, které jsou součástí 

speciálního multielektrodového kabelu (www.gfinstruments.cz). 

Měření ERT se provádělo přístrojem ARES brněnské firmy GFInstruments, s.r.o. 

Základní rozestup elektrod, tj. vzdálenost mezi elektrodami, byla od 2 m až po 4 m. Byla 

vždy zvolena na základě rekognoskace terénu, studia archivních podkladů o lokalitě a 

informací o hloubkovém dosahu měření. Na některých lokalitách byl zvolen víc než jeden 

rozestup elektrod z důvodu získávání nejlepšího obrazu horninového prostředí (tab. 4). 

V řešitelském období 2011 - 2013 a částečně v prvních měsících 2014 byla 

provedena rekognoskace zvolených lokalit, terénní práce, zpracování a průběžná 

interpretace získaných výsledků v rámci dvou studentských grantů (SP2011/113, 

SP2012/178), dvou diplomových prací (Gebauer, 2011; Smejkal, 2014) a jiných projektů. 

Dále pomocí GPS Garmin byla v některých případech upřesněna poloha 

naměřených profilů na zvolených lokalitách. Jednalo se o upřesnění poskytnutých často 

nevyhovujících geodetických podkladů, které slouží k prostorové interpretaci provedených 

měření. 

Proběhlo posouzení všech výsledků získaných opakovaným měřením na různých 

lokalitách z hlediska případných fyzikálních změn v tělese sesuvů v důsledku jejich 

http://www.gfinstruments.cz/
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pohybů. Výstupní data byla zpracována pomocí algoritmu inverzní úlohy s využitím 

softwaru RES2DINV ver. 3.54. 

Z metodického hlediska měřicí aparatura ARES umožňuje volit několik možností 

uspořádání elektrod, jako je: Wenner a jeho kombinace, Wenner-Schlumberger (W-SCH), 

Dipól-Dipól (DD), Pól-Dipól, aj (obr. 1). V rámci disertační práce a na základě 

předchozích zkušeností a provedených parametrických měření byla používána uspořádání 

Wenner-Schlumberger a Dipól-Dipól (Cervantes, 2010; Gebauer, 2011). 

Obrázek 1 Typy uspořádání elektrod a jejich konstant (López Hidalgo et al., 2012). Upraveno. 

 

Uspořádání Dipól–Dipól je znázorněno na obr. 2. Vzdálenost a mezi proudovými 

elektrodami A, B je stejná jako vzdálenost mezi měřicími elektrodami M, N. Délka mezi 

proudovou elektrodou B a měřicí elektrodou M je násobek n vzdálenosti mezi párem 

proudových nebo měřicích elektrod. Na začátku měření má koeficient n hodnotu 1. Poté je 

hodnota koeficientu zvětšena na 2, 3 a dosahuje maximální hodnoty mezi 4 až 6. Když se 

tento koeficient zvětšuje, napětí mezi měřícími elektrodami M, N se rapidně snižuje 

(López Hidalgo et al., 2012). Z tohoto důvodu není doporučeno použít koeficient „n“ větší 

než 6.  Mohlo by dojít ke zvýšení šumu v naměřených bodech. Chceme-li posoudit 

docílení většího hloubkového dosahu, je třeba zvýšit vzdálenost mezi párem proudových a 

měřicích elektrod. 
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Obrázek 2 Různé typy uspořádání Dipól–Dipól (López Hidalgo et al., 2012). Upraveno. 

 

Uspořádání Wenner-Schlumberger je kombinace dvou uspořádání Wenner a 

Schlumberger přizpůsobená k použití elektrod s konstantní vzdáleností mezi sebou. Na 

obr. 3 je toto uspořádání zobrazeno. Koeficientem n pro toto uspořádání je poměr 

vzdálenosti mezi párem elektrod A, M nebo N, B a vzdálenosti měřicích elektrod N, M. V 

praxi se napětí mezi měřicími elektrodami M, N snižuje při zvětšení vzdálenosti 

proudových elektrod, tj. zvýšení koeficientu n. Maximální doporučená hodnota koeficientu 

při měření je 8 (López Hidalgo et al., 2012). V případě potřeby docílení většího 

hloubkového dosahu je třeba oddálit od sebe měřicí elektrody na několikanásobek 

vzdálenosti a. 

Obrázek 3 Porovnání uspořádání elektrod Wenner a Schlumberger  (López Hidalgo et al., 2012). 

Upraveno. 

 

Uspořádání Wenner-Schlumberger slouží pro zaměření horizontálních a 

kvazihorizontálních struktur větších rozměrů, různých tvarů a směrů, v menší míře 

tektonických zón nebo poruch, kontaktů vrstev s vysokým rozdílným měrným odporem, 

apod. (Heincke et al., 2010).  

Uspořádání Dipól-Dipól je podrobnou metodou, která slouží především pro 

zaměření vertikálních struktur a dutin (De Bari et al., 2011).  
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Pro každé uspořádání elektrod lze vypočítat teoretický hloubkový dosah Hs, který je 

funkcí maximální délky profilu Smax, tj. celková vzdálenost mezi první a poslední 

zapojenou elektrodou při jednom roztažení kabelů. Teoretický hloubkový dosah lze také 

určit na základě maximální vzdálenosti mezi jednotlivými páry proudových nebo měřících 

elektrod a. Např. při monitoringu sesuvu Lidečko (viz podkapitola 5.1 Lokalita Lidečko) 

bylo použito uspořádání Wenner-Schlumberger s maximální délkou profilu při jednom 

roztažení kabeláže (bez rolování) Smax = 192 m a vzdálenost mezi elektrodami a = 4 m. 

V tomto případě lze dosáhnout maximální rozestup elektrod amax = 12 m a maximální 

hodnotu n = 7. Teoretický hloubkový dosah lze tedy vypočítat z rovnice (2, 3) a rovná se 

34,6 m, 

𝐻𝑠 = 𝑆𝑚𝑎𝑥. 𝛼       (2) 

𝐻𝑠 = 𝑎𝑚𝑎𝑥. 𝛽      (3) 

 kde α a β jsou koeficienty vypočítané pro každé uspořádání elektrod a pro různé 

hodnoty n (Edwars, 1977 in Loke, 2014). V tabulce 2 jsou uvedené koeficienty pro Dipól-

Dipól a Wenner-Schlumberger uspořádání. 

 Rovnice 2 a 3 ukazují teoretický hloubkový dosah pro každé uspořádání v různých 

hodnotách koeficientu n. Nicméně, tato teoreticky vypočítaná hloubka není závislá na 

měření zdánlivých měrných odporů a předpokládá, že měření probíhá v homogenním 

prostředí, tudíž ji lze využít pouze jako hrubé vodítko při plánování výzkumu nebo 

průzkumu. V případě výskytu velkých rozdílů měrných odporů v přípovrchových vrstvách 

se může tato hloubka výrazně měnit. 

Tabulka 2 Hodnoty koeficientů β a α vypočítané pro Dipól-Dipól a Wenner-Schlumberger 

uspořádání (Loke, 2014). Upraveno. 

 

Uspořádání koeficient β α

n = 1 0.416 0.139

n = 2 0.697 0.174

n = 3 0.962 0.192

n = 4 1.220 0.203

n = 5 1.476 0.211

n = 6 1.730 0.216

n = 1 0.519 0.173

n = 2 0.925 0.186

n = 3 1.318 0.189

n = 4 1.706 0.190

n = 5 2.093 0.190

n = 6 2.478 0.191

n = 7 2.863 0.191

n = 8 3.247 0.191

Dipól-Dipól

Wenner-Schlumberger
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 Citlivost měření se v každém uspořádání mění na základě hodnoty n. Citlivost 

měření je v podstatě hodnota, která ukazuje, do jaké míry změny měrných odporů 

v horninovém prostředí ovlivní naměřené napětí. Citlivost uspořádaní Dipól-Dipól pro 

hodnoty n > 2 se postupně snižuje mezi proudovou elektrodou B a měřící elektrodou M a 

soustředí se hlavně pod párovými elektrodami (obr. 4A). Z toho důvodu je toto uspořádání 

velmi citlivé na horizontální změny měrných odporů a málo citlivé na vertikální změny 

měrných odporů (Loke, 2014). 

 V případě uspořádání Wenner-Schlumberger je citlivost měření soustředěná 

uprostřed pod měřícími elektrodami M a N, tj. bod zápisu (obr. 4B). Při vyšších hodnotách 

koeficientu n se citlivost mění. Pro velké hodnoty n je toto uspořádání středně citlivé na 

horizontální změny měrných odporů. V případě malých hodnot n je toto uspořádání velmi 

citlivé na vertikální změny měrných odporů (Loke, 2014). 

 Z tohoto důvodu vyplývá, že jedním z nejdůležitějších parametrů při měření je 

správná volba uspořádání elektrod. Kritéria výběru jsou dána schopností přispět k řešení 

sesuvné problematiky. Na základě vhodnosti uspořádání lze říct, že pro mapování strmých 

tenkých vodivých poloh (vodivá tektonika, poruchové zóny) jsou nejvhodnější konfigurace 

měření jako dipólové uspořádání (Gökhan et al., 2008). Na druhé straně pro obecné 

odporové mapování kontaktů hornin, sledování reliéfu podloží lze efektivněji používat 

symetrické konfigurace měření jako Wenner, Schlumberger upořádání nebo jejich 

kombinace (Karous, 1999). 
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Obrázek 4 Model citlivosti uspořádání Dipól-Dipól a Wenner-Schlumberger pro různé hodnoty 

koeficientu n (López Hidalgo et al., 2012; Loke, 2014). Upraveno. 
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Přírodní vlastnosti horninového prostředí ovlivňující měření ERT 

Geoelektrické vlastnosti horninového prostředí v přírodních podmínkách jsou 

ovlivněny řadou přirozených geologických a hydrogeologických faktorů. Jednou ze 

základných vlastností je měrný odpor hornin. Tento určuje možnost využití ERT a je 

jedním z parametrů, který nejvíce ovlivňuje tuto metodu.  

Jak již bylo dříve zmíněno, měrný odpor hornin se pohybuje v rozmezí více než 7 

řádů (tab. 1). Toto široké spektrum variací umožňuje v geologicky složitém prostředí 

zaznamenat výrazné změny geoelektrických polí. Jiné elektrické vlastnosti, jako 

permitivita ε, se uplatňují ve vysokofrekvenčních elektromagnetických metodách (viz 

podkapitola 4.2.2 Metoda georadaru – GPR). 

Měrný odpor v zásadě je funkce více faktorů, které ovlivňují jeho měření 

v horninovém prostředí. Těmito faktory jsou pórovitost hornin, množství podzemní vody 

v horninách, přítomnost jílů, struktura i textura hornin (tab. 3), teplota a tlak v horninovém 

prostředí. Nejčastěji horninotvorné minerály, jako křemen, slídy a živce mají velmi vysoký 

měrný odpor (v rozmezí 10
12 

až 10
15

). Z tohoto vyplývá, že měrný elektrický odpor většiny 

hornin (pokud není přítomnost nějakého zrudnění nebo grafitu) nezávisí na 

mineralogickém složení (Gruntorád a Karous, in Mareš et al., 1990). 

Tabulka 3 Vztah mezi pórovitostí, propustností a měrným odporem klastických sedimentů (Bajer, 

2004; Gajdoš, 2013)Upraveno. 

Velikost zrn 
(mm) 

Nezpevněné 
sedimenty 

Propustnost 
(m/s) 

Celková pórovitost (%) * Měrný odpor 
(ꭥ.m) 

Nezpevněné Zpevněné 

nad 2 štěrk 10¹ - 10¯¹ 24 -48   101 - 105 

0,25 - 2 písek 10-2 - 10-3 31 - 46 
5 - 30 100 - 104 ** 

0,062 - 0,25 
velmi jemný 
písek 

10-4 - 10-6 26 - 43 

0,004 - 0,062 prach 10-7 - 10-8 34 - 50 20 - 40 100 - 102 

pod 0,004 jíl *** 10-9 - 10-10 20 - 30 0 - 10 10-1 - 102 
 

* Z pohledu efektivní pórovitosti se hrubozrnné písky pohybují v rozmezí 20 – 30 (%) a jíly mezi 1 – 5 (%). 

Rozdělení na nezpevněné sedimenty a zpevněné sedimenty. 
** Dolní hranice je v saturovaném stavu. 

*** Jíly mají specifické vlastnosti: speciální „destičková“ stavba jílových minerálů je příčinou jejich 

vysokého povrchového elektrického náboje, který na jejich povrchu adsorbuje ionty z podzemní vody a s 

ohledem na malý průměr pórů jílu je jakýkoliv pohyb iontů a tedy i podzemní vody v jílu zastaven. Na druhé 

straně je přenos náboje pod vlivem externí elektrické energie dobře realizovatelný, a tedy mokrý jíl je 

dobrým vodičem elektrického proudu. 

 

Horninové prostředí je třeba chápat jako soustavu pevných látek s pórovitou 

strukturou. V širokém pojetí můžeme rozlišit dvě základní struktury horninového prostředí: 

granulární a skalní (celistvý) charakter. První charakteristickou strukturu pozorujeme 

v klastických sedimentech a v poruchových pásmech. Druhou strukturu lze pozorovat ve 
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skalních masivech. S tímto je spojená geometrie pórového prostoru, která se rozdělí na 

puklinovou, průlinovou (mezizrnovou), krasovou nebo jejich kombinaci. Na základě 

tohoto rozdělení je zřejmé, že množství vody v horninách závisí na jejich porozitě, kterou 

lze rozdělit na celkovou nebo efektivní (s tímto úzce souvisí i propustnost hornin). 

Měrný odpor ve skalném masivu je definován stupněm jeho tektonického porušení 

(pukliny, trhliny a dutiny). Toto porušení není rovnoměrné v celém masivu, ale je 

orientované podle určitých směrů (vytváří anizotropii hornin), soustředěné do určitých linií 

(tektonické poruchy a zlomová pásma) nebo míst (krasové jevy). Tato porušená místa se 

(v přítomnosti vody nebo zvýšené vlhkosti) projevují jako málo odporová tělesa (vodivější 

tělesa) a dají se dobře vyhledávat a lokalizovat.  

V sedimentárním prostředí měrný odpor závisí na textuře (prostorovém uspořádání 

zrn v hornině) a částečně na struktuře (velikosti minerálů) hornin. Dobré vytříděné 

pórovité horniny mají poměrně vysoký měrný odpor. Špatné vytříděné horniny s jílovitým 

tmelem mají snížený měrný odpor (Gruntorád a Karous, in Mareš et al., 1990). 

Na rozhraní zemin a skalních hornin se mění pórovitost - nastává její pokles. 

Výsledkem je nárůst hodnoty odporů při přechodu přes toto rozhraní. Tento narůst hodnot 

avšak někdy není výrazný z důvodů tektonických procesů a jiných příčin způsobujících 

porušení masivu. Tyto porušené části skalního masivu jsou vyplněné vodou nebo produkty 

zvětrávání. 

Podzemní voda a vlhkost v horninovém prostředí také ovlivní projev měrných 

odporů hornin.  Tenhle vztah závisí na objemovém a strukturním zastoupení pórovitosti 

(efektivní pórovitost). To znamená, že čím je horninové prostředí pórovitější, tím více 

může být tento pórový prostor zaplněný podzemní vodou (i povrchovou vodou při 

infiltraci). Důsledkem tohoto vztahu je i vyšší koncentrace mineralizace vody a tím i 

celkový pokles měrného odporu horninového prostředí. Podle různých autorů (Gajdoš, 

2013; Šálek, 2013; Gruntorád a Karous, in Mareš et al., 1990) je závislost odporu vody na 

mineralizaci velmi výrazná. Změna koncentrace rozpouštěných solí ve vodě je nepřímo 

úměrné se změnou měrného odporu. Např. při nárůstu koncentrace NaCl z 0,001 g/l na 1 

g/l klesne měrný odpor vody z 10000 Ωm na 10 Ωm. 

Měrný odpor je ovlivněn i změnou teploty. Pokud teplota dosáhne 0° C, voda 

zmrzne (vodivost ledu je extrémně nízká). Z tohoto důvodu se měrný odpor hornin výrazně 

zvětšuje (je extrémně vysoký). Tenhle vztah závisí i na přítomnosti jílových minerálů. 

V případě většího množství pelitických částic v horninovém prostředí a teplot kolem bodu 

mrazu (těsně pod 0° C) část vody zamrzne; avšak ionty absorbované v částicích jílu 

lokálně ovlivňují blízké molekuly vody a brání jejich zamrznutí (Gajdoš, 2013). 

Výsledkem tohoto jevu je, že horniny obsahující pelitické částice mají tendenci pomalu 

snížit měrnou vodivost s poklesem teploty (ponechává si mírnou vodivost dokonce i při 

teplotách pod bodem mrazu). Obecně lze tvrdit, že se vzrůstající teplotou odpor hornin 

klesá.  
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Tabulka 4 Přehled studovaných lokalit a jejich konfigurace měření metodou ERT . 
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4.2.2 Metoda georadaru – GPR 

Princip metody GPR je založen na odrazu vysokofrekvenčních 

elektromagnetických vln od rozhraní prostředí s odlišnými elektromagnetickými 

vlastnostmi. Elektromagnetická vlna je vyzařována z vysílací antény a cestuje v prostoru 

při různých rychlostech, kdy jejich hodnoty jsou určeny především permitivitou prostředí. 

Vlnění se šíří do všech směrů a proniká do horninového prostředí. V případě, že vlna 

narazí na nějaký objekt (zakopané těleso, vrstevní rozhraní, apod.), který má jiné elektrické 

vlastnosti než okolní, je od něho odražena a je detekována přijímací anténou. 

Povrch postupující vlny se v určitém okamžiku nazývá vlnoplochou. Přímka od 

vysílače k okraji vlnoplochy se nazývá paprsek. Paprsky ukazují směr dráhy vlnoplochy v 

jakémkoliv směru od vysílací antény. V případě, že vlna zasáhne nějakou 

elektromagnetickou změnu, pak se část energie vlny "odráží" zpět na povrch, zatímco část 

její energie i nadále cestuje různými směry (Cutlac et al, 2004). Odrážející se vlna je 

zaznamenaná na digitálním paměťovém zařízení pro pozdější interpretaci (obr. 5). 

 

 
Obrázek 5 Schematické znázornění principu metody GPR. 
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Z fyzikálního hlediska podle zákona zachování energií vztahy mezi dopadající (Ed), 

odraženou (E0)a pronikavou (Ep) energii vlny jsou dány následujícími vzory (Chow et al, 

2004): 

𝐸𝑑= 𝐸0 + 𝐸𝑝      (4) 

𝐸𝑜= 𝑂 . 𝐸𝑑      (5) 

𝐸𝑝= 𝑃 . 𝐸𝑑      (6) 

 

kde „𝑂“ je koeficient odrazu a „P“ je koeficient průniku. Tyto koeficienty mohou 

být vyjádřeny ve vztahu k impedanci „Z“ dvou různých médií, tj. odmocnina poměru mezi 

magnetickou permeabilitou a permitivitou (𝑍 =  √𝜇/휀). Rovnice (4, 5, 6) představují 

základní scénář, kde dopadající, odražená a pronikající vlna svírají pravý úhel s rovinou 

rozhraní mezi dvěma médii (obr. 6). 

𝑂 =
𝑍1−𝑍2

𝑍1+𝑍2
      (7) 

𝑃 = 1 − 𝑂 =
2𝑍2

𝑍2+𝑍1
     (8) 

 

V případě málo ztrátového nevodivého média, které je matematicky vyjádřeno jako 

nerovnice σ/ωε < 1, může být koeficient odrazu zjednodušený takto (Daniels, 2000): 

   𝑂 =  √𝜀1−√𝜀2

√𝜀1+√𝜀2
      (9) 

 

Základní sledovaná vlastnost GPR je  rychlost šíření elektromagnetického vlnění 

„ν“ v horninovém prostředí, která je charakterizována permitivitou „ε“ a magnetickou 

permeabilitou μ prostředí: 

𝜈 ≈
1

√𝜀𝜇
=  

1

√𝜀0𝜀𝑟𝜇0𝜇𝑟
     (10) 

 

 kde ε0 = 8.854 x 10
-12

 F/m je permitivita ve vakuu, εr = ε/ε0 je relativní permitivita 

(dielektrická konstanta) média, μ0 = 4π x 10
-7 

H/m je magnetická permeabilita ve vakuu a 

μr = μ/μ0 je relativní magnetická permeabilita. Magnetické vlastnosti jsou ve většině hornin 

zanedbatelné, tzn. μ = μ0, a tudíž je rovnice zkrácená: 

 𝜈 =  
𝑐

√𝜀𝑟
      (11)  

 

kde c je rychlost světla ve vakuu. Vlnová délka λ je definována jako vzdálenost 

šíření vln v jednom cyklu.  
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𝜆 =  
𝜈

𝑓
= 2𝜋

𝜔−1

√𝜀𝜇
   (12) 

 

Kde f je frekvence a ω je úhlová frekvence. 

Obecně platí, že permitivita ε a elektrická vodivost σ jsou komplexní a popisují 

mikroskopické elektromagnetické vlastnosti prostředí. Podle Ward a Hohmann (1988) jsou 

elektrická vodivost a permitivita definovány jako: 

휀(𝜔) = (휀´ ±  휀"𝑖) 𝜔     (13) 

  𝜎 (𝜔) = (𝜎´ ±  𝜎"𝑖) 𝜔     (14) 

 

kde ω je úhlová frekvence, ε´ je dielektrická polarizace, ε" představuje ztrátu 

energie způsobenou prodlevou polarizace, σ´ je vodivost a σ" souvisí s Faradayovým 

rozptylem (Knigth a Endres, 1990). Z hlediska dielektrických vlastností ovlivňujících 

měření georadarem je vhodnější použít komplexní efektivní permitivitu εf, která vyjadřuje 

celkovou ztrátu a absorpční účinky materiálu (Cassidy, 2009). 

휀𝑓= (휀´ − 휀"𝑖) −
𝑖

𝜔
 (𝜎´ −  𝜎"𝑖)   (15) 

 

Poměr imaginární a reálné části komplexní permitivity je definován jako tanδ 

(tangenciální ztráta): 

𝑡𝑎𝑛𝛿 ≅  
𝜀"

𝜀´
 ≅  

𝜎´

𝜔𝜀´
     (16) 

 

Tohle je nejsprávnější výraz v případě, že σ<<ωε, tanδ<<1. Intenzita elektrického 

pole elektromagnetického vlnění, která se pohybuje ve směru osy z v čase t, při aplikaci 

Maxwellových rovnic v rovinném rozhraní, je vyjádřena: 

𝐸(𝑧, 𝑡) = 𝐸0𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧)     (17) 

 

kde E0 je maximální amplituda vlny a „k“ je konstanta šíření, která může být 

komplexní, pokud je médium vodivé. Tuto konstantu lze rozdělit na reálnou a imaginární 

část: 

𝑘 =  𝛽 +  𝛼𝑖      (18) 

 

Reálná část β a imaginární část α je tzv. fázovým parametrem (rad/m), resp. 

konstantou tlumení, a jsou uvedené jako: 
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𝛼 =  𝜔 [
𝜀𝜇

2
√1 + tan𝛿 − 1]

1/2

   (19) 

𝛽 =  𝜔 [
𝜀𝜇

2
√1 + tan𝛿 + 1]

1/2

   (20) 

 

Převracená hodnota konstanty tlumení je nepřímo úměrná k hloubkovému vniku. 

Tato hodnota uvádí hloubku, ve které amplituda elektrického pole klesá cca o 37% nebo 

cca o 8,7 dB. Tohle je užitečný parametr, který popisuje, jak je médium ztrátové vůči 

elektrické vodivosti a relativní permitivitě prostředí (Kazunori et. al., 2012). 

𝛿 =  
1

𝛼
       (21) 

 

Z tohoto vzoru vyplývá, že tlumení vlnění je přímo úměrné elektrické vodivosti za 

předpokladu, že prostředí je málo energeticky ztrátové. V takovém případě lze rovnice (19) 

zjednodušit (Karczewski, 2007): 

𝛼 ≈
1

2
𝜔√𝜇휀 𝑡𝑎𝑛𝛿 = 188,5

𝜎

√𝜀𝑟 
   (22) 

 

Často může být konstanta tlumení vyjádřena v dB/m. Rovnici (22) lze tedy napsat 

jako: 

𝛼 = 1,69. 103.
𝜎

𝜀𝑟
     (23) 

 

 
Obrázek 6 Schematické znázornění dopadu elektromagnetické vlny, kde odražená a pronikající vlna 

svírají pravý úhel s rovinou rozhraní mezi dvěma médii. 

 

Fyzikální vlastnosti horninového prostředí ovlivňující měření GPR 

Jak již bylo zmíněno, elektrické a magnetické vlastnosti ovlivňují šíření a odrážení 

elektromagnetických vln v prostoru. Těmito vlastnostmi jsou relativní permitivita, 

elektrická vodivost a magnetická permeabilita prostředí. 

dopadající vlna 
odražená vlna 

pronikající vlna 

ε2, μ2 

ε1, μ1 
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 Permitivita popisuje schopnost materiálu pro uložení a uvolnění 

elektromagnetické energie ve formě elektrického náboje a klasicky souvisí s paměťovou 

schopností kondenzátorů (Cassidy, 2009). Permitivita výrazně ovlivňuje šíření 

elektromagnetických vln z hlediska rychlosti, vnitřní impedance a odrazivosti. V 

přirozených podmínkách horninového prostředí může mít permitivita větší vliv než 

vodivost a magnetická permeabilita (Lampe a Holliger, 2003; Takahashi et al, 2011 in 

Kazunori et al, 2012).  

