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Anotace 

Bladimir Alex Cervantes Ricalde. Použití rezistivitní tomografie na svahových 

deformacích v územích postižených poddolováním. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-

Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut geologického 

inženýrství, 2009. 

Jedním ze sledovaných parametrů při analýze stability svahů je zapotřebí znát 

vnitřní strukturu a mechanické vlastností horninového masivu. Adekvátní výzkum 

umožňuje určit nebo odhadnout tyto parametry s velikou mírou přesnosti. Geofyzikální 

metody mohou být použity pro stanovení a sledovaní změn fyzikálně mechanických 

vlastností hornin. V této práci jsou postupně probírány geofyzikální metody a jejich 

výhody při výzkumu svahových deformací. 

Geoelektrické metody patří k nejpoužívanějším geofyzikálním metodám v širokém 

spektru inženýrsko-geologických průzkumů. Elektrická rezistivní tomografie (ERT), která 

patří k těmto metodám, se nedávno stala velmi vhodnou geoelektrickou aplikací 

na výzkum svahové deformace díky její relativní jednoduchosti a zlepšení technologie. 

Dalším důležitým bodem předložené práce je popsat ERT, která se zdá být obzvláště 

vhodná pro identifikaci hloubky smykové plochy, zóny a vnitřní struktury různých typů 

svahových deformací. 

 

 

 

Klíčová slova: Elektrická rezistivní tomografie (ERT), poddolování, svahové deformace, 

geofyzikální metody. 
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Summary 

Bladimir Alex Cervantes Ricalde. Aplication of multielectrode 2D tomography 

measurements on the land slide in underminig terrain. Thesis. Ostrava: VSB-Technical 

University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of geological engineering, 

2009. 

A pre-requisite in the slope stability analyses during the geotechnological 

exploration is to know the internal structure and physical-mechanical properties of the 

subsoil or rock mass of the slope. A proper exploration allows us to know or at least 

estimate these parameters with great precision. Geophysical methods can be used for 

determination and monitoring of physical and mechanical changes into the subsoil. In this 

thesis I have described the geophysical methods and their advantages in the exploration of 

landslides. 

Geoelectrical methods belong to the most used geophysical methods in the broad 

spectrum of geological investigations. Electrical resistivity tomography (ERT), a 

geoelectrical method, has become a very useful application in geological exploration due 

to its relatively simple and improved technology. Another important point of this work is 

to describe the ERT, which appears to be particularly suitable for identifying the depth and 

the internal structure of different types of landslides.  

 

 

Key words:  Electrical resistivity tomography (ERT), undermining, types of landslidesg 

geophysical methods. 



Bladimir A. Cervantes R.:  
Použití rezistivní tomografie na svahových deformacích v územích postižených poddolováním. 

2010     
 
 

OBSAH 

OBSAH............................................................................................................................................... 7 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.............................................................................................. 8 

ÚVOD ................................................................................................................................................. 1 

CÍL PRÁCE ....................................................................................................................................... 2 

1. HLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY ZÁJMOVÉ OBLASTI....... .............................. 3 

1.1 SITUACE ZÁJMOVÉ OBLASTI. .................................................................................................. 3 

1.2 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY...................................................4 

1.3 HYDROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ POMĚRY. .............................................................................. 8 

2. VLIVY PODDOLOVÁNÍ NA POVRCH ............................................................................ 11 

2.1 PROJEVY POHYBŮ PŮDY VLIVEM PODDOLOVANÍ .................................................................. 13 

2.2 PROBLEMATIKA SVAHOVÝCH DEFORMACÍ ........................................................................... 16 

3. ROZBOR POUŽÍVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH METOD NA SVAHOVÝC H 

DEFORMACÍCH ................................................................................................................. 21 

3.1 POVRCHOVÉ GEOFYZIKÁLNÍ METODY.................................................................................. 21 

3.2 GEOFYZIKÁLNÍ METODY VE VRTECH.................................................................................... 23 

3.3 MÉNĚ POUŽÍVANÉ METODY.................................................................................................. 29 

3.4 NOVÉ METODY..................................................................................................................... 31 

4. METODIKA M ĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT ELEKTRICKÉ REZISTIVNÍ 

TOMOGRAFIE (ERT) ........................................................................................................ 36 

4.1 TERÉNNÍ MĚŘENÍ ERT ......................................................................................................... 36 

4.2 PRACOVÁNÍ DAT SOFTWAREM RES2DINV ............................................................................. 37 

4.2.1 Práce se soubory a daty............................................................................................. 40 

5. POROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů KLASICKÝCH METOD SOP, VES S ERT....................... 45 

5.1 UJALA I ................................................................................................................................ 45 

5.2 OLMOVEC ............................................................................................................................ 48 

6. INTERPRETACE VYSLEDK Ů MĚŘĚNÍ ERT V ČASOVÉ POSLOUPNOSTI........... 50 

7. ZÁVĚR ................................................................................................................................... 53 

POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................................................. 54 

SEZNAM OBRAZK Ů ..................................................................................................................... 57 

SEZNAM TABULEK ..................................................................................................................... 58 

 



Bladimir A. Cervantes R.:  
Použití rezistivní tomografie na svahových deformacích v územích postižených poddolováním. 