Kvartérní sedimenty jsou ve svém složení plné malých prostorů (pórů, trhlin, 

apod.), které jsou naplněny vzduchem a vodou. Tato voda může být volná - pohyblivá, 

nebo fyzikálně či chemicky vázaná v minerálech. V tabulce 6 jsou uvedeny hodnoty 

relativní permitivity, kde lze seskupit materiály (médium) do třech skupin, pro vzduch je 1, 

pro běžné minerály v zeminách a horninách je v závislosti na teplotě a frekvenci mezi 4 až 

40 (Ulaby et al., 1986), přičemž čistá pitná voda má relativní permitivitu 81. Interakce 

elektromagnetického pole s horninovým prostředím způsobuje polarizaci molekul vody, a 

tím vznikají ztráty energie v pronikání elektromagnetického vlnění. To znamená, že 

relativní permitivita zvodnělých vrstev je silně ovlivněna obsahem vody (Robinson et al., 

2003). Z toho vyplývá, že analýzou relativní permitivity lze zkoumat plynnou fázi a obsah 

vody v sedimentech (Takahashi et al, 2011).  

Existuje celá řada empirických modelů, které umožnují určování relativní 

permitivity. Jedním z nejpopulárnějších modelů je empirický model nazývaný Topp 

rovnice, který popisuje vztah mezi relativní permitivitou εr a objemovým obsahem vody θv 

v sedimentech (Topp et al., 1980 in Kazunori et al, 2012): 

휀𝑟 = 3,03 + 9,3 𝜃𝑣 + 146 𝜃𝑣
2 − 76,6 𝜃𝑟

3    (24) 

𝜃𝑣 =  −5,3. 10−2 +  2,92. 10−2휀𝑟 − 5,5. 10−4𝑒𝑟
2 + 4,3. 10−6𝑒𝑟

3 (25) 

 

Tento model dává dobré výsledky v písčitohlinitých sedimentech s širokým 

rozsahem obsahu vody (5-50%) a pro různé frekvence GPR od 10 MHz až 1 GHz.   Není 

vhodný pro jíly a půdy s vysokým množstvím organických látek. Tento model nebere 

v úvahu imaginární složku relativní permitivity.   

Elektrická vodivost popisuje schopnost materiálu vést volné elektrické náboje 

vlivem elektrického pole. Primárním účinkem vodivosti na elektromagnetické vlny je 

ztráta energie, která se vyjadřuje jako reálná část vodivosti. Imaginární část přispívá k 

akumulaci energie. Tento akumulační efekt je zpravidla mnohem nižší než ztráty energie. 

Ve vysoce vodivých materiálech se elektromagnetická energie ztrácí ve formě tepla. Tímto 

se elektromagnetické vlny nemohou šířit do prostoru, a proto je metoda GPR neúčinná v 

materiálech s vysokým obsahem jílu, či v solných podmínkách (Cassidy, 2009). 

V přírodních podmínkách existují tři mechanismy ke vzniku elektrické vodivosti 

(Robinson et al., 2003). Prvním z nich je vedení elektronů způsobené volnými elektrony v 

krystalové mřížce minerálů, které může být často zanedbatelné. Druhým je elektrolytická 
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vodivost způsobená kapalinou obsahující rozpuštěné ionty v pórech. Třetím typem 

vodivosti je povrchová vodivost spojená s přebytkem náboje v elektrické dvojvrstvě na 

rozhraní pevné látky a kapaliny, která je obvykle vysoká pro jílové minerály a organické 

půdní hmoty.  

Tato koncentrace náboje poskytuje alternativní cestu, kdy proud může výrazně 

zlepšit elektrickou vodivost materiálu (Knight a Endres, 1990). Elektrická vodivost 

sedimentů a půd může být modelována jako (Knödel et al., 2007): 

𝜎 =  
∅𝑚

𝑎
 𝜎𝑣𝑠𝑣

𝑛      (26) 

kde „σv“ je vodivost kapaliny v pórech, ∅ je efektivní pórovitost a Sv je saturace 

vodou. Hodnoty n, m a a jsou modelové parametry, tj. exponent saturace (většinou n ~ 2), 

exponent cementace (m = 1,3 - 2,5 pro většinu sedimentárních hornin) a empirický 

parametr a (0,5 - 1), jenž je závislý na typu sedimentu (Kazunori et al, 2012).   

Magnetické vlastnosti horninového prostředí jsou způsobené přítomností 

magnetických horninotvorných minerálů, z nich nejsilněji podílem především 

magnetických, tj. ferimagnetických (popř. vzácnějších feromagnetických) minerálů, 

zejména magnetitu, titanomagnetitu a maghemitu. Jde vesměs o rudní minerály (některé 

oxidy a sulfidy), které jsou v horninách většinou vedlejšími nebo akcesorickými složkami 

(Mareš et al., 1990). Toto malé množství přesto stačí, aby se převážná většina hornin jako 

celek chovala ferimagneticky (Zajc et al., 2013).   

Jak již bylo výše uvedeno, magnetické vlastnosti teoreticky ovlivní šíření 

elektromagnetických vln. Nicméně, v přírodních podmínkách je vliv magnetických 

vlastností horninového prostředí ve většině případů poměrně nízký. Magnetická 

permeabilita musí být velmi vysoká, aby ovlivnila signál GPR. Cassidy (2009) naznačuje, 

že magnetická susceptibilita 𝑘 = (
𝜇

𝜇0
) − 1 musí být větší než 20,000 x 10

-5
 SI, aby vliv byl 

srovnatelný s relativní permitivitou. Horniny, vykazující takové silné magnetické citlivosti, 

jsou vzácné. Z tohoto důvodu je magnetická permeabilita většiny hornin brána obvykle 

jako u volného prostoru, tj, μ = μ0 a μ0 = 1. 

Na základě popsaných elektrických vlastností a jejich vlivu na šíření 

elektromagnetického vlnění v horninovém prostředí lze argumentovat, že hlavním 

nastavitelným parametrem GPR je vysílací frekvence (tab. 5).  

Převrácená hodnota této frekvence odpovídá šířce vlnové délky vysílaných impulsů 

a ta určuje, jak velké cíle jsme schopni detekovat. Se zvyšující se vysílací frekvencí se 

však vlivem útlumu zkoumaného materiálu snižuje hloubkový dosah (Ekes a Friele, 2004). 

Ten lze pak do jisté míry prodloužit pomocí zvyšování energie vysílaného impulsu. 

Většina vysílaného elektromagnetického vlnění se však nejprve odrazí od povrchu 

zkoumaného materiálu, což může způsobovat přetížení přijímače (Ying et al., 1997). 
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Tabulka 5 Vliv vybraných elektrických vlastností a vysílací frekvence na parametry GRP. 

Parametry 

GPR 

Relativní 

permitivita 

Elektrická 

vodivost 

Vysílací 

frekvence 

Poznámky 
Nízká vysoká nízká vysoká nízká vysoká 

1 - 30 30 - 80 ˂102mS/m ˃102mS/m ˂200MHz ˃200MHz 

Rychlost 

šíření 
velká pomalá     

Rychlost je vysoká v suchých 

materiálech (suchý písek) a 

pomalá v materiálech 

saturovaných vodou. 

Útlum   malý velký   

Útlum signálu je silně 

ovlivněn elektrickou 

vodivostí při vysokých 

frekvencích. 

Hloubkový 

dosah 
  velký krátký   

Čím menší útlum, tím větší 

hloubkový dosah. 

Vlnová 

délka 
    dlouhá krátká 

Krátké vlnové délky jsou 

běžně používané pro 

betonové konstrukce. Dlouhé 

jsou aplikované na mapování 

geologických struktur. 

Rozlišení     nízké vysoké 
Čím menší je vlnová délka, 

tím lepší je rozlišení výsledků 

 

Nejlepší výsledky poskytuje georadarové měření v prostředí s vysokým měrným 

odporem jako je suchý písek, štěrk, rašelina, vápenec, písčité hlíny, led a slabě 

mineralizovaná voda. Naopak pokles v kvalitě georadarových profilů je často způsoben 

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

v sedimentech (Guan et al., 2012). 

Měření GPR bylo prováděno aparaturou RAMAC/GPR švédské firmy MALÅ 

Geoscience. Uživatelské rozhraní obsahuje obrazovku a ovládací prvky. Tento systém 

umožnuje řídit a nastavit různé parametry ke spouštění nejvhodnější volby impulsů 

generátoru. Impulsy jsou přes vysílač přivedeny na vysílací anténu. Přijímací anténa 

zachycuje odražené vlnění, které je vzorkováno a kvantováno do řídící jednotky ke 

zpracování signálu. Po zpracování je na obrazovce zobrazena poloha jednotlivých 

odlišných rozhraní v reálném čase. 

V řešitelském období 2013 - 2014 po rekognoskaci zvolených lokalit a částečném 

zpracování ERT výsledků byla provedena terénní měření metodou GPR s interpretací 

získaných výsledků - radargramů. Výškové profily terénu na zvolených lokalitách byly 

převzaty z dřívějších měření ERT. 
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Tabulka 6 Přibližné hodnoty relativní permitivity a odpovídající rychlost v materiálech. Horní 

hranice rychlosti se vztahuje k nesaturovanému médiu (MALA Geoscience, 2010). Upraveno. 

Materiál Relativní 

permitivita 

Rychlost (m/µs) Elektrická 

vodivost (mS/m) 

Tlumení 

(dB/m) 

Vzduch 1 300 0 0 

Čistá pitná voda 81 33 50 – 80 0,1 

Vápenec 7 – 16 75 – 113 0,1 – 2 0,4 – 2 

Břidlice 5 – 15 77 – 134 1 – 10 1 – 100 

Granit 5 – 7 113 – 134 0,1 – 1  0,01 – 1 

Beton 4 – 10 95 – 150 0,1 – 5 0,01 – 1 

Jíl 4 – 40 60 – 100 20 – 150 1 – 300 

Písek 4 – 30 55 – 150 0,1 – 1 0,001 – 0,3 

Prachovec 5 – 30  60 – 90 50 – 250 1 – 100 

Led 3 – 4 150 – 173 0,01 – 1 0,01 – 1 

 

Hloubkový dosah použitého georadaru RAMAC/GPR firmy MALÅ Geoscience  je 

závislý na typu použité antény (tab. 7). Tabulka uvádí frekvence použité nestíněné antény, 

průměrnou velikost rozlišení a průměrný hloubkový dosah v zeminách a horninách. Se 

zvyšující se frekvencí se zvyšuje možnost rozlišovací schopnosti detekovat menší cíle, ale 

hloubkový dosah se zkracuje (MALÅ Geoscience, 2010). 

Tabulka 7 Teoretický hloubkový dosah nestíněných antén v závislosti na frekvenci a rozlišovací 

schopnosti (MALÅ Geoscience, 2010). Upraveno 

Frekvence antény 

(MHz) 

Rozlišovací 

schopnost (m) 

Hloubkový dosah 

v zeminách (m) 

Hloubkový dosah 

v horninách (m) 

25 1.000 25 40 

50 0.500 20 30 

100 0.250 12 20 

250 0.100 6 12 

 

V této práci jsem používal nestíněnou anténu o frekvenci 50 MHz. Anténa RTA 

(Rough Terrain Antenna) 50 MHz je vhodná pro georadarové měření na členitém povrchu 

(zorané pole, paseky, lesy). Svým tvarem pružného „hada“ umožnuje lepší kontakt antény 

s podložím. Patří do skupin nestíněných antén. Tyto antény se skládají z odděleného 

vysílače a přijímače. Nestíněné antény generují elektromagnetické vlny a přenáší je na 

připojené anténní prvky pomocí optických kabelů. 
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4.3 ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETAČNÍ POSTUPY NAMĚŘENÝCH DAT 

4.3.1 Metoda elektrické rezistivitní tomografie - ERT 

4.3.1.1 Zpracování naměřených dat 

Zpracování získaných naměřených dat metodou ERT bylo provedeno softwarem 

RES2DINV ver. 3.54 firmy Geotomosoft Solutions z Malajsie. 

Tento počítačový program automaticky určí 2D dimenzionální model odporů 

podloží pro data získaná z terénního měření. Program používá inverzní model, který se 

skládá z řady obdélníkových bloků. Uspořádání bloků je volně vázané na distribuci 

datových bodů v pseudosekcích. Distribuce a velikost bloků je automaticky generována 

programem pomocí rozdělování bodů na základě používaného uspořádání. Hloubka 

dolních řad bloků je stanovena přibližně s hloubkovým rozsahem měření podle uspořádání 

elektrod. Tloušťka první vrstvy bloků pro Wenner-Schlumberger uspořádání je stanovena 

na polovinu vzdálenosti elektrod, pro Dipól-Dipól a jiné podobné uspořádání je nastavena 

na cca 0,9, 0,3 a 0,6 krát vzdálenosti elektrod a pro další hlubší vrstvy je obvykle zvýšená 

o 10 % až 25 % (López Hidalgo et al., 2012). 

Se změnou různých parametrů v programu (tlumící faktor, filtry ve vertikálním a 

horizontálním směru, atd.) lze modelovat hloubkový elektrický rezistivitní  řez. Inverzní 

metody jsou pak použity k výpočtu inverzního modelu ze zdánlivých měrných odporů a 

naměřených odporů. Inverzní proces začíná zobrazením (pseudosekce) naměřených 

odporů, následně výpočtem zdánlivých měrných odporů a končí zobrazením inverzního 

modelu. Tento proces se opakuje několikrát (tzn. iterace), aby se minimalizoval rozdíl 

mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami zdánlivých měrných odporů. Existují různé 

numerické metody (analytické metody, metody okrajových úloh, metoda konečných prvků 

apod.), které stabilizují inverzní proces. Například rovnice (27) je založená na metodě 

nejmenších čtverců s kombinací hladkosti-omezenosti funkce (Degroot-H a Constable, 

1990; Sasaki, 1992; Loke et al., 2003): 

(𝐽𝑇𝐽 + 𝜆𝐹)∆𝑞𝑘 =  𝐽𝑇𝑔 −  𝜆𝐹𝑞𝑘    (27) 

kde: 

 F = αxfxfx
T 

+ αzfzfz
T
, 

 fx: filtrační matice hrubosti v horizontálním směru, 

 fz: filtrační matice hrubosti ve vertikálním směru, 

 αx, αz: relativní váha hrubosti, 

 J:  Jacobiovy matice parciálních derivací, 

 J
T
:  transponovaná matice J, 

 λ:  tlumící faktor, 

 q:  vektor změny modelu, 

 g:  vektor chybějících dat. 
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Jednou z výhod tohoto algoritmu je, že tlumící faktor a filtry mohou být upraveny 

tak, aby vyhovovaly různým typům dat. Podrobný popis jednotlivých variant „metody 

nejmenších čtverců hladkosti-omezenosti“ lze nalézt v tutoriálu Loke (2014). 

Program podporuje nové provedení metody nejmenších čtverců založené na 

optimalizaci quasi-Newtonova metoda (Loke a Barker, 1996). Tato metoda je výrazně 

rychlejší než základní metoda nejmenších čtverců pro řešení velkých datových souborů a 

vyžaduje méně paměti. Lze také použít metodu Gauss-Newtonovou. Je vhodnější než 

quasi-Newtonova metoda a v oblastech s velkým odporovým kontrastem vyšší než 10:1 

dává mírně lepší výsledky. Třetí možností v tomto programu je kombinace dvou metod, a 

to Gauss-Newtonova metoda pro první, druhou nebo třetí iteraci a quasi-Newtonova 

metoda pro ostatní iterace. Díky zlepšení v jeho programovém kódu se doporučuje, aby 

možnost použít Gauss-Newtonovy metody byla metodou výchozí. 

Optimalizace zpracování dat pomocí tohoto programu je v podstatě snížení rozdílu 

mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami zdánlivých měrných odporů na základě 

úpravy modelu odporových bloků. Míra tohoto rozdílu je dána střední kvadratickou 

odchylkou (root-mean-squared – RMS). Nicméně, model s nejnižším možným rozdílem 

(RMS) může někdy ukazovat velké a nereálné změny hodnot odporů a nemusí být vždy 

"nejlepším" modelem z geologického hlediska. Obecně nejvhodnějším přístupem je vybrat 

takový model, u kterého se po několika iteracích výrazně nemění rozdíl RMS. To se 

obvykle vyskytuje mezi 3. až 5. iterací. 

Základní zpracování naměřených dat lze rozdělit na následující kroky:  

 odstranění a úprava naměřených bodů, po načítání datového souboru s příponou 

„dat“ lze zobrazit ve formě profilů jednotlivé datové úrovně a odstranit všechny 

„špatné“ naměřené body. Hlavním cílem této možnosti je odebrání bodů, které 

mají hodnoty měrného odporu zjevně nesprávné. Přítomnost takových datových 

bodů je způsobena přechodovými odpory, tj. špatné zapojení nebo uzemnění 

elektrod, špatný kontakt elektrod se zemí kvůli suchosti půdy, nebo 

vynechávání elektrod. Tyto „špatné“ body mají obvykle hodnoty odporu zřejmě 

příliš velké, nebo příliš malé v porovnání se sousedními body. Nejlepším 

způsobem, jak přistupovat k těmto bodům, je jejich smazání,  

 možnosti inverze, tato funkce umožnuje provést výpočet inverzního modelu ze 

zdánlivých měrných odporů a naměřených odporů, 

 topografická korekce, jednou z podmínek k získání nejvhodnějšího výsledného 

modelu je doplnění datového souboru s topografickými udají. Existence velmi 

členitého reliéfu může výrazně ovlivnit inverzní model. Při načítání datového 

souboru s topografickými body bude automaticky (lze také ručně) zvolena 

metoda konečných prvků, která začleňuje topografie do modelu. 
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4.3.1.2 Interpretační postupy získaných dat 

Metodika měření metodou ERT umožňuje na rozdíl od již běžně používaných 

metod VES a OP flexibilně volit různé formy uspořádání elektrod na zvoleném profilu. 

Díky tomu lze získat velké množství naměřených bodů rychlejším způsobem. 

Interpretace vychází z výsledného dvourozměrného modelu (pseudosekce), který se 

skládá, jak již bylo zmíněno, z velkého počtu obdélníků. V ideálních případech 

(homogenním prostředí) rozdíl RMS mezi naměřenými a vypočítanými hodnotami je 

minimální, ale v přírodních podmínkách existuje spousta faktorů (anizotropie, šum, 

chybějící data, špatné uzemnění elektrod, atd.), které ovlivňují inverzní výpočty. Používají 

se různé matematické filtry ke stabilizaci inverzního procesu, aby nedošlo ke špatné 

interpretaci výsledků. 

Dvourozměrný model (pseudosekce) dává velmi přibližný obraz o skutečném 

rozložení měrných odporů podloží. Nicméně, je třeba brát výsledné pseudosekce jako 

relativní výsledek, neboť vykreslené tvary (izolinie) jsou závislé na: 

 technických parametrech měření: typu použitého uspořádání, apod., 

 přírodních podmínkách horninového prostředí (Bláha, 1993). 

 

Důležitým krokem ke správné interpretaci výsledků ERT je důkladné studium 

archivních materiálů dané lokality. Určením základní stavby horninového prostředí, 

zkoumáním vztahů mezi měrným odporem s teplotou, salinitou vody v pórech, vlhkostí, a 

litologií podloží, lze stanovit nejvhodnější parametry (směr profilu, uspořádání elektrod, 

vzdálenost mezi elektrodami, apod.) k provedení měření (viz podkapitola 4.2.1  Metoda 

elektrické rezistivitní tomografie – ERT). 

Je třeba zdůraznit, že výsledný inverzní model s velmi dobrou kvalitou údajů, velmi 

hustým pokrytím dat a dobrým inverzním algoritmem může ještě vést ke špatné 

kvalitativní interpretaci, pokud nejsou dobře známy geologické poměry studované lokality. 
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4.3.2 Metoda georadaru – GPR 

4.3.2.1 Zpracování naměřených dat 

GPR metodu lze provozovat různými terénními postupy. V literatuře je uvedeno 

několik typů podle umístění a orientace antén, směru průzkumu vůči hledané struktuře, zda 

měření proběhne na povrchu či ve vrtu nebo na základě příjmu odraženého vlnění v 

různých rozhraních apod. (Annan, 2009; Jol a Bristow, 2003; Kazunori et al., 2012; Busby 

et al., 1994, Daniels 2004, Chambers et al., 1993). 

Tyto podmínky a meze měření lze rozdělit do dvou skupin. Nejčastěji používanou 

skupinou je metoda odražených elektromagnetických vln (obr. 7). V této skupině je běžně 

používáno různé uspořádání antén tzv. odrazové profily - CO (z angl. zkr. CO - Common 

offset survey), společný reflexní bod - CMP (z angl. zkr. CMP - Common midpoint 

survey) a širokoúhlé reflexe a refrakce - WARR (z angl. zkr. WARR - Wideangle 

reflection and refraction). 

 

Obrázek 7 Schematické znázornění metody odražených elektromagnetických vln . V: vysílací anténa, P: 

přijímací anténa; S, S1, S2: Vzdálenost mezi anténami (fixní nebo měnící). A) odrazový profil - CO, B) 

společný reflexní bod (CMP), C) širokoúhlé reflexe a refrakce - WARR, (Kazunori et al., 2012; Yelf a  Al-

Nuaimy, 2004b). Upraveno. 
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Další skupinou je metoda prosvícení (obr. 8). Měření prosvícením se provádí 

obvykle za použití antén instalovaných ve vrtu nebo antén připevněných proti sobě na 

konstrukcích (stěna, příkop, apod.), (Chambers et al., 1993). 

Obrázek 8 Schematické znázornění metody prosvícení. V: vysílací anténa, P: přijímací anténa; ŘJ: řídící 

jednotka. A) měření ve vrtu, B) měření vrt - vrt, C) tomografie (Kazunori et al., 2012; Yelf a  Al-Nuaimy, 

2004b). Upraveno. 

 

V rámci této práce bylo použito uspořádání CO (odrazové profily). Antény v tomto 

uspořádání jsou umístěny od sebe s pevným rozestupem. Vysílací a přijímací anténa se 

pohybuje ve stejném směru po profilu a udržuje konstantní vzdálenost mezi sebou. 

Sběr dat byl proveden v kontinuálním režimu. Při tomto režimu je sběr dat velice 

rychlý a spolehlivý. Nicméně v nerovném terénu může dojít ke znehodnocení dat vlivem 

nerovnoměrného pohybu po profilu. V tomto případě je nutně provést topografickou 

korekci radargramu.  

Zpracování získaných naměřených dat bylo provedeno softwarem 

RADEXPLORER švédské firmy MALÅ Geoscience. 

Tento počítačový program je určen pro zpracování a interpretaci GPR dat a je 

kompatibilní s datovými formáty hlavních výrobců GPR: RAMAC (MALÅ), SIR (GSSI), 

Zond (Radar Systems), OKO (Logis) a SEG-Y. Program umožňuje čtení a vizualizaci 

radargramů, odstranění pozadí, editaci a prostorovou interpolaci dat, amplitudovou 

korekci, dekonvoluci, filtrování, migraci, topografickou korekci, stanovení rychlosti šíření 

vlny, konverzi času na hloubku a další úpravy (obr. 9). 

Na všechny radargramy bylo aplikováno pět doporučených procedur:  

 Odstranění pozadí: šum je vytvářen lehkým otřesem v anténě a vytváří přes 

celou sekci pásmový efekt, který je souběžný s povrchovou vlnou. Odstranění tohoto šumu 

se provede pomocí okénka, které musí být co nejužší, ale nesmí odstraňovat z profilu 

skutečné lineární události. 

 Korekce nulového času: při měření dorazí k přijímači jako první vzduchová 

vlna. Před prvním záznamem vzduchové vlny na grafický výstup nastane prodleva, která 

závisí na délce kabelů. Tato prodleva se mění během měření vlivem teploty okolního 

prostředí (YELF, 2004a).  
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 Filtrování: odstraňuje konstantní složku signálu v případě, že nějaká 

existuje. Používá se také pro odstranění nízkofrekvenčního šumu a šumu ve vrcholech 

amplitud. 

 Aplikace zesilovačů: umožňuje vyhladit kolísání amplitud vln pomocí čtyř 

různých metod nebo jejich libovolných kombinací. Ze všech funkcí zesilovačů se nejčastěji 

využívá automatická kontrola zesilování AGC – je to zesilovač měnící se s časem, projíždí 

okénko určením délky podél každé stopy bod po bodu a v každém bodě najde průměrnou 

amplitudu. Pak je funkce zesílení nastavena tak, aby průměr byl konstantní po celé stopě. 

 Pásmový filtr: používá se pro vylepšení poměru signál/šum. 

 

Obrázek 9 Zpracování a interpretace radargramu. Horní radargram je bez zpracování a dolní je po 

aplikaci doporučených procedur včetně opravy terénu.  

 

Další doporučená procedura je migrace. Tato procedura se aplikuje na prudce 

klesající hyperboly difrakce, aby se zjistilo umístění původního zdroje a přesná poloha 

vnořených struktur (Benedetto et al., 2011). Zpracování dat je téma velice rozsáhlé. Lze 

shrnout, že čím větší péči věnujeme terénnímu získávání dat, tím snadnější bude jejich 

zpracování. Důležitými parametry před měřením jsou: 

 správné nastavení frekvence (operační rozlišení), 

 krok měření (časový interval), 

 hloubkový dosah, 

 časový interval načítaní impulsů, 

 vzdálenost antén, 

 správná orientace antén vůči vyhledávané struktuře (objekt, těleso atd.). 
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4.3.2.2 Interpretační postupy získaných dat 

Průzkumná práce metodou GPR vyžaduje určit, v jakých podmínkách (terénních, 

geologických) se bude provádět měření a v jaké provozní frekvenci se bude používat zdroj. 

- Výsledky GPR jsou interpretované diagnostickým rozpoznáním odražených 

vln v radargramech. 

- Podzemní objekty nebo předměty s jinými geoelektrickými vlastnostmi se 

obvykle zobrazují jako hyperbolické odrazy v prvotním zobrazení, s vrcholem hyperboly 

směrem dolů jako obrácený tvar "V". Tyto hyperbolické difrakční vzory mohou být 

převedeny zpět do jejich skutečných tvarů a velikostí použitím rutiny ke zpracování 

signálu, tzv. migrace. 

- Vrstevní rozhraní se objeví jako kontinuální odrazy na radargramech. Tyto 

vrstvy jsou obvykle digitalizované na obrazovce a vynesou se jako 2D řezy s použitím 

komerčně dostupných grafických programů. 

- V případě, že údaje byly zaznamenány v paralelních profilech nebo sítích, 

mohou pak být výsledky zpracovány a zobrazeny jako 3D s transformací časových řezů na 

hloubkových. 

Průběh nezpracovaných odražených vln GPR profilů nepředstavuje skutečný tvar 

nebo orientaci podpovrchových objektů. Podzemní předměty (např. trubky, dutiny) se 

obvykle objeví jako komplexní hyperbolické odrazy v prvotních datech, zatímco ukloněné 

vrstvy se jeví jako lineární rozhraní s menším úhlem sklonu, než je jejich skutečná poloha. 

V případě složitých nebo blízko u sebe nahromaděných objektů je třeba zpracovat signál 

vylepšením jasnosti a rozlišením radargramů. 

Skutečný tvar a orientace prozkoumaných objektů mohou být dosaženy použitím 

různých procedur (viz předchozí podkapitolu 4.3.2.1 Zpracování naměřených dat). Jedna 

z těchto obvyklých procedur je „Migrace“, která určí skutečné umístění objektů (pomocí 

hodnot rychlostí naměřených v terénu nebo vypočítaných v laboratorních podmínkách). 

Výše zmíněné procedury ke zpracování výsledného obrazu (rychlosti vlnění) se vyskytují 

ve většině komerčních programů (Šafařík, 2013).  

  



ING. BLADIMIR CERVANTES: OPTIMALIZACE METODIKY GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ METODAMI ERT A GPR NA 

ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH SVAHOVÝMI DEFORMACEMI 

2016  32 

 

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE 

V této kapitole představuji výsledky výzkumů a monitoringů na devíti vybraných 

svahových deformacích, které leží v české části Vnějších Západních Karpat, konkrétně na 

flyšovém pásmu a karpatské předhlubně. 

Z geologického hlediska karpatská soustava byla zformována procesy alpinského 

vrásnění, hlavně v intervalu posledního sta milionů let od svrchní křídy do terciéru. Na 

území ČR zasahuje jen malý úsek vnější části Západních Karpat, tvořený těmito 

základními regionálně-geologickými celky: flyšové pásmo, karpatská předhlubeň a 

vídeňská pánev (obr. 10). 

Flyšové pásmo představuje příkrovový alochton mezozoických a terciérních hornin, 

tj. tzv. flyšové Karpaty. Ty byly na východním okraji Českého masivu nasunuty od jihu a 

jihovýchodu hlavně během mladšího terciéru – miocénu (Chlupáč, 2002). 

Flyšové pásmo tvoří tektonicky definované jednotky s charakteristickou příkrovovou 

stavbou, vyznačené převahou flyšové sedimentace (tj. rytmického střídání písčitých a 

jílovitých sedimentů) mezozoického a terciérního stáří. Na počátku každého rytmu se 

usazovaly nejhrubší usazeniny (slepence a hrubé pískovce), výše pak písčité jíly a jíly 

(Mrvík, 2006). 

Příkrovy flyšového pásma byly na sebe nasunovány ve směru od centra pohoří k 

periferii (hlavně od jihovýchodu k severozápadu) ve velmi plochých strukturách. Ve směru 

od nejvýše ležících příkrovů k nižším jsou (Kachlík, 2003): 

 Magurská skupina příkrovů, kterou tvoří jednotka račanská, bystrická a 

bělokarpatská. Magurské skupině příkrovů patří větší část Chřibů, Hostýnsko-

vsetínská vrchovina, Bílé Karpaty a Javorníky. 

 Vnější skupina příkrovů s převahou flyšových sedimentů, avšak i s podřízenými 

horninami neflyšového rázu (hlavně vápenci a silicity). Patří sem jednotka 

předmagurská, slezská (v Moravskoslezských Beskydech a v Podbeskydské 

pahorkatině), podslezská, ždánická a pouzdřanská. 

Další studované lokality se nachází v severní části karpatské předhlubně. Tento 

sektor je systémem vzájemně paralelních podélných předhlubní, které jsou vyplněny 

především marinními sedimenty středního badenu - wielič a svrchního badenu - kosov 

(Čtyroký a Stráník, 1995).  
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Obrázek 10 Schematická mapa rozšíření jednotek Vnějších Západních Karpat. 

1 - mocnější akumulace kvartérních sedimentů uvnitř jednotek flyšového pásma; neogénní předhlubně a 

vídeňská pánev: 2 - vnější karpatská předhlubeň v předpolí flyšových příkrovů; vnitřní předhlubně částečně 

zakryté čely příkrovů: 3 - pouzdřanská jednotka, 4 - stebnická jednotka; vnější skupina příkrovů: 5 - skolská 

jednotka, 6 - podslezská a slezská jednotka, 7 - ždánická jednotka, 8 - dukelská jednotka; vnitřní skupina 

příkrovů: 9 - račanská jednotka, 10 - bystrická jednotka, 11 - bělokarpatská jednotka; 12 - krynická 

jednotka; 13 - bradlové pásmo; 14 - státní hranice. (Kachlík, 2003). Upraveno. 

 

Studované sesuvné lokality lze rozdělit do tří skupin na základě regionálně-

geologického umístění na české straně Vnějších Západních Karpat (obr. 11). 

Dvě lokality, sesuv s názvem „Kopce“ lokalizován 1 km severně od obce Lidečko a 

sesuv na silniční komunikaci v Luhačovicích, leží na račanské jednotce. 

Pět dalších lokalit (sesuv u Starého Jičína, sesuv „Řečice“ lokalizován na pravé 

straně nádrže vodního díla Šance, sesuv „Řepiště“ východně od vlakového nádraží Paskov, 

sesuv u obce Těrlicko a sesuv u obce Skalice) se nachází na podslezské a slezské jednotce. 

Poslední dvě lokality se nacházejí (sesuv u obce Radvanice a sesuv s názvem 

„Ujala1“ u Orlové) na neogenní karpatské předhlubni v předpolí flyšových příkrovů. 

Tyto sesuvné lokality jsou z geologického hlediska velmi pestré. Podloží lokalit 

ležících na račanské jednotce je tvořeno flyšovými sedimenty ze spodní křídy a oligocénu. 

V této jednotce dominují písčité členy nad jílovci, prachovci a hrubšími klastiky. Račanská 

jednotka leží na magurské skupině příkrovů. 

Z geodynamického hlediska byl tento komplex zkracován již v průběhu paleogénu, 

ale k nasunutí na vnější skupinu příkrovu došlo až v průběhu oligocénu a miocénu v závěru 

uzavírání flyšových pánví (35 - 23 Ma). Velikost přesunu je odhadována na několik desítek 

kilometrů (Kachlík, 2003). 
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Studované sesuvné lokality, ležící na podslezské a slezské jednotce, se nacházejí na 

mladším akrečním komplexu. Podloží těchto lokalit obsahuje sedimenty stratigraficky 

většího rozsahu od jury (malm) až po spodní miocén. Kromě střídání pískovců, jílovců a 

slepenců vystupují zvláště ve slezské jednotce karbonáty jurského a křídového staří jako 

tektonické útržky - bradla v blízkosti násunových linií dílčích příkrovových jednotek 

(Smolková, 2011). 

Další dvě prozkoumané sesuvné lokality se nachází na severní části karpatské 

předhlubně. Vznik předhlubně je spojen s pohybem předpolí tvořeného kadomským 

podkladem brunovistulika a jeho paleozoickým a mezozoickým pokryvem. Předhlubeň má 

svůj začátek na rozhraní oligocénu a spodního miocénu. Sedimentace v ní přetrvala až do 

svrchního miocénu - badenu (Francírek, 2011). 

 V následujících podkapitolách byly mapové podklady (geologické mapy s 

digitálním modelem reliéfu (DMR), mapy sklonitosti svahu a situační mapy svahových 

deformací) realizovány v programovém prostředí ESRI ArcGIS v10 a to z důvodu 

vhodnosti analýzy a zobrazení výsledků geofyzikálních měření.  
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Obrázek 11 Geologická mapa české části Vnějších Západních Karpat s vyznačenými studovanými 

lokalitami. 

1 spodnokarbonské flyšové příkrovy (spodní - svrchní karbon, karbonský flyš - kulm); 2 terestický terciér 

Českého masivu a Karpat (kenozoikum pliocén); 3 terciér Alpsko-karpatské předhlubně a 4 vnitrohorských 

pánví (spodní - střední miocén); flyšové pásmo, vnější skupina příkrovů: 5 ždánicko-podslezská jednotka 

(svrchní křída - spodní miocén); 6 slezská jednotka (svrchní jura (malm) - spodní miocén); flyšové pásmo, 

magurská skupina příkrovů: 7 račanská jednotka (spodní křídy - oligocén); 8 bystrická jednotka (paleocén - 

oligocén); 9 bělokarpatská jednotka (spodní křída - eocén); 10 bradlové pásmo (trias - paleogén); 11 

hranice útvarů a hornin; 12 přesmyk známý; 13 hlavní násunový (příkrovový) zlom známý; 14 vedlejší 

násunový (příkrovový) zlom známý; 15 státní hranice; 16 studované lokality: A - Lidečko, B - Luhačovice, C 

- Těrlicko, D - Řečice - VD Šance, E - Paskov - Řepiště, F - Skalice, G - Starý Jičín, H - Radvanice, I - Ujala 

I. (Zdroj: ČGS, 2015 Webové mapové služby (WMS), Geologická mapa České republiky 1 : 500 000). 
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5.1 LOKALITA LIDEČKO 

5.1.1 Přírodní a inženýrskogeologické poměry 

Tento mohutný sesuv je situován v lesním porostu východně od kóty vrcholu s 

názvem „Kopce“ (699 m n. m.), 1 km severně od obce Lidečko na Vsetínsku (obr. 12). 

V okolí lokality je registrovaná a vyzkoumaná řada sesuvů aktivních a pasivních (Baroň, 

2004). V našem případě, dle prvotních geologických a geofyzikálních výsledků (KOLEJ 

CONSULT & servis spol. s.r.o., in Skopal a Ryšávka, 2008), lze postižené území situovat 

na starém fosilním sesuvném komplexu, kde se stávající aktivní část sesuvu vyvíjí v 

prostoru nad fosilním sesuvem. Tento prostor je intenzivně porušen. Sesuv je klasifikován 

jako blokovitý proudový sesuv s převážně dlouhými pískovcovými lavicemi o mocnosti až 

5 m. 

Z předchozího popisu zájmové lokality lze konstatovat, že terénní a 

inženýrskogeologické podmínky jsou velmi složité a komplikované. Z geomorfologického 

hlediska se území nachází v subprovincii Vnější Západní Karpaty, v oblasti slovensko-

moravských Karpat, celku Vizovická vrchovina, podcelku Komonecká hornatina. Terén 

sesuvu se projevuje výraznými svahovými stupni a příčně protaženými depresemi. 

Pískovcové kry jsou odloučeny podél série puklin ve směru od jihozápadu k 

severovýchodu, přibližně kolmých na směr pohybu. Průměrný úklon svahu je v rozmezí 

25° - 30°, místy až 40° (obr. 12). Přítomnost odolných poměrně mocných pískovců a jejich 

tektonické porušení způsobuje relativní převýšení až 260 m na délce 500 m. 

Obrázek 12 Mapa sklonitosti reliéfu zájmového území (vlevo) a situační mapa sesuvného území  

Lidečko (vpravo). 

Z regionálně geologického hlediska se lokalita nachází na území, které náleží 

račanské jednotce magurského paleogénu. Předkvartérní podloží zájmové lokality je 
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budováno paleocénními až eocénními soláňskými vrstvami – arkózovými pískovci 

luhačovického typu. Pískovce jsou světle šedé až žlutohnědé, převážně středně až hrubě 

zrnité, často drobně slepencovité s vápnitým nebo jílovitým tmelem (Baroň, 2004). Jsou 

tence až hrubě lavicovité a ve svých povrchových partiích různě postižené zvětrávacími 

procesy (obr. 13). 

Hydrogeologicky se v předkvartérních formacích uplatňuje puklinová propustnost, 

která je vázána převážně na přípovrchové rozvětrané partie soláňských vrstev.  Podzemní 

voda je také vázána na kvartérní deluviální sedimenty charakteru klastických sedimentů 

(štěrky, písky) – kolektory s průlinovou propustností. Deluviální soudržné zeminy (jíly) se 

pravděpodobně ve zvodnělých systémech chovají jako izolátory, popř. jako poloizolátory 

(Skopal a Ryšávka, 2008). 

Kvartérní pokryv je v zájmové lokalitě reprezentován deluviálními nesoudržnými 

sedimenty, které jsou značně heterogenní, místy mají charakter písků, u báze štěrků. Jinde 

se jedná o kamenité až balvanité deluvium s písčitými a hlinitými sedimenty. Komplex 

kvartérních uloženin je ukončen v blízkosti účelové lesní komunikace vrstvou 

antropogenních navážek charakteru štěrků (Merta, 2006). 

 
Obrázek 13 Geologická mapa sesuvu Lidečko s vyznačením rozsahu svahové deformace. 

Kvartér: 6 nivní sedimenty, 13 kamenité až hlinito-kamenité sedimenty; račanská jednotka:1898 pískovec, 

jílovec, 1901 pískovec, jílovec a slepenec, 1903 drobové a arkózové pískovce, prachovité jílovce a slepenec. 

(Zdroj: ČGS, 2015 Webové mapové služby (WMS), Geologická mapa České republiky 1 : 50 000). 

Krátký přehled o provedených geologických a geofyzikálních pracích 

Geologické průzkumné práce v sobě zahrnovaly rekognoskaci sesuvu a jeho 

blízkého okolí, zjištění aktivity sesuvu, vytipování tzv. kritických míst – tj. míst s největší 
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dotací povrchové vody do tělesa sesuvu. Místa se zvýšenou dotací povrchových vod 

představují např. bezodtoké deprese, průběžné trhliny na povrchu sesuvu. 

Baroň, 2004 ve své disertační práci popisuje okolí studované lokality ve velkém 

plošném rozsahu se soustředěním na velkou svahovou deformaci na severu od vrchu 

„Kopce“. Z mechanického hlediska popisuje celkovou oblast včetně tohoto studovaného 

proudového sesuvu jako pozoruhodný případ v západní části račanské jednotky v ČR.  

V roce 2007 firma UNIGEO a. s. Ostrava vypracovala projekt na průzkumné a 

sanační práce ve studovaném sesuvu. Důvodem k sanačním pracím bylo, že se čelo sesuvu 

za dva roky dostalo do kritické vzdálenosti k přivaděči pitné vody z vodního díla 

Karolínka. Nicméně v roce 2013 byl přivaděč pitné vody přemístěn na druhou stranu řeky 

Senice. 

V rámci těchto průzkumných a sanačních pracích byla provedena i geofyzikální 

měření firmou KOLEJ CONSULT & servis spol. Na základě výsledků měření firma 

uvedla, že „Aktivní část sesuvu se vyvíjí v prostoru mezi horní a dolní cestou. Pohyb sesuvu 

probíhá ve dvou vrstvách. Svrchní vrstva, též vrstva nízkých rychlostí, má mocnost 5 až 8 

m. Jedná se o kamenito – hlinitý komplex. Spodní vrstva je zastoupena několika 

pískovcovými bloky délky 30 až 70 m, které se na čele sesuvu „štosují“ a zvedají ho. Báze 

aktivních sesuvných bloků dosahuje hloubky až 30 m. Aktivní smykové plochy na bázi 

sesuvných bloků vybíhají směrem do prostoru vodovodní přípojky.“ 

Podle vrtných prací při vybudování horizontálních odvodňovacích vrtů (celkem 4 

vrty) u čela sesuvu byly zaznamenány změny ve vrtání, které byly způsobeny 

mírou tvrdosti hornin. Vrty byly projektované se sklonem v rozsahu 7° - 16° od 

horizontály. Změny ve vrtání odpovídají výsledkům měření ERT, kde lze pozorovat 

střídavé vrstvy měkkých zvětralých hornin až po tvrdou skálu v různých hloubkových 

intervalech (tab. 8). 

Tabulka 8 Změny při vrtání horizontálních odvodňovacích vrtů na sesuvu Lidečko (Skopal a 

Ryšávka, 2008). 
Vrt č. I. 10,0-10,5 m  tvrdá hornina, pomalý postup 

          14,3-14,9 m     skála, pomalý postup 

          22,0 35,0 m   skála, pomalý postup   

Vrt č. II.   24,0-25,3 m  skála, pomalý postup   

  27,2-28,0 m  skála, pomalý postup   

  31,0-36,0 m  skála, pomalý postup   

Vrt č. III.  20,3-20,5 m kořeny, dřevo, pomalý postup 

  37,0-38,5 m tvrdá hornina, pomalý postup 

  47,1 – 51,0 m skála, pomalý postup   

Vrt č. IV.  12,0-12,4 m kořeny, pomalý postup 

  24,0-25,5 m skála, pomalý postup 

Pohyb sesuvu byl polohopisně a výškově sledován pomocí sítě monitorovacích 

bodů. Obrázek 14 je ukázkou sledovaného pohybu dvou monitorovacích bodů 100 - 101 a 

jejich porovnání s měsíčním úhrnem srážek. Body se nacházejí v čele sesuvu cca 16 m od 
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jeho spodní hranice, zhruba v úrovni kóty 477 m. n. m. Během jedenácti měsíčních období 

došlo k pohybu ve směru spádnice svahu cca 0,78 m a 0,45 m, přesněji k severozápadu. U 

obou bodů došlo k poklesu během tohoto období o 0,24 m a 0,12 m. Během výrazných 

dešťových měsíců v roce 2010 byl podélný pohyb ve směru spádnice svahu větší než 2 m.  

Od tohoto období pokračoval vlastní geofyzikální monitoring metodou ERT a měřením 

GPR. Poslední geoelektrická měření proběhla v roce 2014. 

Obrázek 14 Změny pohybu (DX, DY) a výšek (DZ) v čele sesuvu a ukázka měsíčního úhrnu srážek za 

sledované období 2006 – 2010. (Zdroj: Skopal a Ryšávka, 2008; ČHMÚ, 2013). 

Základní charakteristiky sesuvu 

Sesuv má protáhlý tvar ve směru od západu k východu v délce cca 350 m a 

průměrné šířce cca 40 m. V akumulační oblasti sesuvu přesahuje šířka 70 m a v horní 

polovině má cca 30 m. Výškově je sesuv ohraničen kótami 465 m n. m. a 615 m n. m. 
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Sesuv lze rozdělit na tři části: odlučnou, transportní a akumulační (obr. 15, 16). Odlučná 

část je ohraničena výraznou zátrhovou zónou s kótou 615 m n. m. a dolní část lesní cestou 

s kótou 545 m n. m. Oblast je nejdelší částí sesuvu s délkou cca 160 m. Tato odlučná část 

má konkávní tvar. Horninový a zeminový materiál je přemístěn do transportní a 

akumulační oblasti. Na odlučné časti lze pozorovat velkou pískovcovou plochu, po které 

sjel horninový materiál (obr. 17). Plocha představuje část levé boční hranice odlučné části 

sesuvu. Pod úrovní lesní cesty 542 m n. m. je transportní oblast. V této části je terén svahu 

velmi chaoticky překrytý horninovými bloky spolu se zbytky po vyvrácených stromech. 

Transportní oblast přechází v akumulační část sesuvu zhruba v úrovni kóty 525 m n. m. 

Povrch akumulační oblasti je obdobný jako v oblasti transportní. Akumulační oblast je 

tvořena nahromaděnými horninovými bloky pískovců, v menší míře slepenců a 

vyvrácenými stromy. Horninové bloky v akumulační oblasti dosahují velikosti až několik 

metrů. Mohutné pískovcové bloky vykazují makroskopicky nízkou až střední úroveň 

zvětrávání. 

Obrázek 15 Schematické znázornění zátrhové zóny (horní obrázek) a čelního valu sesuvu (dolní 

obrázek). Foto: Aleš Poláček. 
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Obrázek 16 Zobrazení jednotlivých částí sesuvu a schematické znázornění všech geoelektrických profilů (vlevo). Satelitní snímek sesuvu (vpravo). Označené 

části A a B jsou na obrázku 16 (Google Earth, 2015). 

 

A 

B 
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5.1.2 Interpretace získaných výsledků metodou ERT 

Geoelektrická měření v zájmovém území proběhla v období 2011 - 2013. V první 

etapě výzkumu byla provedena měření celkem na osmi profilových liniích podél osy tělesa 

sesuvu a příčně k ní (obr. 16). V ose sesuvu byl proveden hlavní profil označený jako P 1, 

který je tvořen dvěma částmi o délkách 254 m a 286 m. Další měření proběhla na šesti 

příčných profilech Pp0 – Pp5. Příčné profily Pp0 a Pp5 jsou mimo těleso vlastního sesuvu. 

Byly 156 m dlouhé. Celková délka geoelektrických profilů byla 1448 m. 

Profil P 1 

Výsledky geofyzikálního měření na hlavním - podélném profilu P 1, který se skládá 

ze dvou částí, jsou znázorněny na obrázku 18. Rozdělení profilu na dvě části je provedeno 

zejména z důvodu jeho značné celkové délky. Proměření během jednoho dne nebylo 

možné vzhledem k velmi obtížným podmínkám pro pohyb na povrchu sesuvu, protože byl 

pokryt hustým porostem náletových dřevin (obr. 17). Vzhledem k vlastnímu účelu měření 

je věnována v dalším textu pozornost zejména části transportní a akumulační profilu P 1, 

nikoliv odlučné. Tedy té části sesuvu, kde bylo možné předpokládat změny ve vnitřní 

stavbě sesuvu a také případně zvýšení rizika dalšího pohybu. Na obrázku 18 jsou vedle 

průběhu smykových ploch naznačena místa, kde byly vedeny příčné profily. Nutno 

konstatovat, že volba jejich směru a poloha vzhledem k získaným výsledkům na podélném 

profilu byla do značné míry ovlivněna schůdností terénu a prostupností i mimo, tedy v 

okrajových částech sesuvu. 

 
Obrázek 17 Naznačení trasy profilu P1 na transportní (A) a odlučné (B) části sesuvu. Foto: Aleš 

Poláček.
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Obrázek 18 Interpretovaný vertikální rezistivitní řez P1 a základní znázornění smykových ploch (čárkované (svrchní část) a plné (dolní část - fosilní) červené čáry).  

Černé plné čáry – Projev tahové zóny?. Označené části A a B jsou na obrázku 16.

Vodovod 

Tahová zóna?? 

Zlom?? 

svahová suť 

Interpretovaný průběh aktivních smykových ploch 

▼- křížení s příčnými profily 

A 

Horní cesta 

B 

B 

B 

 

Dolní cesta 

Odlučná zóna 

?? 

P 

P 
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Na obrázku 19 jsou znázorněny interpretované vertikální rezistivitní řezy na 

příčných profilech Pp1 až Pp3, vedených přes akumulační část svahové deformace, a pro 

srovnání pak příčný profil Pp0 vedený mimo sesuv na dolní lesní cestě. Z porovnání 

rezistivitních obrazů na profilech vedených přes těleso sesuvu s průběhem měrných odporů 

na profilu Pp0 je patrné, že projevy měrných odporů na příčných profilech jsou si 

vzájemně podobné. Na základě výsledků se profily Pp1 až Pp3 odlišují od profilu Pp0 jak 

hodnotami rezistivity, tak jejím celkovým obrazem. S přihlédnutím k (Baroň, 2011) je 

naznačena interpretace aktivní části sesuvu (červenou čárkovanou čárou), fosilních 

svahových akumulací (červenou plnou čárou) s možností částečné reaktivace, litologie 

hlavních petrografických typů hornin, rozlišení pískovcových a jílových poloh a také 

svahových sutí včetně naznačení jejich hranic. 

 

 
Obrázek 19 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na příčných profilech Pp0, Pp1, Pp2 a Pp3.  

Příčný profil Pp0 byl veden mimo těleso sesuvu. Šedá čárkovaná čára zobrazuje akumulační část sesuvu. 

Černá plná čára zobrazuje litologické rozhraní. ▼- křížení s podélným profilem P1. P - pískovec, J - jílovec, 

SP - saturované pískovce. Červené čárkované čáry – projev aktivních smykových ploch. Červené plné čáry – 

možný projev fosilních svahových akumulací. 
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Porovnání výsledků měření na spodní části profilu P 1 v období 2011 - 2013 

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě vizuální rekognoskace svahové deformace 

došlo k jejímu pohybu, kdy se čelo sesuvu posunulo cca o 2 m (během období dešťových 

přeháněk v roce 2012; obr. 20) směrem k lesní cestě a tedy i k vodovodnímu přivaděči, 

bylo provedeno v této části opakované geofyzikální měření.  

Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 21. Porovnáním získaných 

vertikálních rezistivitních řezů z měření provedených v ročních intervalech vyplývá, že 

ve sledovaném období nastal nepříznivý vývoj svahové deformace. Došlo k výraznému 

dotvoření smykových ploch v  hloubce cca od 8 do 10 m a od 15 do 20 m. Po této smykové 

ploše se rozvolněná, částečně konsolidovaná část sesuvu, mírně posunula. Předpokládaná 

iniciace tohoto pohybu souvisí se srážkovou činností v tomto období. 

 
Obrázek 20 Čelo sesuvu v květnu 2011 (horní snímek) a v červenci 2013 (dolní snímek). Foto: Aleš 

Poláček. 
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Obrázek 21 Rezistivitní řezy v různých obdobích v akumulační zóně svahové deformace.  

(▼- křížení s příčnými profily). Černé plné čáry – Projev tahové zóny?. Černá elipsa – projev tlakové zóny?. 

Základní znázornění smykových ploch (čárkované (svrchní část) a plné (dolní část - fosilní) červené čáry). 

 

Interpretovaný průběh smykových ploch 
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5.1.3 Interpretace získaných výsledků metodou GPR 

Georadarová měření v zájmovém území proběhla v lednu 2014. Proběhla až po 

interpretaci ERT a sledování pohybu v akumulační časti sesuvu, aby se mohly v terénu 

nastavit nejvhodnější parametry k měření GPR s 50 MHz antennou.  