2010     
 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
A   maximální amplituda vlnění  
A,B   proudové elektrody 
AE   akustická emise 
AK   akustická karotáž 
a   dobývacím faktorem 
dVSP   potenciál spontánní polarizace 
ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 
ČHP  Česká hornoslezská pánev 
Ed   modul deformace 
ERT  Elektrická rezistivní tomografie 
GA   geoakustika 
GGK    gamagama karotáž hustotní GK gamakarotáž 
h   hloubka 
H   vertikální část magnetické složky VDV 
KM    kavernometrie 
KOP   kombinované odporové profilování 
l   denivelace 
M,N   potenční elektrody 
MRS   mělká refrakční seizmika 
NGK    neutrongama karotáž 
NNK    neutronneutron karotáž 
NNK-T   neutronneutron karotáž termální 
PIM    přesná inklinometrie 
Rap   karotáž měrného odporu 
sk. f. h. skupina faunistických horizontů 
S   svislý pokles 
SD  svahová deformace 
SOP   symetrické odporové profilování 
SP   spontánní polarizace 
ST   seizmická tomografie 
t   teplota 
µ   mezný úhel  
v   vodorovný posun 
VDV   metoda velmi dlouhých vln 
VES   vertikální elektrické sondování 
V   rychlost seizmických vln 
ρ   zdánlivý měrný odpor 
ε   vodorovná deformace 
β   zálomový úhel
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ÚVOD 

Určité náznaky použití užité geofyziky při výzkumu svahových deformací se 

projevily až v první 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 používat v Japonsku, USA, Rusku a v neposlední řadě i v České republice. Po 

vstupu a provedení prvních pokusů geofyzikálních metod v ČR při průzkumu svahových 

deformací se rozšířilo používání geofyziky na geofyzikální skupinu GEOtestu a dále pak 

i na ostatní geofyzikální pracoviště v republice (Bláha P. 1993). 

Má diplomová práce rozebírá především výhody a použiti aplikace geofyzikálních 

metod na svahových deformacích v územích postižených poddolováním. V první kapitole 

jsou popsány hlavní inženýrsko-geologické, geomorfologické a hydrogeologické 

charakteristiky studovaného území.  

Ve druhé kapitole je stručně uvedena problematika důlní činnosti na povrchu 

a členění svahových deformací z hlediska inženýrské geologie a jeho transformace pro 

potřeby geofyziky. Třetí kapitola popisuje možnosti geofyzikálních metod. Tato kapitola 

vychází z používání jednotlivých geofyzikálních metod při výzkumu svahových deformací 

v ČR i ve světě.  

Ve čtvrté kapitole je uvedena metodika měření a zpracování dat elektrické 

rezistivní tomografie (ERT) při zkoumání vybraných svahových deformací (Ujala 1 

a Olmovec). Zde je vysvětleno zpracování dat softwarem RES2DINV. 

V posledních kapitolách jsou uvedeny interpretace výsledků odporových 

profilování (OP), vertikálních elektrických sondování (VES) a jejích porovnání s ERT. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem předložené práce je ukázat možnosti použití a výhody ERT při výzkumu 

různých typů svahových deformací a její porovnání s klasickými stejnoměrnými 

odporovými metodami (SOP, VES). Studie je založena na měřeních ERT, které byly 

provedeny na svahových deformacích v Karvinském regionu patřícím mezi oblast silně 

negativně postiženou důlní činností. 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výsledků ERT, které byly získány 

vlastním měřením a tyto výsledky jsou pak porovnávány s předchozím měřením metodami 

OP a VES, které již byly uskutečněny GEOtest Brno a.s.. Některé poznatky jsem získal 

z různých zpráv (K-GEO s. r. o.) z minulých let při monitorování sesuvů zařazených do 

III. kategorie. Sestavení práce vychází z úvahy sledování změn v horninovém masívu po 

dobu 7 měsíců. 
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1. HLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Cílem této kapitoly je popsat hlavní inženýrsko-geologické a geomorfologické rysy 

širšího okolí a i klimatické podmínky, které víceméně ovlivňují přírodní poměry území.  

1.1 Situace zájmové oblasti. 

Sledované oblasti se nachází na katastrálním území Doubrava a Dětmarovice, okres 

Karviná, list státní mapy 1:25 000 č. 15 – 441 (Orlová), list odvozené mapy 1:5 000 

Bohumín 2 – 9. Na těchto lokalitách se vliv poddolování projevuje v různých stádiích 

vývoje. Měření sledující vliv důlní činnosti a změny v horninovém masivu byla započata 

již před několika lety. Prvním ze zkoumaných území je Ujala I na Doubravě, druhé území 

je Olmovec na Dětmarovicích, kde změny a vlivy na svahových deformacích podle 

posledních měření setrvávají relativně v klidu (obr. č. 1). 

 

Obr. č. 1: Lokalizace zájmových oblasti (www.mapy.cz). 