Jak již bylo zmíněno, terénní podmínky pro použití GPR nebyly jednoduché, a 

zvolily se pouze tři profily. První profil byl změřen paralelně k ose tělesa sesuvu, stejně 

jako u metody ERT. Dále byly vytyčené 2 příčné profily kolmé k pohybu sesouvání, a 

tudíž i prvnímu profilu P1 (obr. 22).  Celková délka georadarových profilů byla 360 m. 

První profil P1 byl nejdelší s délkou 200 m, příčné profily byly 100 m a 60 m dlouhé. 

Měření byla uskutečněna několikrát z důvodu zkoušení nastavení různých parametrů pro 

nejlepší zobrazení radargramu. 

 

 
Obrázek 22 Interpretované radargramy paralelně k ose pohybu sesuvu Lidečko (horní řez P1 podél osy 

pohybu sesuvu) a příčné profily v akumulační zóně svahové deformace.  

(▼- křížení s příčným profilem). Černé plné čáry – projev fyzikálních rozhraní. Vertikální a horizontální 

měřítko je v metrech.  
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Použitelné konečné nastavení bylo 800 MHz (vzorkovací frekvence) s časovým 

intervalem měření 0.5 s u prvního profilu a 0.3 s u příčných profilů. Hloubkový dosah 

měření byl až 28 m. U příčného profilu Pp0 byl hloubkový dosah výrazně ovlivněn 

vysokou vodivostí prostředí (viz interpretovaný vertikální rezistivitní řez Pp0). Interpretace 

radargramu není jednoznačná. Nicméně lze pozorovat vrstevní rozhraní suchých pískovců 

a jílovců, resp. hodně saturovaných pískovců (plná červená čára na příčných radargramech, 

obr. 22). Interpretace radargramu podélného profilu P1 je uváděna spolu s výsledky 

posledního měření ERT. Výsledkem porovnání těchto dvou metod je geofyzikální 

interpretace horninového prostředí (obr. 23).     

 

Obrázek 23 Geofyzikální interpretace sesuvu Lidečko na dolní části podélného profilu P1.  

P - pískovce, J - jílovce, SS -  svahové sedimenty, SP -  saturované pískovce. Červené čárkované čáry 

vymezují projev smykových poloh. A – rezistivitní řez (černé plné čáry – Projev tahové zóny?, černá elipsa – 

projev tlakové zóny?), B – radargram, C – geofyzikální interpretace. Vertikální a horizontální měřítko je 

v metrech.  



ING. BLADIMIR CERVANTES: OPTIMALIZACE METODIKY GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ METODAMI ERT A GPR NA 

ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH SVAHOVÝMI DEFORMACEMI 

2016  49 

 

5.2 LOKALITA LUHAČOVICE 

5.2.1 Přírodní a inženýrskogeologické poměry 

Tato lokalita se nachází na silnici II. třídy č. 492 ve směru jihozápadně od obce 

Luhačovice směrem k Uherskému Brodu. Silnice je vedena nad čističkou odpadních vod.  

V tomto kritickém úseku leží v severovýchodním směru svahová deformace, která je 

vymezená po pravé straně cesty v zářezu svahu a po levé straně cesty na násypu v údolí 

Šťávnice (Luhačovického potoka). V databázi svahových nestabilit ČGS (2015) je 

evidována pod identifikačním číslem 6426. Průměrné rozměry sesuvu jsou: šířka 250 m 

a délka 15 m. Průměrný sklon svahu je okolo 25° (obr. 24). 

V tomto úseku, konkrétně se jedná přibližně o 150 m cesty, má úklon svahu až 30 

stupňů expozice od jihovýchodu k severozápadu, přibližně kolmo ke svahové deformaci. 

Obrázek 24 Mapa sklonitosti reliéfu zájmového území v Luhačovicích (vlevo) a situační mapa 

sesuvného území (vpravo). 

Po vizuální kontrole a studiu archivních materiálů lze usoudit, že svahová 

deformace vzniká uprostřed cesty, kde dochází k plouživému pohybu násypu a 

pravděpodobně kvartérního podloží. Svahový pohyb byl pozorován na nedokonalé 

vozovce (trhliny a vlnění cesty). Svahová deformace není ojedinělým případem v této 

lokalitě. Na mapě svahových nestabilit zpřístupněné ČGS na jejich internetových stránkách 

v okolí sesuvu je zobrazena řada potenciálních a aktivních svahových pohybů. 

Z geomorfologického hlediska se lokalita nachází na sedimentárních horninách 

vrchovin a pahorkatin slovensko-moravských Karpat v celku Vizovické vrchoviny a 

podcelku Luhačovické vrchoviny. Geomorfologická jednotka je Straňanská kotlina. Reliéf 

tvoří podélná erozně-denudační sníženina budovaná podložím málo odolných hornin 

(Menčík et al., 1983).  
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Z inženýrskogeologického hlediska patří lokalita do rajonu deluviálních 

(svahových) a deluviofluviálních (splachových) sedimentů. Tyto kvartérní sedimenty 

pokrývají svah a jsou podložím násypu cesty. Typické horniny jsou jíly, hlíny, písky a 

jejich kombinace. Předkvartérní horniny, stejně jako na předchozí studované lokalitě 

v Lidečku, patří do rajonu flyšoidních výrazně anizotropních hornin. Charakteristickým 

znakem pro tyto horniny je pravidelné střídání vrstev klastických sedimentů o různé 

zrnitosti. Typický základ hornin je tvořen střídáním různě mocných vrstev jílovců, 

pískovců a místy i siltovců (Klimeš, 2007). Tenhle sled hornin je součástí stratigraficky 

nejmladšího zlínského souvrství patřícího do eocénu a spodního oligocénu (obr. 25). 

 
Obrázek 25 Geologická mapa Luhačovic s vyznačením rozsahu svahové deformace. 

Kvartér: 6 nivní sedimenty 7 smíšené sedimenty (hlína, písek, štěrk) 12 písčito-hlinité až hlinito-písčité 

sedimenty; račanská jednotka:1898 drobové sedimenty (pískovec, jílovec). (Zdroj: ČGS, 2015 Webové 

mapové služby (WMS), Geologická mapa České republiky 1 : 50 000). 

Krátká analýza studované lokality 

Dle dosavadního vrtného průzkumu v této oblasti (ČGS, 2015), lze dokumentovat 

silně zvětralé jílovce s vysokou plasticitou již v hloubce 4,5 m. Zvětralé podložné horniny 

jsou zastižené v průměru až v hloubce 7 m pod úrovní vozovky, na dně údolí až do 10 m 

pod terénem. Kvartérní pokryv údolního svahu má charakter vysoce plastických jílovitých 

hlín s proměnlivým podílem pískovcových sutí a zvětralých úlomků jílovců. V tomto 

úseku mocnost pokryvných hlín svahu dosahuje cca 3 m. V severovýchodní části vozovky 

byly zřejmě pokryvné hlíny odstraněny v celé mocnosti a zčásti použity jako násyp na 

nižších částech svahu. 

Levá strana vozovky je vedena na 1 až 2 m vysokém násypu z jílovitohlinitých 

zemin. Přímo pod vozovkou byly zjištěny zeminy s převažujícím podílem sutí a štěrků. V 

patě násypu však nelze lokálně vyloučit přítomnost místních jílovitých zemin. 
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Z hydrogeologického hlediska hladina podzemní vody, v důsledku drenážního 

účinku Luhačovického potoka, má výrazný spád k severozápadu s proměnlivou hloubkou 

závislou na dešťovém období (na dotaci vsakujících srážkových vod z vyšších částí svahu). 

Ze studia inženýrskogeologických podkladů (Lajčák, 2012) vyplývá, že podle 

provedených chemických rozborů podzemní vody odebraných 24 hodin po odvrtání sond v 

krajnici vozovky, nevykazuje zvodnělé prostředí síranovou ani očekávanou uhličitanovou 

agresivitu na beton. Byla prokázána vysoká tvrdost vody, zásaditá reakce a v některých 

vzorcích velmi vysoký obsah chloridů (3994 mg / l). 

První odborně zdokumentované známky nestability území, které se projevily 

zvlněním vozovky (bez výrazně viditelných trhlin), byly zaznamenány již po povodních v 

roce 1997. Problém měl být tehdy vyřešen (s ohledem na co nejmenší finanční náklady) 

pouze pomocí odvodňovacích žeber, zatěžovací lavice a následného vyrovnání povrchu 

vozovky.  

Po úpravách vozovky v různých časových obdobích došlo v roce 2012 k deformaci 

krajnice vozovky v délce několika desítek metrů podél osy silnice. V tomto úseku byly 

zdokumentovány trhliny, které dosáhly v nejkritičtějším intervalu délky 40 m, pokles 

v rozmezí 10 až 45 mm se šířkou trhlin od 5 do 20 mm (obr. 26). Po geodetických 

měřeních proběhla rekonstrukce vozovky se zpevněním podloží a upevněním zatěžovací 

lavice (Lajčák, 2012).  

 
Obrázek 26 A) Trhliny podél silnice před sanací sesuvu, B) Nový povrch silnice (horní pravý obrázek) 

a vznik nových trhlin po sanaci sesuvu (dolní obrázky). Foto: Aleš Poláček. 

Geotechnické parametry horninového prostředí svahové deformace 

Na základě vrtných prací pro návrh sanace nestabilního svahu z roku 2012 (Lajčák, 

2012; ČGS, 2015) lze geotechnické vlastnosti násypu a podložní horniny v prostoru pod 

silniční komunikací shrnout následovně: 



ING. BLADIMIR CERVANTES: OPTIMALIZACE METODIKY GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ METODAMI ERT A GPR NA 

ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH SVAHOVÝMI DEFORMACEMI 

2016  52 

 

 Nejsvrchnější vrstvu tvoří navážky převážně z pískových a štěrkových sutí 

(třída G3 ž G4) a u báze násypu z jílovitohlinitých zemin (třída F5 až F8), které 

v místě studované krajnice dosahují mocnosti až 2 m. 

 Pokryvné jílovité hlíny podle zrnitosti a ukazatele plasticity patří k vysoko 

plastickým jílovitým zeminám (třída F8). V místních přírodních podmínkách 

vykazují tyto zeminy měkkou až tuhou konzistenci s projevem relativně 

nízkých hodnot statického penetračního odporu (menší než 1MPa). 

 Podložní sedimenty jsou ve studované oblasti zastoupeny rozloženým jílovcem 

(eluviem) s vložkami pískovců s mocností do 2 m. Sedimenty mají charakter 

vysoko plastické jílovité zeminy až slabě zpevněného jílovce (třída F8 a R6). 

Hlouběji tyto sedimenty mají charakter zvětralých jílovců, dále navětralých 

s polohami pískovců (zvětralé jílovce, třída R5). 

 

 
Obrázek 27 Satelitní snímek oblasti svahové deformace (horní) a schematické znázornění profilů Pp1 -

Pp2 podél silnice kolmé ke směru svahového pohybu (dolní). Google Earth, 2015. 
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5.2.2 Interpretace získaných výsledků metodou ERT 

Geoelektrická měření v zájmovém území proběhla v období 2012 - 2013. Byly 

provedeny dva profily rovnoběžně s osou vozovky ve směru od jihozápadu k 

severovýchodu (obr. 27). Označení profilů jako Pp1, Pp2 je uvedeno z důvodu, že profily 

jsou vedené kolmo k pohybu svahové deformace. Začátek profilů je na jihozápadní straně 

měření. 

Kvůli výše zmíněným příčinám (délka deformace vozovky a trhlin) byla navržena 

délka geoelektrických profilů tak, aby bylo možné sledovat nejenom deformovanou oblast, 

ale i část vozovky nezasaženou plouživým pohybem. 

Délka každého profilu byla 165 m, celková délka 330 m, s krokem měření 3 m. Tak 

bylo možné sledovat změny měrných odporů mezi kritickým a klidným úsekem silnice a 

dostat se do podloží vozovky.  Použito bylo uspořádání Wenner-Schlumberger.  

Na základě analýzy rezistivitních řezů ve směru spádnice lze konstatovat výrazné 

porušení vrstevní homogenity podloží silnice mezi profily Pp1 a Pp2 (obr. 28). Rezistivitní 

řez profilu Pp1 vykazuje v metráži 50 m - 120 m a výrazné vertikální i horizontální 

odporové změny. Jedná se pravděpodobně o projevy svahové deformace (smykové plochy 

- červená čárkovaná čára), která vzniká pod povrchem vozovky (její zátrhová linie-viz obr. 

26). Dříve provedené sanační práce (malá hloubka zatěžovací lavice) se ukázaly jako 

neúčinné, protože s největší pravděpodobností sahá smyková plocha do hloubky až 10 m 

(obr. 28). Vysoce plastické jílovité hlíny představují objemově nestálé a vysoce namrzavé 

zeminy, proto dochází na svazích k plíživému pohybu podmíněnému jednak změnami 

vlhkosti během suchých a dešťových ročních období, jednak změnami v chladných 

zimních obdobích.  

Obrázek 28 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na příčných profilech Pp1 a Pp2 kolmých na 

směr pohybu svahové deformace v Luhačovicích. 

Červená čárkovaná čára vymezuje průběh mělké smykové plochy. Červená tečkovaná čára představuje 

hloubku porušení cesty svahovou deformací.  
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5.2.3 Interpretace získaných výsledků metodou GPR 

Georadarová měření v zájmovém území proběhla v lednu 2014. V této lokalitě jsem 

používal nestíněnou anténu o frekvenci 50 MHz.  

Georadarové profily byly změřeny ve stejném směru jako u metody ERT. První 

profil Pp1 byl změřen podél svodidel silnice, kde byly výrazné projevy trhlin na vozovce. 

Druhý profil Pp2 byl rovnoběžný s prvním profilem. Celková délka georadarových profilů 

byla 420 m. Jak je vidět na obrázku 29, radargram byl hodně znehodnocen z důvodu rušení 

vlnění železnými svodidly. Ani po aplikaci různých filtrů (viz podkapitola 4.3.2.1 

Zpracování naměřených dat GRP) nepomohlo ke zpracování časového řezu. Interpretace 

vychází převážně z vertikálního rezistivitního řezu. Druhýgeoradarový profil Pp2 i přes to, 

že na základě ERT byly zjištěny nízké odpory, přinesel použitélné výsledky. Interpretace 

obou dvou georadarových profilů je uváděna na obrázcích 29, 30. 

 

Obrázek 29 Geofyzikální interpretace profilu Pp1. 

Červená čárkovaná čára vymezuje průběh mělké smykové plochy. Červená tečkovaná čára představuje 

hloubku porušení cesty svahovou deformací. A – rezistivitní řez, B – radargram, C – geofyzikální 

interpretace. Vertikální a horizontální měřítko je v metrech. 
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Obrázek 30 Geofyzikální interpretace profilu Pp2. 

J - jílovce, ZJ - zvětralé jílovce, JH - jílovité hlíny, ŠS – štěrková suť. A – rezistivitní řez, B – radargram, C – 

geofyzikální interpretace. Vertikální a horizontální měřítko je v metrech. 
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5.3 LOKALITA TĚRLICKO 

5.3.1 Přírodní a inženýrskogeologické poměry 

Tato lokalita se nachází v katastrálním území Horní Těrlicko na silnici I. třídy č. 11 

v km 307 (obr. 31). Svahová deformace se projeví jako samotná svahová nestabilita 

s aktivitou potenciální. V databázi svahových nestabilit ČGS je evidována pod 

identifikačním číslem 6605. Průměrné rozměry sesuvu jsou: šířka 300 m a délka 140 m. 

Průměrný sklon svahu je okolo 12° (obr. 31). 

Z geomorfologického hlediska se řešené území řadí do: 

 provincie: Západní Karpaty, 

 subprovincie: Vnější Západní Karpaty, 

 oblasti: Západobeskydské podhůří, 

 celku: Podbeskydská pahorkatina, 

 podcelku: Těšínská pahorkatina. 

 

Studované území se nachází v severní části Podbeskydské pahorkatiny nedaleko 

rozhraní s Ostravskou pánví, která však již náleží k vněkarpatským sníženinám. Území je 

celkově charakterizováno vlhkou pahorkatinou na měkkých sedimentech, z ní vystupují 

kopce z pískového flyše (Demek et al., 1987). 

Obrázek 31 Mapa sklonitosti reliéfu zájmového území (vlevo) a situační mapa sesuvného území 

Těrlicko (vpravo). 

V generelu je celá Těšínská pahorkatina zařazena mezi vysočiny, neboť absolutní 

výšková členitost na žádném místě neklesá pod 200 m. V případě relativní výškové 

členitosti se na zájmovém území nachází tři typy reliéfů a to: roviny, ploché pahorkatiny a 
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členité pahorkatiny. Rovněž se kolem téměř všech vodních toků a ploch vyskytují údolní 

nivy (Suidová, 2012). 

Těšínská pahorkatina je členitá, její podloží tvoří flyšové struktury Západních 

Karpat, tj. pískovce a jílovce slezského příkrovu s vložkami vápenců a vyvřelinami 

těšínitů. Předkvartérní horniny (v období terciérního miocénu se ve vněkarpatské 

předhlubni vytvořily mořské vápnité jíly a písky) jsou překryty glacigenními a 

glacilakustrinními sedimenty sálského zalednění a sprašovými pokryvy. Reliéf je tvořen 

erozně denudovanými hřbety, tektonicky porušenými intenzivními tangenciálními a 

vertikálními pohyby (Balatka et al., 1975). 

Na rozvodnicích jsou zachovány zbytky zarovnaného povrchu. Častý je výskyt 

průlomových údolí a říčních teras. Území je ovlivněno zásahem kontinentálního zalednění. 

Nejvyšším bodem je vrch Babí hora (423 m n. m.) (Hruban, 2015). 

Těšínská pahorkatina se dělí na tři geomorfologické okrsky — Bruzovickou 

pahorkatinu, Hornotěrlickou pahorkatinu a Hornožukovskou pahorkatinu. Těšínská 

pahorkatina je členitou pahorkatinou na ploše 158 km
2
. Střední výška terénu je 322 m n. 

m., střední sklon svahu dosahuje 4° (obr. 31). V tomto případě se prozkoumaný sesuv 

nachází na Hornožukovské pahorkatině.  

Z geologického hlediska tvoří kvartérní pokryv v zájmovém území zejména 

sprašové hlíny svrchního pleistocénu (wűrm). Báze sprašových hlín se v širším území 

nachází v hloubkách 2 až 5 m.  

Dále se zde vyskytují glacigenní štěrkopísky sálského zalednění (riss). Pod vrstvou 

štěrkopísků se mohou nacházet interglaciální jílovité sedimenty s vložkami slatin a 

slatinných zemin (holsteinský interglaciál mindel – riss). V údolích potoků se nacházejí 

deluviofluviální písčitohlinité sedimenty, na úpatí výrazných svahů pak deluviální písčité 

hlíny.  

Předkvartérní podloží tvoří horniny godulského vývoje slezské jednotky (obr. 32), 

tzn. střídající se flyšové polohy vápnitých jílovců a pískovců svrchních a spodních 

těšínských vrstev a těšínsko-hradišťského souvrství (mezozoikum – spodní křída) s 

vyvřelinami těšínitové asociace (Menčík et al., 1983). 
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Obrázek 32 Geologická mapa s vyznačením rozsahu svahové deformace Těrlicko (červená čára). 

Kvartér: 6 nivní sedimenty, 19 sprašová hlína, 13 kamenité až hlinito-kamenité sedimenty, 2243 kamenito-

písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu; slezská jednotka:2013 jílovec, pískovec, 

pelosiderity,2016 vápenec, jílovec, 2019 pikrit, tuf, tufit. (Zdroj: ČGS, 2015 Webové mapové služby (WMS), 

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000). 

Z hydrogeologického hlediska leží lokalita v hydrogeologickém rajonu 3211 

„Flyšové sedimenty v povodí Odry“. Převažující propustností ve flyši, v rajonu 3211, je 

propustnost puklinová, kdy výskyt zvodněné vrstvy závisí na stupni tektonického porušení 

(Suidová, 2012).  

Obecně nelze v tomto horninovém prostředí očekávat výrazné průběžné zvodnění – 

to je soustředěno na bodové výrony vázané na nejvýraznější puklinové poruchy a dále na 

kontaktní zóny psamitů a podložních pelitů. Bez tektonického porušení a vlivu zvětrávání 

můžeme flyšová pásma považovat jen za nepatrně propustná. Propustnost klesá s hloubkou 

uložených hornin a souvisí s narůstající sevřeností puklin (Menčík et al., 1983).   

Nejvyšší přítoky tak často bývají pozorovány spíše v rozpukaných polohách jílovců 

než v kompaktních lavicovitých pískovcích. Jílovce také podléhají výrazně snadněji 

zvětrávání oproti vrstvám pískovců. 

Krátká analýza studované svahové deformace 

Tato svahová deformace je aktuálně klasifikována jako sesuv s aktivitou potenciální 

(ČGS, 2015). Je umístěn na západ od vodního díla Těrlicko na svahu se sklonem mezi 6 až 
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12 stupni. Expozice svahu je severozápadní o rozloze cca. 0,36 km
2
. Předpokladaný směr 

pohybu je ve směru úklonu svahu od jihovýchodu k severozápadu (obr. 32). 

Obrázek 33 Schematické znázornění všech provedených geoelektrických profilů  na lokalitě Těrlicko. 

Na tomto svahu byly provedeny průzkumné a sanační práce v roce 1980  (ČGS - 

svahové nestability, 2014) a 2005 (Bláha et al., 2005). Proběhly podrobné vrtné práce a 

jsou zdokumentovány svislé jádrové vrty a horizontální odvodňovací vrty.  

V následujicí tabulce (tab. 9) jsou vybrané vrty s petrografickým popisem, které lze 

používat ke zkorelování a následně interpretaci provedených geoelektrických profilů. 

Vrtná jádra jsou zdokumentována převažně do 10 m.  
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Tabulka 9 Petrografický popis vrtných jader vybraných vrtů v sesuvném území Těrlicko (ČGS – 

vrtná prozkoumanost, 2015). Upraveno. 

  Petrografický popis sond 

ID vrtu Výška vrtu Hloubka (m) Petrografický popis 

J-8 310,3 m n. m. 

0 - 1,3 Konstrukce vozovky-štěrkodrtˇ pojená asfaltem 

1,3 - 3,4 

Násyp-štěrk pískovcový zahliněný, suchý, 

hnědošedý 

3,4 - 4 Hlína jílovitá tuhé až pevné konzistence, šedočerná 

4 - 4,7 

Jílovec rozvětralý, hlína měkké konzistence 

promíchané s úlomky pískovců 

4,7 - 6,8 

Jílovec šedočerný s úlomky zdravých jílovců a 

pískovců 

6,8 - 9,7 Jílovec pevný, vrstevnatý, tmavě šedý 

9,7 - 12 

jílovec vrstevnatý s polohami pískovců mocnosti 5 

cm, podél pískovců zvodnělé s jílem tuhé 

konzistence 

Jp-12 312,1 m n. m. 

0 - 1,8 

Hlína měkké až tuhé konzistence, místy písčitá s 

úlomky jílovce a pískovce 

1,8 - 2 Jílovec zahliněný s úlomky pískovců 

2 - 6 Jílovec zvětralý s úlomky zdravých jílovců 

6 - 10 Jílovec zdravý 

Jp-18 326,3 m n. m. 

0 - 2,3 Hlína humózní až jílovitá  

2,3 - 3 

Hlína jílovitá tuhé až pevné konzistence s úlomky 

pískovce a prachovce 

3 - 3,8 Jílovec zvětralý až rozvětralý 

3,8 - 8,4 Jílovec zdravý 

8,4 - 8,7 

Jílovec zvětralý až rozvětralý s úlomky pískovce do 

4 cm 

8,7 - 9 Jílovec zdravý šedočerný 

Jp-15 335,9 m n. m. 

0 - 1 Hlína humózní až jílovitá pevné až tuhé konzistence 

1 - 1,5 

Hlína jílovitá prachovitá pevné konzistence s 

úlomky prachovců do 3 cm 

1,5 - 3 

dtto tuhé konzistence s úlomky jemnozrnného 

pískovce do 6 cm 

3 - 4,5 Jílovec zvětralý s úlomky prachovců do 3 cm 

4,5 - 5 

Hlína pevné až tvrdé konzistence s úlomky pískovců 

až prachovců 

5 - 6 

Hlína tuhé konzistence s polohami navětralých 

jílovců  

6 - 7 Jílovec zdravý 

7 - 7,9 Jílovec navětralý s úlomky nezvětralých jílovců 

7,9 - 9 Jílovec navětralý s úlomky prachovců 

9 - 10 Jílovec navětralý 
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5.3.2 Interpretace získaných výsledků metodou ERT 

Měření proběhlo v období říjen – listopad 2012. Provedená měření metodou ERT 

byla v první fázi realizována na dvou příčných profilech Pp1 a Pp2 s délkou každého 

profilu 117 m a potom na jednom podélném profilu P1 též s délkou 117 m (obr. 33). 

Použito bylo uspořádání Wenner-Schlumberger,  krok měření 3 m.  

Po vyhodnocení vertikálních rezistivitních řezů lze vymezit různé části svahu 

k potenciálnímu sesouvání. Za prvé, výsledky příčného profilu Pp1 ukazují protažení 

izolinií v kvazihorizontálním směru v hloubce cca 8 m a umožňují naznačit projev 

oslabených zón způsobených zvětralými horninami (obr. 34B)  

Za druhé, příčný profil Pp2 ukazuje výraznou vertikální anomálii v metráži 72 m, 

kterou lze považovat za boční stranu sesuvu (obr. 34B). Vertikální rezistivitní řez 

podélného profilu P1 vyjasňuje projev potenciálních smykových ploch v hloubce 8 až 10 

m. 

Na profilu P1 lze interpretovat dva potenciální průběhy smykových ploch na 

rozhraní jílovitých hlín a rozvětralých a částečně zdravých jílovců (obr. 34A).    

Obrázek 34 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na podélném profilu (A) a na příčných profilech 

Pp1 vedle silnice a Pp2 o 25 m jihovýchodní (B). ▼- křížení profilů. 

Interpretovaný průběh potenciálních smykových ploch 
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5.3.3 Interpretace získaných výsledků metodou GPR 

Georadarová měření proběhla v měsících lednu a únoru 2014. Měření byla 

uskutečněna na třech profilech totožných s metodou ERT. Celková délka naměřených 

profilů byla 320 m. Byla použitá nestíněná anténa o frekvenci 50 MHz. Bylo použito 

následující nastavení: operační vzorkovací frekvence na různých hodnotách, nejlepší 

rozlišení se v tomto případě získalo se vzorkovací frekvencí v intervalu 800 až 930 MHz. 

Dalším parametrem byl časový interval měření (krok vzorkování), který byl nastaven na 

0.5 s. 

Předpoklad, že měření GPR v této lokalitě nepřinese pozitivní výsledky, nebyl 

úplně přesný. Vycházelo se z výsledků ERT, kde zdánlivý měrný odpor hornin nepřesáhl 

ani 50 Ωm. Na obrázku 35 jsou prezentované výsledky interpretace radargramu 

s vyznačením potenciální smykové plochy (červenou tečkovanou čarou) a základního 

horninového rozhraní (plná černá čára). 

 

Obrázek 35 Radargramy podél osy pohybu sesuvu (horní řez P1) a příčné profily v akumulační zóně 

svahové deformace. (▼- křížení mezi profily). Vertikální a horizontální měřítko je v metrech. 
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Na obrázku 36 je znázorněna geofyzikální interpretace horninového prostředí. 

Z porovnání výsledků ERT a GPR lze zakreslit průběh potenciálních oslabených zón, příp. 

litologických rozhraní jílovitých zemin a zvětralého podloží, kde by se mohla projevit 

aktivace smykových ploch v případě saturace prostředí.  

 
Obrázek 36 Geofyzikální interpretace sesuvu na Těrlicku na podélném profilu P1. 

H-JH hlína a jílovitá hlína, JR -  jílovec rozvětralý, Jp  -  jílovec s úlomky zdravých jílovců, J  - jílovec zdravý, 

P – pískovec, červená tečkovaná čára představuje průběh potencionálních smykových ploch. Černé čáry – 

litologické polohy. A – rezistivitní řez, B – radargram, C – geofyzikální interpretace. Vertikální a 

horizontální měřítko je v metrech.  
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5.4 LOKALITA PASKOV – ŘEPIŠTĚ 

5.4.1 Přírodní a inženýrskogeologické poměry 

Tato lokalita se nachází na pravém údolním svahu řeky Ostravice východně od 

vlakového nádraží Paskov. V databázi svahových nestabilit ČGS je evidována pod 

identifikačním číslem 4101. Průměrné rozměry sesuvu jsou: šířka 250 m a délka 550 m. 

Průměrný sklon svahu je okolo 15°. 

Na základě geomorfologického členění reliéfu lze vybrané území zobrazené na 

mapě (obr. 37) začlenit do: 

 provincie: Západní Karpaty, 

 soustavy: Vněkarpatské sníženiny, 

 podsoustavy: severní Vněkarpatské sníženiny, 

 celku: Ostravská pánev, 

 podcelku: Ostravská niva. 

Z typologického členění má tatáž zájmová oblast charakter roviny akumulačního 

rázu, vázané na kvartérní struktury v oblasti pleistocenního kontinentálního zalednění. 

Obrázek 37 Mapa sklonitosti reliéfu zájmového území (vlevo) a situační mapa sesuvného území Paskov 

- Řepiště(vpravo). 

Horniny předkvartérního podkladu jsou z období křídy až středního eocénu. Na 

základě vrtného, inženýrsko-geologického průzkumu a zemních prací v letech 1971 až 

1977 a následně v roce 1980 a 1986 byly určeny a upřesněny stratigrafické příslušnosti 

poloskalních hornin předkvartérního podkladu, a tímto i ověření základní představy o 

geologické stavbě území s dvěma tektonickými příkrovy v místě sesuvu, tj. Slezského a 

Podslezského příkrovu (Woznica a Pavelka, 1975). 
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Slezská jednotka v sesuvném území je zastoupena těšínsko-hradišťským souvrstvím 

s vulkanitovou těšínitovou formací (stáří spodní křídy). Litologický charakter se mění od 

podloží do nadloží z drobně rytmického flyše přes hrubě lavicovité pískovce se slepenci až 

do převahy tmavých jílovců. Sedimenty mají různé stupně diagenetického zpevnění. 

Převládají většinou jílovce nad pískovci v polohách několika cm až dm.    

Podslezská jednotka je v této oblasti tvořena svrchnokřídovými a paleogenními 

sedimenty. Litologicky jsou to monotónní pelitické, peliticko-psamitické a psamitické 

uloženiny flyšového vývoje (obr. 38). 

Mikrobiostratigrafickým výzkumem (Schutznerová, 1977 in Woznica a Pavelka, 

1975) byly odlišeny v sesuvné oblasti starší vrstvy frýdecké (svrchní křída), mladší 

třinecké vrstvy a pestré podslezské vrstvy (střední eocén). Frýdecké vrstvy jsou zastoupeny 

převážně jílovcem až prachovcem s proměnlivou siltovou příměsí a jemnozrnným 

vápnitým pískovcem. 

V třineckých vrstvách jsou zastoupeny 3 samostatné litologické facie, které do sebe 

laterálně přecházejí: facie černošedých jílovců, facie skvrnitých jílovců a facie pískovcová. 

V sesuvné oblasti dle biostratigrafického výzkumu je zastoupena facie skvrnitých jílovců. 

Jílovce tvoří polohy až několik metrů mocné, jsou vápnité i nevápnité, obsahují 

proměnlivou prachovou nebo písčitou příměs. Střídají se polohy vápnitých jemnozrnných 

pískovců několik cm až dm mocných (Woznica a Pavelka, 1975). 

V prostoru svahové deformace je mocnost kvartérního pokryvu velmi nepravidelná. 

Vyskytují se zde glacigenní uloženiny a sprašové hlíny. Jsou to sprašové hlíny, jílovité 

písky a ve spodní poloze štěrky, které jsou zvodněné. Nejstarší kvartérní sedimenty jsou 

zde reprezentovány štěrkopísky hlavní terasy z doby meziledové. V této době bylo území 

na prvém břehu vyvýšeno a řeka meandrovala západně od dnešního toku řeky Ostravice. 

Štěrkopísky na bázi jezerních sedimentů představují na Řepišské plošině okrajovou 

hrubozrnnou fácii jezerní sedimentace. Jezerní sedimenty jsou faciálně velmi proměnlivé a 

zrnitostně rozdílné. Po ústupu ledovce a ledovcového jezera byl povrch terénu území 

zarovnán, takže byly spádové přímky říčních toků značně změněny. Důsledkem byla 

intenzivní říční eroze doprovázená sesuvy na svazích prohlubujících se říčních koryt. 

Uklidnila se po dosažení úrovně štěrků hlavních říčních teras. Údolí dnešní Ostravice a 

Olešné je vyplněno sedimenty údolní terasy, která představuje nejmladší erozivně - 

akumulační etapu ve vývoji území. Její báze se v naší oblasti nachází na úrovni cca 246 m 

(Geologický průzkum n. p. in Smejkal, 2014). 

Z hydrogeologického hlediska se sesuvné území nachází na tlakově porušeném 

flyšovém pásmu, kdy v průběhu alpsko-karpatské orogeneze došlo k výraznému rozpukání 

hornin. Výsledkem je obdobný typ hydrogeologického prostředí v celém flyšovém pásmu. 

Jako celek lze celý komplex flyšového pásma považovat za regionální izolátor, v němž se 

jako kolektor uplatňuje jen přípovrchová zóna zahrnující svahové uloženiny s přilehlým 

pásmem podpovrchového rozvolnění hornin - drobně rytmického flyše těšínsko-

hradišťského souvrství.  
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Obrázek 38 Geologická mapa Paskov – Řepiště s vyznačením rozsahu svahové deformace (červená 

čára).  

Kvartér: 4,6 nivní sedimenty; 7 smíšený sediment; 12 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment; 19 hlína; 26 

štěrk;  41, 44 kvartér z oblastí kontinentálního zalednění, písek až štěrk a till; podslezská jednotka:1968 

jílovec, slepenec; 1963 jílovec, jílovité zeminy; slezská jednotka: 2014 jílovec, pískovec, pelosiderit; 2019 

tešínit. (Zdroj: ČGS, 2015 Webové mapové služby (WMS), Geologická mapa České republiky 1 : 50 000). 

Základní charakteristiky svahové deformace 

Studovaná sesuvná oblast má plošný frontální tvar s délkou cca 250 m a průměrnou 

šířkou cca 550 m. Sesuv je součástí rozsáhlé svahové deformace, kterou lze pozorovat na 

webové aplikaci ČGS svahové nestability. Sesuv se pohybuje v nadmořských výškách 252 

až 255 m n. m. v úpatí svahu a směrem k východu výška stoupá na 300 až 305 m n. m. v 

horní hranici sesuvu (odlučné zóny). 

Západním směrem od paty svahu protéká řeka Ostravice. Současné koryto řeky je 

od jižní části sesuvného území vzdáleno přibližně 50 m. Směrem k severu má koryto řeky 

tendenci se od paty svahu oddalovat a v nejsevernější části sesuvu je již vzdáleno přibližně 

150 m. Severní hranici sesuvu vymezuje mělká podélná deprese dosahující maximální 

hloubky 1,5 m (Smejkal, 2014).  

Sesuvné území se vyznačuje zvlněnými svahy a četnými překrývajícími se 

nerovnostmi, které jsou dobře patrny na průběhu vrstevnic. Dominantní nerovností území 

je pak značná terénní elevace nacházející se ve střední části svahu. Ve směru západ - 

východ přesahuje délky 100 m, v nejširším úseku ve směru sever - jih dosahuje až 50 m.  

Ve svahu se dále vyskytuje množství menších erozivních stružek, převážně 

pramenících ve svrchní části svahu. Terénní nerovnosti i erozivní stružky jsou patrny z 
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výše zmíněné terénní elevace. Průměrný sklon svahové deformace lze vyhodnotit do 10 

stupňů (obr. 37) s expozicí svahu na západ.  

Povrchová voda (erozivní stružky) modeluje terén a v patě svahu vytváří patrné 

akumulace vody. Ve svrchní části svahu je vyvýšená plocha (pravděpodobně indikující 

odlučnou hranu sesuvu). Projev odlučné zóny lze pozorovat na vozovce, kde dochází 

vlivem sesuvné aktivity k vytvoření trhliny. Další podobná porucha vozovky se nachází ve 

střední části svahu. Trhlina ve vozovce má šikmý šupinatý průběh (obr 39). Projevy 

sesuvné aktivity jsou mimo jiné patrné i na celé řadě jiných stavebních objektů, zejména ve 

spodní části svahu.  

Sesuvné území je ve vývojovém stádiu částečné uklidněné. Změny v konzistenci 

jílových a písčitých hlín, způsobené dešťovými přeháňkami (změnou hladiny podzemní 

vody), mohou vyvolat reaktivaci plouživého pohybu sesuvu.  

 

Obrázek 39 Trhliny ve vozovce podél silnice a ve svrchní části sesuvu Paskov – Řepiště (Google Earth, 

2015).
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5.4.2 Interpretace získaných výsledků metodou ERT 

Měření byla provedena v lesním porostu a velmi členitém terénu u vlakového 

nádraží Paskov. 

Rekognoskace terénu a provedená měření proběhla v podzimním období 2013 a na 

jaře 2014. Složitost terénu a značná délka jednotlivých měřených profilů způsobily 

časovou náročnost měření. Při vyhodnocování měření se musí brát v úvahu i změny 

v závislosti na nasycení horninového prostředí vodou. Vysoký srážkový úhrn a přítomnost 

sněhových pokrývek by mohly ovlivnit naměřené hodnoty zdánlivých odporů zkoumaného 

prostředí. 

Přesné zaměření a zaznamenání průběhu geoelektrických profilů bylo provedeno 

Ing. J. Smejkalem v rámci zpracování jeho diplomové práce na této lokalitě. Byla použita 

GPS navigace EDGE 705 Bundle výrobce Garmin. 

Měření byla uskutečňována celkem na deseti profilových liniích podél osy tělesa 

svahové deformace a příčně k ní (obr. 40).  

Obrázek 40 Schematické zobrazení všech provedených geoelektrických profilů a vymezení hranice 

sesuvu dle registru (GEOtest n.p. Brno 1977). Upraveno. 
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V ose generálního směru pohybu svahové deformace bylo provedeno 5 podélných 

profilů označených jako P1 až P5. Délka těchto profilů byla od 117 až do 477 m. Další 

měření proběhla na 5 příčných profilech Pp1 – Pp5. Příčné profily Pp2 - Pp5 byly 117 m 

dlouhé a Pp1 měl 164 m.  Celková délka geoelektrických profilů byla 1931 m. 

První fáze průzkumu byla zahájena měřením na profilu P2 z důvodu vymezovaní a 

sledování chování horninového prostředí na základě měrných odporů. Výsledky 

vertikálního rezistivitního řezu ukazovaly nehomogenní průběh měrných odporů v prvních 

metrech pod povrchem, což je způsobeno svahovými sedimenty ležícími na dílčí mělké 

smykové ploše v hloubce cca 6 m v metráži 66 a 220 m (obr. 41). Anomálie pozorována 

v metráži 192 m by se mohla jednat o projevu možného vytvoření tahových zón sesuvu s 

hlubší smykovou plochou. 

V druhé etapě průzkumu byly vytýčeny a změřeny ostatní podélné profily P1, P3 až 

P5. Výsledky geofyzikálního průzkumu na základě nehomogenního rozložení měrných 

odporů potvrzovaly značně složitou geologickou stavbu daného území. 

Odporové profily P1 a P3 situovany přibližně kolmo k vrstevnicím ukazují na 

přítomnost planárních smykových ploch. Hloubka smykových ploch není ve všech 

profilech uplně shodná, což je připisováno rozsáhlostí daného území a předpokladu, že se 

pravděpodobně jedná o několik planarních sesuvů, které se mohou i vzájemně překrývat. 

Průměrná hloubka smykové plochy se však u všech profilů pohybuje v hloubce okolo 5 až 

10 m (obr. 40). Nelze vyloučit, že v případě saturace jílovitých a písčitých hlín by mohla 

hloubka smykových ploch zasáhnout do hlubších partií svahu.  

V horní části svahu (profily P1, P2, P5 a částečně profil Pp1) lze vymezit struktury 

projevující se v geofyzikálním řezu jako bloky slezských hornin (pískovec) a kvartéru z 

oblastí kontinentálního zalednění (písek až štěrk). Na profilu P4 se projevují bloky slezské 

jednotky omezené křehkou tektonikou (Smejkal, 2014). V těchto strukturách se vyskytují 

místa se sniženým měrným odporem.  

Poslední etapa průzkumu proběhla na jaře 2014 realizací 5 příčných profilů. 

Geofyzikální odporové profily Pp1 až Pp5, situované přibližně po vrstevnicích, vykazují 

známky projevů sesuvů, jejichž průměrná hloubka se shoduje s hloubkou interpretovanou v 

podélných profilech. Průběh těchto smykových ploch potvrzuje předpoklad existence 

dilčích planarních sesuvů (obr. 42).  

Na základě geofyzikálních měření je nutno konstatovat, že ohrožení stability svahu 

je reálnou možností. Výsledky z jednotlivých měření poukazují na možný vznik především 

mělkých sesuvů, jejichž maximální hloubka se pohybuje do 10 m. Plošné sesuvy jsou 

méně pravděpodobné, avšak zcela vyloučit se nedají. Možné sesuvy v hlubších partiích 

nelze vzhledem k omezenému hloubkovému dosahu měření zcela analyzovat, avšak na 

základě alespoň částečných znalostí získaných při vlastním geofyzikálním měření lze 

konstatovat, že partie pod mělkými sesuvy nejsou patrně v dnešní době ohroženy 

sesuvnými pohyby. 
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Obrázek 41 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na podélných profilech P1 až P5.  

▼- křížení s příčnými profily. Projev mělkých smykových ploch (červená čárkovaná čára), projev tahových zón (plná červená čára), projev potencionálních smykových ploch (červená tečkovaná čára), hranice sesuvu (černá plná čára).



ING. BLADIMIR CERVANTES: OPTIMALIZACE METODIKY GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ METODAMI ERT A GPR NA 

ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH SVAHOVÝMI DEFORMACEMI 

22016  71  71 

 

Obrázek 42 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na příčných profilech. 

▼- křížení s podélnými profily. Projev mělkých smykových ploch (červená čárkovaná čára), projev 

potencionálních smykových ploch (červená tečkovaná čára), hranice sesuvu (černá plná čára). 

 

 

5 
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5.4.3 Interpretace získaných výsledků metodou GPR 

Georadarová měření proběhla na jaře 2014. Byla uskutečněna na dvou podélných 

profilech totožných s metodou ERT. Celková délka naměřených profilů byla 400 m. Byla 

použitá nestíněná anténa o frekvenci 50 MHz. Operační vzorkovací frekvence byla 

nastavena na různých hodnotách, nejlepší rozlišení se v tomto případě získalo se 

vzorkovací frekvencí 900 MHz, časový interval měření (krok vzorkování) byl nastaven na 

0.3 s. 

Na základě výsledných radargramů na profilech P2 a P3 lze úspěšně interpretovat 

průběh subhorizontálního sledu kvartérních sedimentů (písčité jíly a svahové sutě) ležících 

na podloží jílovců. Lze rozpoznávat také projev neporušeného území na východní části 

profilů, který je dán přítomností sedimentů podslezské jednotky (paleogenní třinecké 

vrstvy). Výsledky GPR jsou shodné s vertikálními rezistivitními řezy. Nastavený 

hloubkový dosah byl ovlivněn přítomností nízkoodporových sedimentů (jílovců). 

Na obrázcích 43 a 44 je znázorněna geofyzikální interpretace sesuvu.  
 

Obrázek 43 Geofyzikální interpretace sesuvu Paskov - Řepiště na podélném profilu P2. 

J - jílovce, JH – jílovité hlíny PH - písčité hlíny, PŠ – písčité štěrky, SS - svahová suť, P – pískovec, 

litologické rozhraní (plná černá čára), projev mělkých smykových ploch (červená čárkovaná čára), projev 

tahových zón (plná červená čára), projev potencionálních smykových ploch (červená tečkovaná čára). A – 

rezistivitní řez, B – radargram, C – geofyzikální interpretace. Vertikální a horizontální měřítko je v metrech. 
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Obrázek 44 Geofyzikální interpretace sesuvu Paskov - Řepiště na podélném profilu P3. 

J - jílovce, JH – jílovité hlíny PH - písčité hlíny, PŠ – písčité štěrky, SS - svahová suť, P – pískovec, 

litologické rozhraní (plná černá čára), projev mělkých smykových ploch (červená čárkovaná čára), projev 

potencionálních smykových ploch (červená tečkovaná čára). A – rezistivitní řez, B – radargram, C – 

geofyzikální interpretace. Vertikální a horizontální měřítko je v metrech. 
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5.5 LOKALITA ŘEČICE – VD ŠANCE 

5.5.1 Přírodní a inženýrskogeologické poměry 

Tato lokalita se nachází u vodního díla Šance u Ostravice v údolí Řečice na pravém 

břehu nádrže vodního díla (obr. 45). Jedná se o aktivní sesuv, jenž je hluboce založen a 

postihuje flyšový podklad a diluvium středního oddílu godulského souvrství na jižním 

svahu rozsochy vrchu Čupel. Provádí se na něm dlouhodobý monitoring pohybů a změn 

hladiny podzemní vody ve vrtech (Novosad, 1998). Hlavním problémem tohoto sesuvu je 

v případě akcelerace pohybu, kdy nelze vyloučit vznik přílivové vlny ohrožující stabilitu 

přehradního díla (Starý, 2005). V databázi svahových nestabilit ČGS je svahová deformace 

evidována pod identifikačním kódem 3720. Průměrné rozměry sesuvu jsou: šířka 720 m 

a délkou 700 m. Průměrný sklon svahu je okolo 25°. 

 Z geomorfologického hlediska se řešené území řadí do: 

 provincie: Západní Karpaty, 

 subprovincie: Vnější Západní Karpaty, 

 oblasti: Západní Beskydy, 

 celku: Moravskoslezské Beskydy,  

 podcelku: Lysohorská hornatina. 

 

Z hlediska typologického členění reliéfu lze studované území klasifikovat 

morfometricky jako členitou hornatinu vázanou na flyšové struktury v oblasti tektonicky 

porušené intenzivními vertikálními pohyby (Demek et al., 1987). 

Obrázek 45 Mapa sklonitosti reliéfu zájmového území (vlevo) a situační mapa sesuvného území lokality 

Řečice (vpravo). 
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Podloží území je celkově budováno mohutně vyvinutými flyšovými horninami 

godulského vývoje příkrovu slezské jednotky. Převládají masívní pískovce godulského 

souvrství, pískovce a slepence istebňanského souvrství. Souvrství flyšových komplexů 

slezské jednotky se uklání jižním směrem. Západní pásmo Lysohorské hornatiny se skládá 

zejména ze střední godulské vrstvy godulského souvrství. Svahová poloha je tvořena 

hlinitými, písčitohlinitými a hlinitokamenitými deluviálními sedimenty (Novosad, 1998). 

Zájmová oblast leží na západní části Lysohorské hornatiny nedaleko rozhraní 

s Radhošťskou hornatinou. V rámci geomorfologického podcelku Lysohorské hornatiny 

leží svahová deformace na rozhraní okrsků Lysohorské rozsochy a Zadních hor (Hruban, 

2015). 

Lysohorská rozsocha je členitá hornatina budovaná detailně zvrásněnými flyšovými 

horninami godulského souvrství, na čele příkrovu také fragmenty hornin těšínsko-

hradišťského souvrství, ležícími při denudačním okraji godulského vývoje slezské 

jednotky vnější skupiny příkrovů. Nejvyšší části masívu Lysé hory (1323 m) a Travného 

(1203 m) budují horniny středních godulských vrstev godulského souvrství (Menčík et al., 

1983).  

Horniny spodních godulských vrstev se vyskytují ve spodních částech oblasti na 

čele příkrovu mezi horninami těšínsko-hradišťského souvrství a středních godulských 

vrstev godulského souvrství. V severozápadním a severním úpatí hornatiny se vyskytují 

horniny mazáckého souvrství godulského vývoje s ostravickými pískovci. V podsvahových 

polohách jsou značně rozšířené deluviální sedimenty (Novosad, 1998). 

Z petrografického hlediska tvoří godulská skupina flyš s převahou pískovcové 

složky ve většině svého rozsahu. Pískovec godulských vrstev bývá nestejnoměrný, 

drobový, místy arkozový (obr. 46). Podíl křemene činí u drobových pískovců 30 až 60 %, 

u arkózových pískovců až 80 %. Zbytek připadá na živce, slídy, pyrit, glaukonit, kalcitový 

tmel a jílovitou základní hmotu (Menčík et al., 1983). 

Spodní oddíl godulských vrstev je převážné pískovcový. Jde o rytmické střídání 

jílovců v polohách nejčastěji několikacentimetrových s vrstvami (deskami a lavicemi) 

pískovců s mocností až 60 cm. Převažují zelenošedé jemnozrnné pískovce (Menčík et al., 

1983). 

Střední oddíl godulských vrstev se vyznačuje naprostou převahou zelenavě šedých, 

silně lavicovitých, zrnitostně gradačních pískovců, hrubě až středně zrnitých, drobových až 

glaukonitických, jejichž mocnost dosahuje v průměru 2 m, výjimečně až 4 m. Tyto lavice 

jsou odděleny tenkými břidličnatými proplástky až 10 cm mocnými. Kompaktnost a nízký 

obsah břidlic zaručují u tohoto komplexu odolnost vůči odnosu (Menčík et al., 1983). 

Svrchní oddíl godulských vrstev je se středním spojen pozvolným přechodem. 

Typický je úbytek pískovců, jejichž mocnost klesá v průměru až na 15 cm, a směrem do 

nadloží převládají břidlice. V tomto komplexu se poměr mezi pískovci a břidlicemi mění 

od podloží k nadloží až trojnásobně. V nižších polohách komplexu se vyskytuje vyšší podíl 
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pískovců a ve svrchních vrstvách je menší. Vyšší podíl břidlic a méně pevné rozpadové 

pískovce se v nadloží godulských vrstev projevují ve vyšších hodnotách odnosem 

plavenin. 

 
Obrázek 46 Geologická mapa s vyznačením rozsahu svahové deformace. 

Kvartér: 6 nivní sedimenty; 13 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment; slezská jednotka: 2000 jílovec, 

pískovec (drobné - středně rytmický flyš); 2001 jílovec, pískovec (hrubě rytmický flyš, pískovec 

s glaukonitem); 2003 jílovec, pískovec (drobně až středně rytmický flyš, šedé a zelené jílovce a pískovce 

s glaukonitem). (Zdroj: ČGS, 2015 Webové mapové služby (WMS), Geologická mapa České republiky 1 : 

50 000). 

Z hydrogeologického hlediska je území ovlivněno členitým georeliéfem, kterým 

protéká řada vodních toků. Zájmové území je součástí povodí Odry a je odvodňováno 

jejím největším pravostranným přítokem, řekou Ostravice. Asi 10 km od pramene je tok 

Ostravice přehrazen vodní nádrží Šance. Vodní plocha nádrže měří 335,5 ha a její 

maximální hloubka je 62,5 m. VD Šance je zásobárnou pitné vody pro Ostravsko a 

Frýdecko. Přehrada plní rovněž funkci hydroenergetickou a slouží také jako ochrana před 

povodněmi (Menčík et al., 1983). 

Popisované území je protkáno množstvím pravostranných přítoků řeky Ostravice, 

jsou to např. Škorňanský potok, Lučný potok, Cirošok a jiné. Největším pravostranným 

přítokem je však Řečice, jejíž levostranné přítoky odvodňují jednu třetinu celého území. 
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Tok Řečice tvoří severní hranici území západní části Zadních hor a eroduje pod svahem 

údolí se stejným názvem. 

Větší část povodí patří k územím s vysokým množstvím ročních srážek (horské 

oblasti přes 1000 mm). Celkový odtok je proto relativně velký, ale velmi nerovnoměrný, 

protože petrografický charakter hornin většiny území je nepříznivý pro akumulaci 

podzemní vody. 

Pouze kvartérní a některé terciérní sedimenty obsahují významnější akumulace 

průlinové podzemní vody. Kvartérní sedimenty však pro malou kapacitu nemohou 

vyrovnávat odtok povrchové vody z území, neogenní sedimenty jsou v naprosté většině 

situovány pod stávající erozní bází, jejich svrchní polohy jsou nepropustné a povrchový 

odtok rovněž výrazně neovlivňují. 

Krátká analýza studované svahové deformace 

Inženýrskogeologická průzkumná práce v této oblasti byla započata koncem 

šedesátých let minulého století. Byla identifikována řada rozsáhlých starých svahových 

deformací, zejména na údolních svazích obracených k jihu (obr. 49). Na jižním svahu 

Čupelu (943 m. n. m), tvořící pravý břeh VD Šance, byl v údolí Řečice ověřen rozsáhlý 

sesuv, který je nazýván podle své lokalizace „sesuv Řečice“ (obr. 47). 

Obrázek 47 Satelitní snímek oblasti svahové deformace s omezením rozsahu aktivního sesuvu (Google 

Earth, 2015). 

Realizace komplexních průzkumných prací - vrtné práce, zemní práce, rozsáhlá 

laboratorní analýza smykové pevnosti hornin a geofyzikální práce - ukázaly, že se jedná o 

planární sesuv převážně pískovcových vrstev (střední oddíl godulských vrstev) s 

podružnými břidličnými vložkami (jílovce a deskovité pískovce) po významnější břidličné 
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polohy. Tyto vrstvy jsou ukloněny zhruba paralelně se sklonem svahu. Průměrný sklon 

svahu je 20º - 30º (obr. 45).  Tato břidličná poloha s vysokým podílem jílovců vytváří cca 

0.5 - 1.5 m mocnou smykovou zónu, v níž jsou prohněteny jílovce s deskovitými pískovci, 

prohnětené jílovce však vytváří základní hmotu smykové zóny. Sondovacími pracemi a 

geofyzikou byla ověřena mocnost sesuvu 14 - 20 m (Novosad, 1998). 

Od doby, kdy byla započata práce na měření pohybu svahu, došlo ke zpřesnění 

tohoto měření v důsledku používání nových způsobů měření a kvalitnějších měřičských 

přístrojů. Byla navržena a zrealizována základní síť bodů k dlouhodobému kontrolnímu 

monitoringu pohybu na bodech sesuvu vůči stabilním - referenčním bodům mimo sesuv. 

Vývoj metod kontrolního sledování pohybu proběhl a v současnosti částečně probíhá 

v několika úrovních (obr. 48): 

 geodetická měření úplná - navázaná na trigonometrické body základní sítě, 

 geodetická měření operativní - polární metodou - používají jako referenční body 

observační pilíře 78 a 319 a body 110, 305, event. 46 jako referenční body pro 

měření horizontálních a vertikálních úhlů, 

 elektrooptická měření délek mezi observačními pilíři 78 a 319 a 

kontrolovanými body na sesuvu Řečice a jeho okolí a referenčními body pro 

měření pohybu na okrajových trhlinách. Pro kontrolu stálosti v poloze 

observačních pilířů jsou měřeny délky na referenční body 110, 305 a 46, 

 relativní měření pohybu sesuvu v blízkosti okrajových trhlin vůči bodům 

stabilizovaným mimo aktivní sesuv: Základny BRMS (body relativního měření 

sesuvu), Základny ZPE (základna pásmové extensometrie), Základny ZTE 

(základny tyčové extensometrie), 

 kontrola hladiny podzemní vody v sesuvu. 

Analýzou dosavadního průběhu pohybu sesuvu Řečice, který započal po napuštění 

nádrže Šance v období 1970 - 1972, bylo Novosadem zjištěno: 

 Rychlost pohybu je ovlivňována třemi faktory: úrovní hladiny v nádrži, zejména 

nad kótou 498 m n. m.; srážkami, zejména se uplatňují srážky s intenzitou 20 

mm za den a zvýšením hladiny podzemní vody v sesuvu (jako důsledek srážek a 

tání sněhu). 

 

 Pohyb má od roku 1972 obecně charakter tlumeného ploužení s časově 

omezenými úseky se zrychlováním v důsledku větší intenzity srážek a 

představuje hodnotu 10 až 20 cm za rok. 

 

 Ke zrychlení může dojít především při zvýšení hladiny podzemní vody v sesuvu, 

řádově v metrech.  
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Obrázek 48 Snímek oblasti postižené svahovou deformací a charakteristický řez (Novosad, 1998). 

5.5.2 Interpretace získaných výsledků metodou ERT 

Měření proběhlo v období říjen – listopad 2011. Provedená měření metodou ERT 

byla provedena zatím na třech příčných profilech Pp1, Pp2 a Pp3 s délkou 796 m, 348 m a 

672 m. Použito bylo uspořádání W-SCH,  krok měření 4 m. Plošný rozsah aktivní svahové 

deformace je značný - cca 650 krát 700 m (obr. 49) 
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Obrázek 49 Schematické zobrazení všech provedených geoelektrických profilů a vymezení hranice 

sesuvu. Horní levý obrázek zobrazuje svahové nestability (aktivní sesuvy – červená plocha, potenciální nebo 

stabilizované sesuvy – šedé plochy) (ČGS svahové nestability, 2015)  

Po vyhodnocení příčných vertikálních rezistivitní řezů lze v prvé řadě prokazatelně 

vymezit boční strany aktivního sesuvu (obr. 50) a to do hloubky cca 20 m. Výsledky 

ukazují protažení izolinií v kvazihorizontálním směru v různých hloubkových intervalech, 

které se pohybují od 10 až 18 m a umožňují označit projev oslabených částí svahu 

způsobený zvětralými horninami. Na základě této analýzy ukazují rezistivitní řezy (profily 

Pp1 a Pp2) podél silnice na možnou existenci planárních dílčích ker, z nichž je vytvořena 

sledovaná svahová deformace. Profily naznačují, že se pravděpodobně bude jednat o 

existenci „dílčích desek“ s proměnlivou mocností a délkou (obr. 50). Z těchto profilů nelze 

vymezovat pouze jednou výraznou smykovou plochu. Na základě tohoto měření vyvstává 

otázka volby optimálního počtu profilů (podélných a příčných), potřebných pro uspokojivé 

řešení této plošně značně rozsáhlé svahové deformace. Dále nutno konstatovat, že v období 

měření a před měřením byla minimální srážková aktivita a lze předpokládat, že proudění 

podzemních vod a infiltrace přes tyto rozvolněné zóny je také minimální. Z těchto důvodů 

bude nutné při jarním tání provést další měření pro lepší vertikální členění tělesa sesuvu. 

Z tohoto hlediska se velmi pozitivně uplatňují příčné profily.  
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Obrázek 50 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na příčných profilech Pp1, Pp2 a Pp3. Obrázek vlevo zobrazuje situaci profilů (zeleně) na sesuvu. 

Projev možných smykových ploch (červená tečkovaná čára), černé plné čáry vymezují projev dílčích ker svahu a boční strany aktivního sesuvu a černá tečkovaná čára označí kamenitý až hlinito-kamenitý sedimenty (svahová suť).  
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5.6 LOKALITA SKALICE 

5.6.1 Přírodní a inženýrskogeologické poměry 

Další sesuv se nachází na lokalitě Skalice č. p. 72 u Frýdku-Místku.  Sesuv je 

součástí sesuvného území, které je v archívu České geologické služby evidováno pod 

identifikačním číslem 2387 (1b). Celkové rozměry oblasti postižené svahovou deformací 

jsou proměnlivé. Šířka se pohybuje od 500 až 1600 m a délka od 170 m až cca 400 m (obr. 

51).  

Obrázek 51 Mapa sklonitosti reliéfu zájmového území (vlevo) a situační mapa  sesuvného území lokality 

Skalice (vpravo). 

Z geomorfologického hlediska řešené území se řadí do: 

 provincie: Západní Karpaty, 

 subprovincie: Vnější Západní Karpaty, 

 oblasti: Západobeskydské podhůří, 

 celku: Podbeskydská pahorkatina. 

 

Z hlediska typologického členění reliéfu lze studované území klasifikovat 

morfometricky jako kotlinu vázanou na kvartérní struktury v oblasti podhorských 

náplavových kuželů (Demek et al., 1987). 

Z regionálně geologického hlediska je předkvartérní podloží budováno 

autochtonním a alochtonním strukturním patrem. Autochtonní patro je zastoupeno 

svrchnokarbonskými (namur) sedimenty ostravského souvrství. Alochtonní strukturní 

patro je zastoupeno vněkarpatskými příkrovy slezské jednotky. Prostor mezi těmito 

strukturními patry může být vyplněn zbytky marinních sedimentů neogenní předhlubně, 
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které jsou představovány šedozelenými až šedými vápnitými jíly s prachovitými až jemně 

písčitými vložkami často zvodnělými (Hruban, 2015). 

Slezská jednotka vněkarpatských příkrovů je v dané oblasti zastoupena 

horninovými mesozoickými až tercierními komplexy. Mesozoické horninové komplexy 

jsou v dané lokalitě představovány těšínskými vápenci (jura), svrchními těšínskými 

vrstvami slezské jednotky (křída) - byly zdokumentovány vrtnými pracemi svrchní 

těšínské vrstvy jsou tvořeny drobně rytmickým flyšem s tmavě hnědošedými vápnitými 

jílovci, laminovanými vápnitými prachovci, písčitými prachovci a pískovci. V širším okolí 

se vyskytují výchozy frýdeckých vrstev – šedé prachovce s vápnitými jílovci (křída) a 

podmenilitové souvrství – drobně rytmický písčitý flyš s šedohnědými vápnitými a 

nevápnitými jílovci (paleogén), (Skopal a Ryšávka, 2010).  

Kvartérní pokryv je v zájmové lokalitě reprezentován deluviálními nesoudržnými 

sedimenty, které mají charakter jílů štěrkovitých až štěrků jílovitých. Jílový materiál je 

tvořen zcela rozvětralými a přemístěnými jílovci na jílovité zeminy, štěrková frakce je zde 

zastoupena úlomky zvětrávacích procesů odolnějších hornin (prachovce, písčité prachovce, 

pískovce). V údolí řeky Morávky je kvartérní pokryv představován proměnlivou mocností 

pleistocénních fluviálních písčitých štěrků řeky Morávky a holocenních povodňových hlín 

(obr. 52). 

Předmětná lokalita se nachází v území, které hydrologicky náleží do povodí řeky 

Odry, území je odvodňováno řekou Morávkou. 

Hydrogeologicky lze v dané oblasti vyčlenit tři rozdílné oběhy podzemních vod. 

První mělčí oběh je vázán na průlinově propustné fluviální štěrky místních údolních toků. 

Druhý - sezónní - oběh podzemních vod je situován do značně heterogenních deluviálních 

sedimentů. V hlubších partiích se nachází poměrně mocné polohy rozpukaných flyšových 

hornin. Zde se nachází třetí zvodnělý systém. V podmínkách karpatského flyše se jedná 

především o puklinovou zvodeň. V oblastech karpatského flyše je dost často stírána 

hydrogeologická funkce ve vztahu k litologii, tj. základní představa pískovec, nebo 

slepenec = kolektor a jílovec, nebo prachovec = izolátor. Může se dokonce stát, že 

puklinově rozpukaný jílovec nebo prachovec přebírá funkci kolektoru a naopak méně 

rozpukaný pískovec se chová jako relativní izolátor. Zóny rozpukání hornin karpatského 

flyše mohou dosahovat prvních desítek metrů (Menčík et al., 1983).  

Krátká analýza studované svahové deformace 

Sesuvné území bylo poprvé zdokumentováno v roce 1962 a poslední revize byla 

v roce 2008 (ČGS – svahové nestability, 2015). Je zjevné, že sesuvné území je mozaikou 

více sesuvných jevů a dílčích sesuvů, v různých obdobích různě aktivovaných a 

reaktivovaných, různě rozsáhlých a různě hlubokých. Celé sesuvné území bylo pracovníky 

České geologické služby generálně kategorizováno jako frontální blokový sesuv s 

hloubkou větší než 10 m. Jsou zde taktéž predispozice pro vznik sesuvných jevů s menší 

hloubkou smykové plochy.  
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Sesuvná aktivita měla v této lokalitě v minulosti mnohdy výrazný dosah. V roce 

1972 byla cesta mezi Raškovicemi a Skalicí (cca 200 m – 300 m od rodinného domku č. p. 

72) zničena sesuvem v poměrně značném hloubkovém a plošném rozsahu. Dalším 

záznamem je sesuv, který vznikl v roce 1997 cca 100 m severně od hřbitova a zničil v 

sesuvném poli čtyři chaty a další se ocitly v ohrožení.  

Studovaný sesuv má z geomorfologického hlediska blokovou stavbu. K pohybu 

sesuvných hmot zde došlo na predisponovaných smykových plochách, které jsou vyvinuté 

na rozhraní skalního podkladu a nadložních svahových deluviálních a eluvio - deluviálních 

zemin. Důležitým startujícím faktorem k pohybu byla rychlá saturace nadložních 

svahových zemin v období intenzivních srážek v červnu a červenci roku 1997 a 

spolupůsobení říční eroze řeky Morávky (Skopal a Ryšávka, 2010). 

 
Obrázek 52 Geologická mapa s vyznačením rozsahu svahové deformace. 

Kvartér: 6 nivní sedimenty, 12 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment; slezská jednotka:2014 pískovec, 

jílovec (drobný až středně rytmický flyš, tmavé vápenaté jílovce), 2016 vápenec a jílovec. (Zdroj: ČGS, 2015 

Webové mapové služby (WMS), Geologická mapa České republiky 1 : 50 000). 

Terén je v prostoru sesuvného území pod rodinným domkem č. p. 72 tvořen 

horským svahem strmě exponovaným k severovýchodu pod proměnlivým sklonem od 27° 

do 45° do údolí řeky Morávky. Nejvyšší expozice svahu se nachází v horní polovině (tj. 

těsně pod rodinným domkem), kde sklon svahu dosahuje až 45°. Spodní část svahu 
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dosahuje mírnější expozice do cca 30° (obr. 51). Rozdíl výšek zkoumané části svahu je cca 

19 m (346 m n. m – 365 m n. m). Morfologie povrchu terénu v této oblasti nese čerstvé 

projevy sesuvné aktivity -  čerstvé průběžné zátrhy s napjatými kořeny a s výškou skoku až 

1,0 m (obr. 53). 

Obrázek 53 Porušení silnice severozápadně (levý horní obrázek) a jihovýchodně (pravý dolní obrázek) 

od rodinného domku č. p. 72. 

Sesuvné morfologické (blokové) projevy (levý dolní obrázek) na svahu pod rodinným domem (čárkovaná 

červená čára). Foto: Aleš Poláček. 

Vrtnými pracemi (V1 až V4) byly ověřeny následující genetické typy kvartérních 

zemin: kulturní vrstva půdy, antropogenní nesoudržné a soudržné zeminy, deluviální 

písčité a štěrkovité jíly, deluviální hlíny štěrkovité měkké konzistence, deluviální středně 

plastické jíly, eluvio-deluviální a eluviální středně plastické a štěrkovité jíly. Předkvartérní 

horninové komplexy zastižené vrtnými pracemi byly většinou zcela rozvětrané zeminy 

charakteru jílů středně plastických a jílů štěrkovitých až štěrků jílovitých (Skopal a 

Ryšávka, 2010). 

Typický pro alterované horninové komplexy vněkarpatského flyše (jílovce, 

prachovce) zastižené průzkumnými pracemi byl naprosto odlišný stupeň zvětrání jílovců a 

prachovců. Zatímco jílovce byly ve stejné hloubkové úrovni zvětrávacími pochody 

přeměněny na jílovité zeminy, prachovce měly charakter poloskalních hornin třídy R4 – 

R5 (navětralé, až slabě zvětralé prachovce). Vzhledem ke skutečnosti, že prachovce byly 

tence deskovitě odlučné a obklopeny poměrně mocnými polohami zcela rozvětralých 
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jílovců na jílovité zeminy, má okolní horninový masív charakter jílů štěrkovitých až štěrků 

jílovitých s proměnlivým podílem kamenité frakce do značných hloubek. 

5.6.2 Interpretace získaných výsledků metodou ERT 

Účelem provedeného měření bylo získání podrobnější představy o stavbě sesuvu na 

základě získané odporové charakteristiky prostředí. Měření proběhla v období červen – 

listopad 2010.  Požadované měření bylo provedeno ve čtyřech profilech označených jako 

podélný profil P1 ve směru osy pohybu sesuvu a příčné k tomu pohybu, tj. profily Pp1 - 

Pp3  (obr. 54). 

 
Obrázek 54 Schematické znázornění všech provedených geoelektrických profilů.  

Podélný profil označený jako P1 s délkou 69 m má počátek cca 10 m 

severozápadně od zadního rohu obytného objektu č. p. 72. Konec profilu je pak na břehu u 

vodního toku koryta Morávky. Druhý profil, příčný k linii P1 označený jako Pp1, je dlouhý 

117 m a byl veden ve spodní části vlastního sesuvu (obr. 53). Výsledky geofyzikální 

interpretace jsou znázorněny na obrázcích 55, 56.  

Zde jsou vymezeny předpokládané hranice smykových ploch a rozhraní tělesa 

sesuvu. Určení jejich skutečného průběhu a hloubky je však podmíněno znalostí 
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geologického profilu získaného vrtným průzkumem. Hlavní část (transportní) sesuvu se 

vyskytuje převážně až ve druhé polovině podélného profilu P1 v metráži cca 30 až 69 m. 

Smyková plocha pak může sahat až do hloubky 10 m. V druhé čtvrtině profilu v metráži 

cca 21 m až 27 je naznačen možný průběh smykové plochy s hloubkou  5 - 6 m a lze zde 

pozorovat i projev tahové zóny. Na příčném profilu Pp1 lze pravděpodobně považovat za 

hlavní sesuv oblast s měrnými odpory 30 – 100 Ωm, vyskytující se ve střední části profilu 

v metráži 40 – 69 m a sahající do hloubky až 10 m. Jeho průběh je korelovatelný s 

výsledky na profilu P1. Nelze však vyloučit, že se jedná o širší sesuvné pásmo, které lze 

vymezit metráží od 24 m do konce tohoto profilu (obr. 55). 

Obrázek 55 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na podélném profilu P1 a na příčném profilu 

Pp1.  

▼- křížení profilů. Projev tahové zóny – plná černá čára, projev smykových ploch – červená čárkovaná čára, 

možný projev širšího sesuvného pásma – červená tečkovaná čára.  
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Obrázek 56 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na příčných profilech Pp2, Pp3 podél silniční komunikace . 

Projev smykových ploch – červená čárkovaná čára, možný projev potenciální smykové plochy – červená tečkovaná čára. 

JJV 
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Při pohledu na příčné geofyzikální profily Pp2 a Pp3 je průběh smykových ploch 

pravděpodobný v hloubce až 10 m ve střední části těchto profilů. Na základě rozložení 

měrných odporů lze interpretovat na Pp3 ještě jednu potenciální smykovou plochu ve 

spodní části profilu do hloubky 15 až 20 m. Z toho vyplývá alarmující skutečnost, že v 

případě koncentrace sesuvné aktivity do těchto oblastí se ocitne v ohrožení severozápadní 

oblast rodinného domku č. p. 72.  

5.6.3 Interpretace získaných výsledků metodou GPR 

Georadarová měření v zájmovém území proběhla v únoru 2014.  

Georadarové profily byly změřeny ve stejném směru jako u metody ERT. První 

profil Pp1 byl změřen podél svodidel silnice. Stejně - jak na lokalitě v Luhačovicích - byl 

radargram silně narušen přítomností železných svodidel. Druhý profil Pp2 byl veden na 

druhé straně silnice. Byla použitá nestíněná anténa o frekvenci 50 MHz. Celková délka 

georadarových profilů byla 250 m. Operační vzorkovací frekvence byla nastavena na 800 

MHz, časový interval měření (krok vzorkování) byl nastaven na 0.1 s. 

Na této lokalitě lze patrně vidět pozitivní vliv vysokoodporových vrstev při aplikaci 

GPR. Na radargramu Pp2 je dobrá rozpoznatelná antropogenní vrstva (silniční 

komunikace) do 2 m a mocnost deluviálních zemin a rozvětralého horninového masívu s 

přítomností kamenitých až balvanitých poloh. Výsledky jsou shodné s měřením ERT, kde 

neporušený horninový masív byl při použití hloubkového dosahu 20 m zastižen jen na 

začátku profilu. Zde se pravděpodobně nezvětralý skalní podklad vyskytuje v hloubce cca 

15 m. 

Nepříznivým zjištěním je existence obrazu jisté struktury -  strmé deprese - v 

povrchu nezvětralého, respektive méně zvětralého horninového masívu. Právě na povrchu 

silniční komunikace došlo nad touto geologickou strukturou pravděpodobně k výrazné 

destrukci vozovky. 

Geofyzikální interpretace naměřených profilů je prezentována na obrázku 57. 
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Obrázek 57 Geofyzikální interpretace sesuvu Skalice na příčných profilech Pp2 a Pp3 .  

PJ – písčité jíly, SJ – štěrkovité jíly, ZP – navětralé až zvětralé prachovce, ZJ – zvětralý jílovec, P – podloží (pískovce). Projev smykových ploch je znázorněn 

červenou čárkovanou čárou. Možný projev potenciální smykové plochy – červená tečkovaná čára. Litologické rozhraní – černá plná čára. A – rezistivitní řez, B – 

radargram, C – geofyzikální interpretace. Vertikální a horizontální měřítko je v metrech.

P P 

PJ-SJ 

ZJ 

ZJ 
ZJ 

PJ-SJ 

ZP 
PJ-SJ 

A 

B 

C 
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5.7 LOKALITA STARÝ JIČÍN 

5.7.1 Přírodní a inženýrskogeologické poměry 

Další sesuvná oblast se nachází na lokalitě u Starého Jičína na silnici I/48.  Sesuv je 

v archívu České geologické služby evidován pod identifikačním číslem 7027. Rozměry 

oblasti postižené svahovou deformací jsou: šířka okolo 380 m a proměnlivá délka až 200 

m. Průměrný sklon svahu je 15° (obr. 58). 

Obrázek 58 Mapa sklonitosti reliéfu zájmového území (vlevo) a situační mapa sesuvného území u 

Starého Jičína (vpravo). 

Z geomorfologického hlediska se řešené území řadí do: 

 provincie: Západní Karpaty, 

 subprovincie: Vnější Západní Karpaty, 

 oblasti: Západobeskydské podhůří, 

 celku: Podbeskydská pahorkatina, 

 podcelku: Přiborská pahorkatina. 

 

Z hlediska typologického členění reliéfu lze studované území klasifikovat 

morfometricky jako členitou vrchovinu vázanou na flyšové struktury v oblasti tektonicky 

porušené s intenzivními vertikálními a tangenciálními pohyby (Demek et al., 1987). 

Z regionálně geologického hlediska je předkvartérní podloží budováno autochtoním 

a alochtoním strukturním patrem. Autochtonní strukturní patro je budováno 

svrchnopaleozoickými (karbonskými) sedimenty. Alochtonní strukturní patro je budováno 

vněkarpatskými příkrovy podslezské jednotky (Hruban, 2015). 

Autochtonní strukturní patro sestává z hornin spodního neproduktivního karbonu – 

aleuropelity a droby hradecko-kyjovického souvrství, pouze ojediněle a nesouvisle se zde 



ING. BLADIMIR CERVANTES: OPTIMALIZACE METODIKY GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ METODAMI ERT A GPR NA 

ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH SVAHOVÝMI DEFORMACEMI 

2016  92 

mohou vyskytovat horniny středního produktivního karbonu - ostravské souvrství – 

petřkovické vrstvy. Nad paleozoickými horninami se místně mohou vyskytovat 

(v mocnostech do 100 m) terciérní sedimenty Karpatu a spodního badenu (Novosad, 1998). 

Výskyt terciérních sedimentů v nadloží paleozoických hornin je dochován převážně 

v depresích povrchu paleozoika a dále mohl být příkrovovými pohyby začleněn do stavby 

vněkarpatských příkrovů, tj. paraautochtonní pozice (Menčík et al., 1983). Terciérní 

sedimenty tvoří písčité, vápnité jíly a písky.  

Alochtonní strukturní patro je v dané oblasti tvořeno paleogénními horninami 

podslezské jednotky Vnějších Západních Karpat. Podslezská jednotka představuje v této 

lokalitě vyválcovaný příkrov, plošně přesunutý přes karpatskou předhlubeň. V základním 

vývoji podslezské jednotky převažuje litofacie skvrnitých jílovců (campan — maastricht — 

svrch. eocén), převažují zde zelenošedé a šedé jílovce, světle šedé a zelenošedé skvrnité, 

proměnlivě písčito–prachovité a vápnité nad převážně jemnozrnnými pískovci a 

podřízenými slepenci. V nejvyšší části profilu, ve svrchním eocénu, dominují zelenošedé a 

hnědé jílovce (Skopal a Ryšávka, 2011).  

V dané oblasti jsou sedimenty podslezské jednotky zastoupeny paleogenními 

třineckými vrstvami. Třinecké vrstvy se podle rozdílu ve vápnitosti dělí na spodní a 

svrchní. Ve spodních třineckých vrstvách převažují jílovce nad vápnitými jílovci a jsou v 

nich hojněji zastoupené polohy pískovců. Pro svrchní třinecké vrstvy je příznačná převaha 

vápnitých jílovců nad jílovci s menším zastoupením pískovců. V třineckých vrstvách se 

mohou nacházet polohy terciérních žilných vulkanitů – především těšínitů.  Průzkumnými 

pracemi byly ověřeny rozvětralé polohy pelitických paleogenních hornin na zeminy 

charakteru vysoceplastických jílů (Skopal a Ryšávka, 2011).  

Kvartérní patro je v zájmovém prostoru zastoupeno heterogenními deluviálními 

zeminami, lokálně se mohou vyskytovat eolické sedimenty – sprašové zeminy, dále zbytky 

čelní morény – sálského zalednění (které bylo prokázáno cca 4,0 km jihozápadně od 

zájmové oblasti), terasovými sedimenty údolních niv, které představují fluviální 

štěrkopísky a povodňové hlíny (obr. 59). 

Vrtnými pracemi byly zastiženy deluviální zeminy charakteru vysoceplastických 

jílů. Archivními vrty realizovanými v roce 2002 (Skopal a Ryšávka, 2011) pro průzkum 

sesuvné oblasti byly v blízkém okolí zdokumentovány kvartérní deluviální zeminy 

charakteru jílů a hlín písčitých a zajílované suti.  

Předmětná lokalita se nachází v území, které hydrologicky náleží do povodí řeky 

Odry, území je odvodňováno řekou Jičínkou. Hydrogeologicky lze v dané oblasti vyčlenit 

dva rozdílné oběhy podzemních vod. První mělčí oběh je vázán na průlinově propustné 

fluviální štěrky místních údolních toků. Pod vrstvou průlinově propustných terasových 

štěrků se nachází poměrně mocné polohy zvětralých a nezvětralých komplexů 

paleogénních hornin, ve kterých se vyskytuje hlubší převážně puklinový oběh podzemních 

vod. Tento hlubší oběh je od mělčího oddělen zcela rozvětralými jílovitými polohami. 

Průzkumnými pracemi nebyla potvrzena hladina podzemní vody (Menčík et al., 1983). 
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 Obrázek 59 Geologická mapa s vyznačením rozsahu svahové deformace. 

Kvartér: 6 nivní sedimenty, 7 smíšený sediment, 2243 kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin; 

podslezská jednotka:1966 pelity, podřadně pískovce a slepence (nečleněné), 1968 v jílovec, pískovec, 

slepenec (šedé vápnité jílovce); slezská jednotka: 1982 vulkanity tešinitové asociace. (Zdroj: ČGS, 2015 

Webové mapové služby (WMS), Geologická mapa České republiky 1 : 50 000). 

Krátká analýza studované svahové deformace 

Jedná se o fosilní sesuv na louce a poli. Je vyvinutý v deluviálních 

kamenitohlinitých sedimentech, na flyšovém vývoji podmenilitového souvrství podslezské 

jednotky (jílovce). Povrch celého území je zvlněný, místy stupňovitý. Odlučná hrana je 

nevýrazná. Sesuv se nachází na severozápadním svahu silniční komunikace I/48 ve směru 

k Novému Jičínu. 

První informace týkající se sesuvné oblasti byly poprvé publikovány v závěrečné 

zprávě z roku 2002 „Pavlík a Řezníček: Starý Jičín - sesuv, silnice I/48, GEOtest, a.s., 

Brno 2002“. Sesuvná oblast je od roku 2002 evidovaná jako potenciální sesuvná oblast. 

Relativní závěry a informace ze zmíněného průzkumu lze shrnout: „Jedná se o 

oblast predisponovanou ke vzniku, respektive k aktivaci dílčích sesuvných jevů po již 

vytvořených planárních smykových plochách, na kterých je stupeň stability svahu blízký 

stavu indiferentnímu. Jakékoliv sebemenší iniciační faktory, např. intenzivní srážky, 
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přetížení dopravou - vliv indukované seizmicity mohou tento rovnovážný stav narušit. Dále 

jistá predisponovanost ke vzniku a aktivaci již vzniklých sesuvů je podmíněna existencí 

komplexů zemin a hornin rozvětralých na zeminy charakteru jílů vysoceplastických. 

Reziduální parametry jílů vysoceplastických se pohybují zhruba na úrovni, nebo 

maximálně těsně nad úrovní hodnot sklonu svahu a ověřených geologických rozhraní“. 

Obrázek 60 Schematické znázornění všech provedených geoelektrických profilů na lokalitě u Starého 

Jičína. 

5.7.2 Interpretace získaných výsledků metodou ERT 

Provedená měření metodou ERT proběhla v srpnu 2011. Byla uskutečněna celkem 

na 6 profilech, z toho 4 byly ve směru podél předpokládaného pohybu svahové deformace 

a 2 byly příčné podél silnice (obr. 60). Délka podélných profilů P3 a P4 byla 78 m a u 

profilů P1 a P2 68 m. Následovalo měření příčných profilů Pp1 a Pp2 s délkou 142 m. 

Použité uspořádání bylo Wenner-Schlumberger.  
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Účelem provedeného geofyzikálního měření bylo získání podrobnější představy o 

vertikálním profilu svahové deformace na základě získané odporové charakteristiky 

prostředí v malé hloubce. Požadované měření bylo provedeno celkem na šesti profilech. 

Jejich pozice, směry a délky byly zvoleny na základě rekognoskace terénu. Geodeticky 

zaměřené profily jsou zakresleny na obrázku 60.  

Po analýze výsledků měření ERT lze pozorovat, že geologické prostředí je bez 

náznaků existence sesuvu (odporově značně homogenní  - rozsah zjištěných a 

interpretovaných měrných odporů je vesměs pouze od 5 do 30 Ωm), ale i přes to se 

podařilo potvrdit existenci odporových rozhraní v různých hloubkových intervalech 

(mělkých do 5 m – 6 m a hlubokých do 10 m – 12 m), které pravděpodobně indikují 

existenci převážně planárních smykových ploch. 

Výsledky podélných profilů z důvodu přerušenosti silnice neposkytly dostatečné 

informace o stavu horninového prostředí v celku (obr. 61). 

Na druhé straně příčné profily poskytly uspokojivé výsledky (obr. 62). Příčný profil 

Pp1 ukazuje nehomogenní průběh měrného odporu v prvních metrech pod povrchem, což 

je způsobeno pravděpodobně vytvořením dílčí mělké smykové zóny v hloubce cca 3 - 6 m, 

která byla potvrzena vrtnými pracemi. Průzkumnými geologickými a geofyzikálními 

metodami byly tedy ověřeny smykové plochy v hloubkách cca 3 m až 4 m a 5,5 m až 6 m. 

Jedná se o planární smykové plochy. 
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Obrázek 61 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na podélných profilech P1 až P4 a znázornění umístění příčných profilů podél siln ice. 
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Obrázek 62 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na příčných profilech Pp1 a Pp2. 

▼- křížení s podélnými profily. Projev předispozice smykových ploch je znázorněn červenou tečkovanou čárou. Ověřená mělká smyková plocha je znázorněná 

červenou čárkovanou čárou.  
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Dále byly ověřeny geofyzikálními pracemi realizovanými v rámci tohoto průzkumu 

a inženýrskogeologickým a geofyzikálním průzkumem realizovaným společností Geotest, 

a.s. v roce 2002 možnosti predispozice hlubších smykových ploch – 10 m a více metrů - 

rovněž se jedná o planární smykové plochy (obr. 63). Destrukce vozovky a nutnost častého 

doplňování živic právě v místě porušení silnice je pravděpodobně způsobena sesuvnou 

aktivitou ověřených mělčích smykových ploch. Výrazná sesuvná aktivita deset a více 

metrů hlubokých smykových ploch by se pravděpodobně projevila plošně mnohem širším 

postižením a povrchové projevy sesuvné aktivity by byly výraznější. 

 

Obrázek 63 Schematické prostorové zobrazení všech geoelektrických profilů. 

Projev předispozice smykových ploch je znázorněn červenou tečkovanou čárou. Ověřená mělká smyková 

plocha je znázorněná červenou čárkovanou čárou. 
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5.8 LOKALITA RADVANICE 

5.8.1 Přírodní a inženýrskogeologické poměry 

Další studovaná oblast se nachází na katastru Bartovice - Radvanice v Bučinském 

lese. Tato svahová deformace se projeví jako samotná svahová nestabilita. V databázi 

svahových nestabilit ČGS je evidována pod identifikačním kódem 1. Průměrné rozměry 

sesuvu jsou: šířka 250 m a délka 100 m. Průměrný sklon svahu je okolo 20° (obr. 64). 

Obrázek 64 Mapa sklonitosti reliéfu zájmového území (vlevo) a situační mapa sesuvného území  

Bartovice - Radvanice (vpravo). 

Z hlediska geomorfologického členění je zájmová oblast situována v: 

 provincii: Západní Karpaty, 

 subprovincii: Vněkarpatské sníženiny, 

 oblasti: severní Vněkarpatské sníženiny, 

 celku: Ostravská pánev. 

 Lokalita je situovaná na jižním, resp. jihozápadním okraji Orlovské plošiny. 

Z hlediska typologického členění reliéfu lze studované území klasifikovat 

morfometricky jako plochou pahorkatinu vázanou na kvartérní struktury v oblasti 

pleistocenního kontinentálního zalednění (Demek et al., 1987). 

Oblast je z geologického hlediska řazena k severomoravské části karpatské čelní 

předhlubně tzv. Ostravské glacigenní pánvi, která je součástí Hornoslezské pánve. 

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

Orlovské plošiny překryty komplexem glacigenních sedimentů, řazených k sálskému 

zalednění sprašovými hlínami. Úbočí svahů je pokryto převážně svahovými hlínami 

proměnlivých mocností (obr. 65). 
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V blízkosti sesuvu se nacházejí dva rybníky. Jedná se o usazovací nádrže používané 

při důlní činnosti. Z hydrogeologického hlediska nelze vyloučit, že v období dešťů mohou 

tyto rybníky negativně ovlivnit hydrologické poměry sesuvné oblasti (zvýšením hladiny 

podzemní vody) a spolupůsobit na plouživém pohybu svahu. Území spadá do mírně teplé 

oblasti. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v 

únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového 

charakteru, které zasahují poměrně malé území. Sněhová pokrývka se objevuje v průměru 

od poloviny prosince do poloviny března. Období tání není pravidelné, ta významná pro 

vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna (ČHMÚ, 2015). 

Krátká analýza studované svahové deformace 

Na této lokalitě byl proveden geologický průzkum firmou Technoprojekt, a. s., 

s cílem objasnit inženýrskogeologické poměry. Jedním z výstupu průzkumu byl 

geologický řez proveden třinácti vrty. Z toho tři vrty byly vystrojeny inklinometrickými 

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

pozorování hydrologického režimu.  

Výsledky závěrečné zprávy lze shrnout: „zvodnění v zájmovém prostoru je dle 

provedených průzkumných prací značně komplikované. Kvartérní kolektor je variabilní. 

Existují zde dílčí zvodnělé horizonty vázané na litologicky a granulometricky příznivé 

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

mohou i nemusí spolu navzájem komunikovat“. 

Na základě výsledků průzkumu byl interpretován následující vrstevní sled: 

Antropogenní vrstvy – navážky rozličného charakteru a mocnosti. Jedná se 

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

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

Komplex glacigenních sedimentů – komplex zemin proměnlivého 

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

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

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

příměsí jemnozrnné zeminy. 

Jíly až jílovce předkvartérního podloží – předkvartérní podloží je tvořeno vápnitými 

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

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

jsou silně vápnité. 
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 Obrázek 65 Geologická mapa s vyznačením rozsahu svahové deformace. 

Kvartér: 1 navážka, halda, odval; 12 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment; 19 sprašová hlína; 41, 45 

písek až štěrk; 44 till. (Zdroj: ČGS, 2015 Webové mapové služby (WMS), Geologická mapa České republiky 

1 : 50 000). 

V rámci obecné faciální proměnlivosti glacigenních sedimentů jsou na této lokalitě 

zastoupeny zeminy korektorské (písky, štěrkopísky s příměsí jemnozrnných sedimentů), 

poloizolátorské až izolátorské (hlíny, jíly). Na lokalitě se vyskytují dvě zvodně: vyšší 

vázaná na polohy písků uložené v blízkosti terénu s gravitačním režimem podzemní vody a 

nižší v hloubce od 10 m pod terénem níže. Má režim tlakový (Gebauer, 2011).  

5.8.2 Interpretace získaných výsledků metodou ERT 

Cílem měření bylo najít optimální volbu uspořádání elektrod a optimální krok 

měření za účelem získání nejlepšího reálného obrazu geologických struktur. Část výsledků 

naměřených profilů byla prezentovaná již v diplomové práci Ing. Gebauera, 2011.  
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V této práci byl zvolen jeden profil podél osy tělesa sesuvu ve směru od 

jihovýchodu k severozápadu (obr. 66). Na něm byla realizována tři měření P1-1, P1-2 a 

P1-3. Délka profilu byla 124 m s krokem měření pro P1-1 dva metry a pro P1-2, P1-3 čtyři 

metry (obr. 67). Použitá uspořádání byla Wenner-Schlumberger pro P1-1, P1-2 a Dipól – 

Dipól pro měření P1-3. 

Obrázek 66 Schematické znázornění provedeného geoelektrického profilu P1 (žlutá čárkovaná čára).  

Vymezení horní části (odlučné zóny) sesuvu (červená čárkovaná čára). Satelitní snímek (Google Earth, 

2015). 

Výsledek prvního měření P1-1 lze vertikálně rozdělit na dvě části. Nadložní 

horniny, projevující se měrnými odpory od 50 Ωm nahoru, jejichž mocnost se postupně ve 

směru úklonu svahu zmenšuje, a podloží projevující se výrazně nižšími měrnými odpory 

zhruba stejných hodnot v celé jeho mocnosti. 

V úseku 18 m je zaznamenán projev zvýšení měrných odporů, který je příčinou 

rozdílného litologického typu horniny. V tomto místě je interpretovaná smyková plocha v 

hloubce cca 5 m. Na konci profilu se zřetelně projevuje nízkými odpory potok, protékající 

napříč v patě svahu. 

Podle výsledku druhého měření P1-2 lze dobře rozeznat rozhraní mezi nadložními 

horninami a podložím a to do metráže 85 m. Dále je toto rozhraní nahrazeno 

nízkoodporovým komplexem hornin. Smykovou plochu lze hrubě vymezit při tomto 
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rozestupu elektrod. Zvýšená rezistivita nad touto smykovou plochou se jeví spíše jako dvě 

polohy vedle sebe než jedna souvislá jako u prvního měření.  

V prostřední části podloží je dobře viditelný projev zvýšené vodivosti, který tvoří 

jednu souvislou polohu. Vertikální struktura není při tomto rozestupu zaregistrována, 

pouze poloha projevující se o jeden řád vyšším měrným odporem než podloží. Potok taktéž 

není možno identifikovat z tohoto měření. 

Třetí měření označeno jako P1-3 bylo realizované uspořádáním Dipól-Dipól 

s rozestupem elektrod 4 m (obr. 67). Rozhraní mezi nadložím a podložím je vedeno, dle 

výsledku P1-2, přibližně ve stejné linii odpovídající jeho mocnosti i délce. Polohy se 

zvýšenou vodivostí v podloží jsou rovněž dobře srovnatelné s prvním měřením. Při tomto 

typu uspořádání je vidět ostřejší průběh smykových ploch.  

Dílčí smyková plocha je interpretována i v horní části svahu. Celá část svahu až do 

délky 88 m je označena jako aktivní, příznivá pro vznik sesuvu. Projev potoka tekoucí 

patou svahu je patrný méně než u prvního měření P1-1.  
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Obrázek 67 Interpretované rezistivitní řezy na podélném profilu P1. 

Projev smykové plochy dle změny měrných odporů (červená čárkovaná čára). Projev tahových zón (plná 

černá čára). 

  

JV SZ 
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5.9 LOKALITA UJALA I 

5.9.1 Přírodní a inženýrskogeologické poměry 

Tato poslední vybraná lokalita je známa pod názvem Ujala I a je označena jako 

sesuvné území, na kterém probíhal systematický průzkum a monitoring od roku 1997. 

Lokalita se nachází na Doubravě u Orlové. V databázi svahových nestabilit ČGS je 

evidována pod identifikačním kódem 6668. Tento sesuv je součástí rozsáhlého území 

postiženého svahovými deformacemi. Průměrné rozměry sesuvu jsou: šířka 40 m a délka 

150 m. Průměrný sklon svahu je okolo 15° (obr. 68). 

Obrázek 68 Mapa sklonitosti reliéfu zájmového území (vlevo) a situační mapa sesuvného území  lokality 

Ujala I (vpravo). 

Z hlediska geomorfologického členění je zájmová oblast situována v: 

 provincii: Západní Karpaty, 

 subprovincii: Vněkarpatské sníženiny, 

 oblasti: Severní Vněkarpatské sníženiny, 

 celku: Ostravská pánev 

 podcelku: Ostravská niva 

Z hlediska typologického členění reliéfu lze studované území klasifikovat 

morfometricky jako rovinu akumulačního rázu vázanou na kvartérní struktury v oblasti 

nižších fluviálních teras a údolních niv (Demek et al. 1987). 

Tato postižená oblast se nachází na kontaktu severovýchodního okraje Orlovské 

plošiny a Ostravské nivy. Reliéf této oblasti je výrazně tvarován četnými antropogenními 

tvary, haldami a poklesy. 
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Podloží pánve je tvořeno brunovistulikem s pokryvem zejména devonských a 

spodnokarbonských sedimentů. Výplň pánve se skládá z klastických svrchnokarbonských 

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

Vzhledem k předmětu zkoumané problematiky bude kladen největší důraz na 

kvartérní sedimenty, které se podílejí nejvíc na svahových deformacích. Znalost jejich 

vývoje je bezpodmínečně nutná pro řešení těchto geomorfologických problémů. Neogenní 

sedimenty, budující vlastní svahy, jsou ve vrcholových částech Orlovské plošiny překryty 

komplexem glacigenních sedimentů, řazených k sálskému zalednění, a sprašovými 

hlínami. Úbočí svahů je pokryto převážně svahovými hlínami proměnlivých mocností. 

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

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

podložím. Nesoudržné glacigenní sedimenty ve vrcholové části svahu jsou možným 

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

zvětralých partiích miocenního komplexu (obr. 69). Erozní základnou území je řeka Olše. 

 
 Obrázek 69 Geologická mapa s vyznačením rozsahu svahové deformace. 

Kvartér: 5,6 nivní sedimenty; 19 sprašová hlína; 44 till; 47 jíly; karpatská předhlubeň: 1821 vápnitý jíl 

(tégl), místy s polohami písků. (Zdroj: ČGS, 2015 Webové mapové služby (WMS), Geologická mapa České 

republiky 1 : 50 000). 

Krátká analýza studované svahové deformace 

Tento sesuv byl aktivován po katastrofálních srážkách v roce 1997. Od této doby, 

jak již bylo uvedeno, začal podrobný průzkum a monitoring ke sledování změny stability 

svahu (obr. 70). Na základě výsledků podrobného průzkumu bylo rozhodnuto o zajištění 

stability sesuvu. Zásadním prvkem stabilizace bylo provedení hlubinného odvodnění, 
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doplňkovým prvkem pak provedení povrchového odvodnění se snahou omezit zasakování 

srážkových vod do těla sesuvu, zejména do tahové zóny. Sesuv byl dlouhodobě (1997 - 

2012) monitorován firmou GEOtest, a.s., následujícími metodami: 

- povrchovým měřením: 

 pásmovou extenzometrií, 

 nivelačním měřením, 

 geodetickým měřením, 

 odporovým profilováním, 

 vertikálním elektrickým sondováním, 

 seizmickým měřením, 

 

- měřením ve vrtech: 

 měřením úrovně podzemní vody, 

 geoakustickým měřením, 

 sledováním vysokofrekvenčního elektromagnetického pole a 

 přesnou inklinometrií. 

 
Obrázek 70 Geologicko-geofyzikální interpretace sesuvu Ujala I (GEOtest, a.s., 2009). 

Toto schéma (obr. 70) představuje graf výsledků měření symetrického odporového 

profilování a rychlosti podélných vln na hlavním refrakčním horizontu. Dva střední 
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obrázky představují pole rychlostí ze seizmické tomografie a pole rychlostí mělké 

refrakční seizmiky (rychlosti pod hlavním lámavým rozhraním), (Bláha et al, 2009). 

5.9.2 Interpretace získaných výsledků metodou ERT 

Měření ERT se prováděla v různých časových obdobích s cílem pozorovat změny 

měrných odporů v různých klimatických podmínkách (v období sucha, po mrazech a 

deštích). Směr (jihozápad - severovýchod) určeného profilu byl dodržen při každém měření 

(obr. 71). Délka profilu se při měření lišila z důvodu hledání nejlepšího poměru mezi 

hloubkovým dosahem a rozlišením výsledného odporového řezu. První měření bylo 

realizováno v listopadu 2009. Délka profilu byla 144 m a vzdálenost mezi elektrodami 3 

m.  Druhé měření proběhlo v březnu 2010. Délka profilu byla 160 m se vzdáleností mezi 

elektrodami 2 m. Třetí měření proběhlo o měsíc později a délka profilu byla o 8 m delší, 

tedy celková délka 168m a vzdálenost mezi elektrodami 3 m (obr. 72). Poslední vybrané 

měření bylo provedeno v listopadu 2010 se stejnou délkou a vzdáleností mezi elektrodami 

jako ve třetím měření, ale s jiným uspořádáním (obr. 73). Použito bylo Dipól-Dipól 

uspořádání. V prvních třech měřeních bylo použito uspořádání Wenner-Schlumberger.  

 
Obrázek 71 Schematické znázornění všech provedených geoelektrických profilů ( fialová a žlutá 

čárkovaná čára). Vymezení horní části (odlučné zóny) sesuvu (červená čárkovaná čára). Satelitní snímek 

(Google Earth, 2015) 

Na obrázku 72 jsou prezentovány výsledky opakovaného geoelektrického měření 

ke sledování změn horninového prostředí.  Z porovnání získaných vertikálních 

rezistivitních řezů během různých klimatických podmínek vyplývá, že došlo ke změně 

měrných odporů ve vývoji svahové deformace. Došlo k výraznému projevu tahové zóny na 

vrchní části sesuvu v metráži 64 m. 
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V tělese sesuvu lze pozorovat mírný posun vysokoodporových částí (v metráži 72 

m u profilu z roku 2009 na 90 m v profilu z roku 2010), které by mohly souviset s rotačním 

pohybem horninového materiálu po smykové ploše.  

 
Obrázek 72 Interpretované rezistivitní řezy na podélném profilu P1 při různých časových obdobích a 

s různou vzdáleností mezi elektrodami.  

Projev smykových ploch (červené čárkované čáry), tahové zóny (plná černá čára) a projev zvýšení napětí u 

paty svahu? (černý elipsoid). 

Obrázek 73 ukazuje porovnání uspořádání typu Wenner-Schlumberger a Dipól-

Dipól. Vysokoodporové anomálie zachycené uspořádáním Dipól-Dipól jsou při uspořádání 

Wenner-Schlumberger taky pozorovatelné, avšak tvary těchto anomálií jsou trochu jiné. 

Zajímavý je projev měrných odporů na konci profilu v okolí staničení 144 m. U uspořádání 

Dipól-Dipól se hodnoty projevují nižšími odpory oproti hodnotám profilu měřeného 

uspořádáním Wenner-Schlumberger, u kterého se projevují zvýšené odpory s lokálně 
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nižšími. V případě zvýšených odporů se může jednat o zónu komprese vzniklou vlivem 

stlačování materiálu. U obou uspořádání lze vidět projev tahové zóny, která je výraznější  u 

Wenner-Schlumberger uspořádání. Absolutní porovnání průběhu měrných odporů nelze 

realizovat z důvodu, že měření proběhla v různých klimatických podmínkách, a tudíž lze 

očekávat určité fyzikální změny horninového prostředí. 

 
Obrázek 73 Porovnání interpretovaných rezistivitních řezů na podélném profilu P1 použitím dvou 

uspořádání Wenner-Schlumberger a Dipól-Dipól.  

Projev smykových ploch (červená čárkovaná čára) a tahové zóny (plná černá čára). Projev zvýšení napětí u 

paty svahu? (černý elipsoid). 

5.9.3 Interpretace získaných výsledků metodou GPR 

Georadarová měření proběhla v tomto území v lednu 2014. Byla použitá nestíněná 

anténa o frekvenci 50 MHz. Měření byla provedena s cílem pozorovat, zda došlo ke 

změnám v již známých částech sesuvu, příp. smykových plochách. 

Lze konstatovat, že při tomto měření byl svah povrchově upraven a rodinný dům 

odstraněn. První profil P1 byl změřen podél osy tělesa sesuvu stejně jako u metody ERT. 

Dále byly vytyčené dva příčné profily kolmé k profilu P1. Celková délka georadarových 

profilů byla 190 m.  
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První profil P1 byl nejdelší 95 m a příčné profily byly 40 m a 55 m dlouhé. Měření 

proběhla několikrát z důvodu zkoušení nastavení různých parametrů k nejlepšímu 

zobrazení radargramu. Operační vzorkovací frekvence byla nastavena v intervalu 750 až 

800 MHz s časovým intervalem měření 0.2 s. Hloubkový dosah měření byl až 22 m.  

Obrázek 74 ukazuje výsledky měření v radargramech. Zde se projevuje výrazná 

registrace odražených vln na vrstevních rozhraních. Tyto odrazy se objeví jako kontinuální 

na radargramech. Takový obraz by odpovídal změnám měrných odporů do vyšších hodnot 

způsobených pravděpodobně terénními úpravami svahu. 

V současnosti nelze mluvit o aktivních smykových plochách, ale o potencionálních 

strukturách náchylných k reaktivaci pohybu v případě změny v geometrii svahu nebo 

saturace hornin vodou podzemní nebo z povrchu. 
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Obrázek 74 Radargramy podél osy pohybu sesuvu (horní řez P1) a příčné profily v akumulační zóně 

svahové deformace. 

(▼- křížení mezi profily). Plné černé čáry znázorňují vrstevní rozhraní na základě odrazu 

elektromagnetického vlnění. Vertikální a horizontální měřítko je v metrech. 
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6 DISKUSE 

V předchozí kapitole jsem prezentoval výsledky měření průzkumných prací a 

monitoringu na vybraných sesuvných lokalitách (tab. 10). Lze konstatovat, že měření 

prováděná ERT přinesla ve většině studovaných případů velmi cenné informace o 

geologické stavbě horninového prostředí i v těžkých terénních podmínkách (viz bod 5.1.1).  

Druhá používaná metoda GRP přinesla také dobré výsledky i přes to, že ve většině případů 

byly sesuvné lokality charakterizovány nízkým měrným odporem (např. lokalita Těrlicko). 

Metoda ERT při monitoringu těchto svahových deformací ukazovala změny ve 

stavbě horninového prostředí z hlediska měrných odporů a jejich extrémní variabilitu 

v prostoru. Změna je ovlivněna obsahem podzemní vody (kolísání hladiny vody v různých 

časových obdobích) a nárůstu pórového tlaku (viz podkapitola 5.9). Dalším důležitým 

ovlivňujícím prvkem je úhrn srážek (sněhu) a rychlost vsaku do míst, která by mohla 

působit jako spouštěcí mechanismus k aktivaci, příp. reaktivaci smykových ploch nebo zón 

(viz podkapitoly 5.1, 5.4, 5.9). 

Analýza vertikálních rezistivitních řezů a radargramů umožnuje získat informace o 

geometrii sesuvu pod povrchem (projev smykových ploch, umístění tahových zón, projev 

výskytu podzemní vody, litologie sesuvu atd.) bez destruktivního zásahu do země.   

Získané informace mohou být považovány za statické (viz podkapitoly 5.2, 5.3, 5.5, 

5.6, 5.7). Vztahují se pouze na den měření. Měření fyzikálních parametrů ve svahových 

deformacích se prováděla obvykle před vznikem sesuvu (u potencionálních) nebo po 

pohybu svahu a podávají obraz tohoto okamžiku, aniž by ukazovala jakékoli náznaky 

dynamického vývoje svahových deformací. Při monitoringu lze získat informace o změně 

v čase (viz podkapitoly 5.1, 5.4, 5.8, 5.9), které nemusí úplně souviset s dynamikou 

sesuvu. Nicméně, jako vodítko k interpretaci změn projevujících se ve smykových 

plochách (zónách), je adekvátní. 

V posledních letech díky vývoji měřicích systémů a inverzních algoritmů (u 

metody ERT) lze získat celou řadu možných měření pro sledování krátkodobých 

výrazných změn v čase (Colangelo a Perrone, 2012). Tyto systémy mohou být nastaveny 

způsobem, aby ERT začal v konkrétních okamžicích během dne měřit s cílem poskytnout 

vertikální rezistivitní řezy ve velmi blízkých časových intervalech. Tato nová metodika 

terénních prací s názvem „time-lapse ERT“ (tl-ERT) začíná mít v některých případech 

nesmírně důležitý význam při pozorování nejen geometrických změn v tělese sesuvu, ale 

také ve sledování dynamických změn potencionálních nebezpečných částí sesuvu, např. 

změny obsahu vody v tělese sesuvu, rychlosti pohybu zemin po smykových plochách apod. 

I když v poslední době se celá řada autorů věnuje vývoji specializovaných softwarů pro 

zpracování kontinuálních měření, je potřeba stále zlepšovat tento aspekt, a to zejména pro 

kvantifikaci vztahu mezi poměrem elektrického odporu v závislosti na změnách v 

hydrologických parametrech (Lebourg et al., 2010; Luongo et al., 2012; Loke et al., 2003). 
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Tabulka 10 Přehled vybraných studovaných lokalit. 

Tvar aktivita delká [m] šířka [m] uklon svahu ERT GPR

Pískovce středně až hrubozrnité Mělká refrakční seismika Monitorovací sítˇ bodů

Drobné slepence Georadarem Horizontální odvodňovací vrty

Odvodňovací žlaby

geodetická práce

navážky štěrkovitého a písčitého 

typu penetrační zkoušky

jílovité hlíny laboratorní zkoušky

jilovce se vložkami pískovců geodetická práce

sprašové hliny, glacigenní písky Vertikální elektrické sondování Rozashlý průzkum v roce 1971 až 1977 

Písčité hlíny s příměsí štěrku Odporové profilování GEOtestem n.p. Brno

Metoda geoakustika

Karotážní měření

písky, štěrkopísky, hliny Geroradar vrtná práce 

jíly s nízkou plasticitou Přesná inklinometrie geodetická práce

vápnité jíly Vertikální elektrické sondování

převážně pískovcové vrstvy Seismická tomografie geodetická práce

břidličné vložky Přesná inklinometrie Kontrola hladiny podzemní vody

jílovce

písčité a štěrkovité jíly vrtná práce 

hlíny štěrkovité penetrační zkoušky

geodetická práce

laboratorní zkoušky

písky dobře zrněné Vertikální elektrické sondování vrtná práce 

štěrky jílovité Odporové profilování geodetická práce

jíly vysoceplastické laboratorní zkoušky

hlína jílovitá Odporové profilování vrtná práce 

písčité hlíny geodetická práce

jílovce

hlína jílovitá. Jíl Odporové profilování vrtná práce 

jílovec Vertikální elektrické sondování geodetická práce

Mělká refrakční seismika

seismická tomografie

Karotážní měření

Lokalita Geologické parametry Konfigurace měření Jiné údajeJiné geofyzikální metody

Lidečko - Kopec

Luhačovice - Cesta II/492

aktivní

aktivní

50

150

RAMAC/GPR 

RAMAC/GPR 

DD, WS, 50 MHz

WS, 50 MHz

Typologie svahové deformaci Rozměry svahové deformace Přístrojová technika

Proudový

Frontální 

240

20

30 - 35

20 - 30
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Hlavní informace získané v této výzkumné práci pomohly definovat geologické 

poměry zkoumaného podloží (viz kapitola 5), rekonstruovat geometrii sesuvu (viz 

podkapitola 5.4, 5.5), odhadnout průběh smykových ploch (viz kapitola 5), vymezit boční 

hranice sesuvů (viz podkapitola 5.1, 5.5), charakterizovat tektonické prvky, které by mohly 

ovlivnit svahovou stabilitu (viz podkapitoly 5.1, 5.4, 5.6 5.6). V jednom případě byla 

zkoumána (metodou ERT) jedna lokalita v době aktivního projevu pohybu svahu a po 

terénních úpravách svahu (metodou GPR -viz podkapitola 5.9). 

 Porovnání geofyzikálních metod ERT a GPR s metodami OP, VES, ST a MRS 

provedených na vybraných lokalitách 

Srovnání metody ERT s GPR se jevilo v této práci jako dobrý způsob, jak korelovat 

a objektivněji interpretovat naměřená data v terénu a kalibrovat odporové výsledky. 

Z odporového hlediska nebyly v některých lokalitách ideální geologické podmínky (viz 

podkapitola 5.2, 5.8) k realizaci GPR měření, nicméně lze ve všech studovaných případech 

vyčíst užitečné informace o mělkých vrstvách prostředí. Hloubkový dosah a rozlišení 

výsledků GPR byl silně ovlivněn (tlumen) přítomností vodivých vrstev jílovců a vrstev 

saturovaných vodou.   

V tabulce 10 jsou uvedené lokality a jejich dosavadní prozkoumanost. Na lokalitách 

Lidečko, Řečice - VD Šance a Ujala I byly provedeny seismické metody (ST a MRS) 

k výzkumu sesuvu. Na lokalitě Ujala I proběhla i dlouholetá monitorovací práce 

povrchovými (SOP, VES, MRS, ST) a karotážními metodami od roku 2003 (Bláha et al, 

2003, 2005, 2009). Na základě této skutečnosti lze provést detailní porovnání metod ERT, 

ST a MRS (obr. 75, 76, 77).  

Měření v těchto třech lokalitách proběhla víceméně ve stejných obdobích při 

realizaci geoelektrických měření metodou ERT. Rozdíly v naměřených hodnotách na 

základě vnějších a vnitřních změn působících na jednotlivých sesuvech jsou minimální.



 

 

 

Obrázek 75 Porovnání seismické a rezistivitní tomografie na lokalitě Řečice - VD Šance. Výsledky seismické tomografie jsou převzaté z firmy G IMPULS 

Praha spol. s r.o., 2011. Upraveno. 
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Na obrázku 75 jsou uvedené výsledky ST a ERT. Seismická tomografie dává 

v hloubkovém dosahu lepší rozlišení než metoda ERT. Seismická tomografie je schopna 

popsat změny do větších hloubek a popisuje hlavně rychlosti ve všech směrech, především 

pak v subvertikálních.  

Lze pozorovat, že vrstva nízkých rychlostí (rozvolněné vrstvy) je shodná 

s průběhem měrných odporů v přípovrchových vrstvách. V obou případech lze vymezit 

boční strany sesuvu, u ST se projevuje zvýšením rychlostí.    

Na obrázku 76 jsou uvedené výsledky monitoringu metodami ST a MRS a měření 

SOP a ERT na lokalitě Ujala I. Lze pozorovat, že rychlostní změny na povrchových 

měřeních jsou větší, než změny rychlostí tomografických.  

Důvodem je skutečnost, že mělká refrakční seizmika zkoumá zhruba vrstvu 

vrchních deseti metrů (Bláha et al., 2009). Tento horninový masív je více rozvolněn než 

masív ve větších hloubkách, což platí zejména v mělkých sesuvech, kde se výrazněji mění 

vlhkost.  

To existuje především v sesuvech, které byly sanovány odvodněním (viz 

podkapitola 5.1). V těchto sesuvech se po vydatných srážkách prudce zvýší vlhkost, avšak 

drenážním účinkem odvodňovacích vrtů je podzemní voda relativně rychle odvedena 

mimo tělo sesuvu. Tohle může být důvodem rozdílů ve výsledcích získaných ERT ve 

střední části sesuvu v transportní oblasti. 

Na obrázku 77 je uvedeno porovnání výsledku ERT s metodami ST a MRS. 

Hodnoty rychlostí změny určené z mělké refrakční seismiky jsou větší, než rychlosti 

tomografického měření. Lze pozorovat závislost v projevu poklesu a zvýšení rychlostí vln 

(získaných ST) s výsledky ERT.  

Existuje korelace ST s průběhem měrných odporů (pokles odporů v případě 

výskytu saturovaných nezpevněných (porušených) sedimentů a zvýšení odporů 

v podložních zpevněných sedimentech.  
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Obrázek 76 Porovnání mělké refrakční seismiky a seismické tomografie (A) s odporovým profilováním 

(B) a elektrickou rezistivitní tomografií (C) na lokalitě Ujala I. 

Projev smykových ploch (červená čárkovaná čára) a tahové zóny (plná černá čára). Pro jev zvýšení 

napětí u paty svahu? (černý elipsoid). Výsledky ST a MRS jsou převzaté z firmy GEOtest, a. s., 2009. 

Upraveno. 
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Obrázek 77 Porovnání mělké refrakční seismiky a seismickou tomografie s metodou ERT na lokalitě 

Lidečko na podélném profilu P1 – dolní části. 

Černé plné čáry – projev tahové zóny?, základní znázornění smykových ploch (čárkované (svrchní 

část) a plné (dolní část - fosilní) červené čáry). Výsledky ST a MRS jsou převzaté z firmy KOLEJ 

CONSULT & servis spol. s.r.o., 2008. Upraveno. 

Další metody používané při výzkumu svahových deformací jsou klasické odporové 

metody SOP a VES.  

V tabulce 11 je uvedeno kvantitativní porovnání metod ERT, OP a VES. Dejme 

tomu, že zvolíme profil s délkou 300 m a požadovaným hloubkovým dosahem 30 m. 

V případě SOP s použitím kroku měření 5 m a uspořádání Wenner nebo použitím 

uspořádání Schlumberger s rozestupem A30B5M30 lze získat až 120 naměřených bodů. 

V případě VES při měření 11 profilů a krokem mezi profily 30 m (měřené profily jsou 

kolmé k hlavnímu zvolenému profilu) lze získat až 187 naměřených bodů.  

Při aplikaci metody ERT na tomto stejném profilu lze získat až 817 bodů s použitím 

uspořádání Wenner-Schlumberger. Z toho vyplývá, že výsledky měření ERT jsou 

spolehlivější a mnohdy objektivnější než SOP a VES. V některých případech i z časového 

hlediska probíhá měření ERT rychlejším způsobem než ostatní popsané metody.    
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Zatímco v klasických metodách VES nebo SOP se čtyři zapojené elektrody 

pohybují během celého měření po celé délce profilu, v metodě ERT jsou elektrody 

uzemněné do země již před měřením a zůstávají na místě až do konce měření.  

Tímto způsobem měření lze generovat 2D zobrazení měřeného profilu. Interpretace 

není tak jednoduchá ani jednoznačná jak u klasických odporových metod, ale se správnou 

metodikou měření a softwarovým systémem lze získat velice dobré kvalitativní a 

kvantitativní výsledky. 

Tabulka 11 Příklad rozdílného počtu bodů použitím metod ERT vs. OP a VES. 

Délka profilu: 300 m 

Hloubkový dosah: 40 m 

SOP VES ERT 

A5M5N5B A30M5N30B 11 profilů (30 m) 320 m 

Krok měření: 5 m h=(1/4 - 1/5) AB, h=40 m rozestup 5 m 

60 bodů 60 bodů AB = 200 m h = 40 m 

  1 profil = 17 bodů (11) 817 bodů (W-SCH) 

120 bodů 187 bodů 1519 bodů (DD) 

V následujících obrazcích č. 78 a 79 uvádím a porovnávám vybrané výsledky 

geofyzikálních měření na lokalitě Paskov-Řepiště. Obrázky jsou rozdělené na dvě části. 

První část je označená písmenem „A“. Jedná se o výsledky měření provedené v období od 

roku 1971 až 1977 firmou GEOtest n. p. Brno. V druhé části označené písmen „B“ jsou 

uvedené vlastní výsledky měření metodou ERT. 

V části „A“ kvalitativní geologicko-geofyzikální interpretace vychází z vhodné 

kombinace měření metod SOP, VES a MRS. Metoda SOP byla provedena v několika 

různých rozestupech elektrod. Konkrétně byly použity čtyři rozestupy A2,5M2,5N2,5B; 

A5M2,5N5B; A10M5N10B a A20M5N20B, tj. čtyři měření po profilu.  

Metoda VES proběhla křížovým uspořádáním elektrod v jedenácti bodech. Ze studia 

závěrečných zpráv z tohoto průzkumu vyplývá, že metoda MRS byla provedena (z důvodu 

veliké členitosti terénu) pouze pro krátká roztažení geofonu. 

Na základě kombinace těchto tří metod šlo vymezit po profilu tři kvazihomogenní 

bloky. Bylo třeba provést několik vrtů ke korelaci a správné interpretaci výsledků.  

Výsledky měření metodou ERT v části „ B“ jak lze pozorovat a jak již bylo v této práci 

zmíněno, spojuje obě předchozí metody, tj. SOP a VES. 

Výsledný elektrický rezistivitní řez na základě inverzní úlohy vytváří objektivní a 

„reálnější“ prostředí, jemuž odpovídá naměřený izoohmický řez. Tento výsledek tzv. inverzní 

model je interpretací „reálného“ horninového prostředí.  
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Rozdíl mezi klasickými odporovými metodami je, že ERT, stejně svým způsobem jak 

georadar, je kontinuální měření celým profilem. Zatím co metoda VES je „vertikální elektrický 

vrt“. To znamená, že přináší bodovou informaci o vertikálním rozvrstvení měrných odporů 

v místě měření. Metoda SOP přináší horizontální odporovou informaci o změnách 

horninového prostředí, ale pouze z jedné určité hloubky, která je daná uspořádáním elektrod.  

Přínosem a významem této optimalizace metodiky je tedy, že pokud (není požadavek 

na rychlé měření a výkon) můžou tyto metody ERT a georadar být obsluhovány dvěma 

maximálně třemi lidmi. Z tohoto vyplívá, že náklady nejsou takové jako při použití klasických 

odporových nebo seismických metod, kdy musí být minimálně čtyři lidi. Navíc výsledky jsou 

lepší a získané rychlejším způsobem. 

Tohle nám umožnuje provádět víc profilů nejen podél osy svahové deformace, ale i 

napříč osy pohybu, tzv. příčné profily. Výhodou těchto profilů je, že přinesou dobrou 

informací o svahové deformaci i v případě, když podélné profily nemohou být realizovatelné.



 

 

 

 

 

 

Obrázek 78 Porovnání geoelektrických řezu na lokalitě Paskov – Řepiště. Profil P4. 

A – Převzatá interpretace geofyzikálního profilu D1, kterou vypracoval GEOtest n. p. Brno a později upravil Smejkal, 2014. Černá plná čára – výsledky VES 

(hloubka a měrný odpor) roztahovaných kolmo k profilu (GEOtest n . p. Brno, 1971, 1975, 1977 in Smejkal, 2014). Upraveno. B - Interpretovaný vertikální 

rezistivitní řez na podélném profilu P4. Projev potenciálních mělkých smykových ploch (černá čárkovaná čára), projev tahových zón (plná červená čára).  

A 

B 



 

 

 

 
Obrázek 79 Porovnání geoelektrických řezu na lokalitě Paskov – Řepiště. Profil P2. 

A – Převzatá interpretace geofyzikálního profilu C, kterou vypracoval GEOtest n. p. Brno a později upravil Smejkal, 2014. Černá čárkovaná čára – předpokládané rozhraní, černá plná čára – výsledky VES (hloubka a měrný 

odpor) roztahovaných kolmo k profilu a černá tečkovaná čára – výsledky VES (hloubka a měrný odpor) roztahovaných rovnoběžně s profilem (GEOtest n . p. Brno, 1971, 1975, 1977 in Smejkal, 2014). Upraveno. B - 

Interpretovaný vertikální rezistivitní řez na podélném profilu P2. Projev mělkých smykových ploch (červená čárkovaná čára), projev tahových zón (plná červená čára), projev potencionálních smykových ploch (červená 

tečkovaná čára), hranice sesuvu (černá plná čára). 

A 

B 
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 Parametry ovlivňující kvality měření ERT 

Kvalita naměřených dat a výsledného elektrického odporového řezu je předmětem 

chyb z různých zdrojů, např. špatný kontakt elektrody se zemí nebo polarizace elektrod, 

včetně zavedených měřicích zařízení, a další vnější vlivy.  

Tyto otázky jsou řešeny prostřednictvím vhodného výběru metodiky měření. V 

praxi může být polarizace snížena tím, že se zajistí dostatek času vysílaného proudu mezi 

proudovými a měřicími elektrodami. 

Umístění elektrod na profilech by mělo být k získání nejlepšího odporového obrazu 

pevné a neměnné. V praxi obtížné terénní podmínky, jako jsou strmé svahy nebo silně 

zarostlé oblasti, mohou být složité pro přesné umístění elektrod. 

Nedoporučuje se provádět měření profilů ve velmi dlouhých průzkumných liniích 

při jednom roztažení elektrod, neboť dochází ke ztrátě citlivosti při detekci průběhu 

měrných odporů. V případě 2D dlouhých měření lze postupovat rolováním kabeláže, kde 

se první multielektrodový kabel posunuje na konec profilu.    

ERT poskytuje pouze nepřímé informace o elektrických fyzikálních vlastnostech 

horninového prostředí, které se mohou (ale nemusí) projevovat ve změnách litologických 

rozhraní, obsahu vlhkosti (vody) nebo teplotách. Vzhledem k překrývajícím se odporovým 

rozsahům v zeminách je třeba kalibrovat výstupní naměřené hodnoty. Kalibrace lze provést 

in situ porovnáním vrtných prací se získanými odpory.  

Dalším základním parametrem ovlivňujícím výsledky ERT je přítomnost 

anizotropie. Je třeba upozornit na určitý problém s nejednoznačností interpretace všech 

geoelektrických odporových měření s ohledem na princip ekvivalence a anizotropii, takže 

automaticky vygenerované hloubkové řezy prezentované počítačem představují jedno z 

možných řešení.  

Značné zpřesnění interpretace lze docílit stanovením doplňkových parametrů 

(měrných odporů, mocnosti nebo hloubky litologických vrstev) podle údajů z ověřovacích 

vrtů nebo jiné geologické dokumentace. 

 Omezení a výhody metody ERT a GPR  

Z  výsledků prezentovaných v této práci vyplývají výhody a omezení používaných 

metod při průzkumu svahových deformací.  

U metody ERT je zřejmé, že všechna omezení, která obvykle charakterizují tuto 

metodu, bez ohledu na oblast aplikace, se musí brát v úvahu i v případě zkoumání sesuvů. 

Loke (2014) popsal nejdůležitější omezení v rámci aplikace ERT a ta jsou: 

nejednoznačnost řešení, hloubkový dosah měření, nutnost kalibrace dat, vliv trojrozměrné 

struktury a směr profilu. 

Jak již bylo diskutováno dříve, ERT přinese dobré výsledky: 

- při vymezení geometrie tělesa sesuvu,  
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- pro lokalizaci aktivních a potenciálních smykových ploch, 

 

- pro identifikaci oslabených partií horninového masivu (tahové zóny), 

 

- při odhadování mocnosti materiálu náchylného k sesouvání a 

 

- v neposlední řadě ke zjištění oblastí v podloží s vysokým obsahem podzemní 

vody nebo jílovitého materiálu.  

Přítomnost velmi nízkých hodnot odporů může znamenat výskyt jílovitých 

materiálů anebo oblastí s vyšším obsahem vody. Tato skutečnost může být ověřena také 

pomocí metody IP (Naudet et al., 2008; López Hidalgo et al., 2012). Samozřejmě, že ve 

všech případech lze doporučit ověření geofyzikálních dat přímou metodou (vrtnou prací, 

apod.). 

Nejmarkantnějším omezením při aplikaci metody GPR je hloubkový dosah. 

Vyplývá ze skutečnosti, že většina svahových deformací má jako startující faktor 

přítomnost vody v tělese svahu.  

Vzhledem k nedostatečné hloubce měření lze používat GPR pro charakterizaci 

svrchních vrstev horninového prostředí.   

Při řešení této problematiky lze obecně říci, že metodu GPR lze provést jako 

doplňující měření při používání jiné hlavní geofyzikální metody (ERT, ST). Při 

kontinuálních měřeních se velice osvědčila nestíněná anténa 50 MHz.  
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7 ZÁVĚR 

Tato disertační práce se zabývá aplikací metod ERT a GPR k optimalizaci 

geofyzikálních metod při výzkumu svahových deformací. V prvních dvou kapitolách je 

popsán úvod, který vedl k realizaci této práce. Byly taktéž uvedeny cíle disertační práce. 

V třetí kapitole byla realizována rešerše dosavadních poznatků.  

Nejrozsáhlejší je pátá kapitola. V ní jsou popsány lokality z geologického a 

geomorfologického hlediska. Dále byly uvedeny základní inženýrskogeologické poměry 

studovaných sesuvů. V této části disertační práce popisuji krátkou analýzu svahových 

deformací a zpracovávám výsledky geoelektrických měření jednotlivých lokalit. Koncem 

každé kapitoly je uvedena interpretace geofyzikálních výsledků. 

V předposlední kapitole porovnávám výsledky používaných metod a zároveň 

prezentuji užívání geofyzikálních metod na těchto lokalitách s metodami ERT a GPR. 

Uvádím parametry, které ovlivňují kvalitu měření, omezení a výhody metod ERT  a GPR.   

Z výsledků této práce vyplývá, že měření ERT poskytuje dobré informace ve 

středních a mělkých hloubkách (od 2 do 35 m). Tento hloubkový dosah záleží na 

geologických a terénních podmínkách měření a na zvolené vzdálenosti mezi elektrodami a 

použití uspořádání. Měření metodou GPR lze používat pro zkoumání horninového 

prostředí v mělkých hloubkách do 10 m.  

V případě příznivých podmínek měření podává metoda výsledky i v hlubších 

částech. Rozlišovací schopnost ERT může být vysoká nebo nízká a závisí na měrném 

odporu horninového prostředí, vhodné volbě uspořádání elektrod, vzdálenosti mezi 

elektrodami a neustálém kontaktu elektrod se zemí. U metody GPR lze toto rozlišení měnit 

podle operační vzorkovací frekvence a nastavení rychlosti elektromagnetických vln.       

Výsledky ERT umožňují v těchto případech přesnější vymezení strukturních a 

tektonických rozhraní než metoda GPR. Na základě provedeného monitoringu (viz 

podkapitoly 5.1 a 5.9) lze pak následně navrhnout optimální prevenci a etapovitost 

sanačních prací, které jsou v mnoha případech velmi nákladnou a někdy i ekonomicky 

nerentabilní záležitostí.  

Omezení využití metody ERT narůstá s nedostupností a nepřístupností terénu 

(asfalt, beton, náletové porosty apod.) při volbě požadovaného počtu profilů na 

zkoumaném území. Jedná se zejména o nutnost provádění měření v limitních plošných 

podmínkách z hlediska optimální trasy geofyzikálních profilů vzhledem k povaze řešeného 

úkolu. V těchto případech (viz podkapitoly 5.2 a 5.5) přispěly informace získané při volbě 

příčných profilů k přesnějšímu hodnocení porušeného území a následně k upřesnění 

sanačních návrhů. 

V této práci jsou také popsány rozdíly rozlišení a citlivosti uspořádání Dipól-Dipól 

a Wenner-Schlumberger. Všechny získané výsledky mají stejné základní vlastnosti, což 

naznačuje vysokou kvalitu dat a stabilní proces při různých iteracích. Z těchto výsledků lze 
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stanovit, že při zkoumání svahových deformací bude nejlepší kompromis používat obě 

uspořádání. 

Na základě získaných výsledků pomocí příčných profilů na studovaných sesuvných 

lokalitách (se značně limitujícími podmínkami pro standardní měření, tzn. podélné profily) 

stoupá významnost měření získaných touto metodikou, tj. používáním příčných profilů.
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