Olmovec

Ujala 1
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1.2 Inženýrsko-geologické a geomorfologické poměry 

Tato oblast pomocí nového zatřídění geomorfologického členění reliéfu (ČÚZK, 

1996) se nachází v Alpsko-himalájském systému, v subsystému Karpaty, v provincii 

Západní Karpaty-III, v subprovincii Vněkarpatské sníženiny-III1, v oblasti Severní 

Vněkarpatské sníženiny-III1B, v celku Ostravská pánev- III1B-1 (tab. č. 1). 

 

Tab. č. 1: Geomorfologického členění oblast (www.geologie.vsb.cz).  

 

 

 

 

Z typologického členění reliéfu se oblast nachází na rozhraní severovýchodního 

okraje orlovské plošiny a ostravské nivy a kontakt těchto dvou základních morfologických 

fenoménů tvoří svahy, místy s výrazným poměrně strmým sklonem dosahujícím ojediněle 

až 45°. Nadmořská výška Orlovské plošiny nad sesuvy se pohybuje v rozpětí cca 240 až 

270 m n. m. Nadmořská výška nivy Olše je 215 až 220 m n. m. (Kovář L. 1998). 

Konfigurace terénu je podmíněna geologickou stavbou podloží a ovlivněna modelační a 

akumulační činností sálského ledovce, eolickou sedimentací a zejména říční erozí. Část 

svahů Orlovské plošiny je postižena svahovými pohyby. Svahové deformace jsou různého 

tvaru, stáří a aktivit (Bláha P. et al., 2005).  

Z geologického hlediska je zájmová oblast řazena k severomoravské části karpatské 

čelní předhlubně, tzv. Ostravské glacigenní pánvi, která se dělí na oblast (Dopita et al., 

1997): 

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

karbonu (s dílčími oblastmi ostravskou a petřvaldskou) a  

 

III1B-1 
Systém  Alpsko-Himalájský 
Subsystém  Karpaty 
Provincie  Západní Karpaty 
Subprovincie  Vněkarpatské sníženiny 
Oblast  Severní Vněkarpatské sníženiny 
Celek  Ostravská pánev 
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• karvinskou - území v. od orlovské struktury až po česko-polské státní hranice, kde se 

sledované území nachází. 

Hluboké skalní podloží je budováno sedimentárními horninami svrchního, 

produktivního karbonu, řazenými k sušským vrstvám, karvinského souvrství. Toto 

souvrství tvoří výlučně klastické sedimenty: slepence až slepence s podpůrnou písčitou 

kostrou (gravelity), pískovce (drobové pískovce, arkózové a křemenné pískovce až droby), 

prachovce až jílovce, uhlí a zcela podružně kaolinizované popely kyselých vulkanitů - 

uhelné tonsteiny. Reprezentuje v ČHP kontinentální uhlonosnou molasu (střední a svrchní 

namur, westphal A) a je samostatnou jednotkou vzniklou po tektonické inverzi a hiátu ke 

konci spodního namuru. Dělí se na vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní) a doubravské 

s. 1. (doubravské s. s. a vyšší doubravské), (Dopita et al., 1997). Jejich hloubka se 

pohybuje ve vyšších stovkách metrů a nemá vliv na zkoumanou problematiku (Obr. č. 2). 

 

Obr. č. 2: Příčný geologický řez ostravsko-karvinskou částí ČHP (2krát převýšeno - 
zjednodušeno a upraveno podle geologické mapy ČHP I: 100 000) Podle Aust J. et al., 
1996. 

Karvinské souvrství: 1 - doubravské a svrchní sušské vrstvy (westphal A), 2 - spodní sušské 

a sedlové vrstvy (střední a svrchní namur). Ostravské souvrství (spodní namur): 3 - 

porubské vrstvy 4 - jaklovecké vrstvy; 5 – hrušovské vrstvy, 6 - petřkovické vrstvy, 7 - kulm, 

8 - pokryvné útvary. 

 Karbonský reliéf, modelovaný starou erozí, vyplňují terciérní - miocénní 

sedimenty karpatské čelní předhlubně mocné až 700 metrů. Litologicky jsou zastoupeny 

zejména jílovce a jíly s hojným podílem prachovité a písčité složky. Častá je v jílech 
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vápnitá příměs, a tak místně vápnité jíly přecházejí do slínů a slínovce (Dvorský J. et. al., 

2006).  

Větší pozornost bude věnovaná kvartérním sedimentům území, kde nastávají 

svahové deformace vlivem poddolování. Neogenní sedimenty, budující vlastní svahy, jsou 

ve vrcholových částech Orlovské plošiny překrytých komplexem glacigenních sedimentů, 

řazených k sálskému zalednění a sprašovými hlínami. Úbočí svahů je pokryto převážně 

svahovými hlínami proměnlivých mocností. Popsaná kvartérní období byla převzatá 

z knihy „Geologie české časti hornoslezské pánve“ sestavena Dopitou M. et al. 1997. 

• Preglaciální období, v tomto období v souvislosti s vytvářením vodní sítě, 

reprezentované jezery a říčními toky, se ukládaly pestré lakustrinní, fluviolakustrinní 

a fluviální sedimenty. Neobsahují žádné horniny severské provenience. Elsterský 

ledovec ve středním pleistocénu erodoval většinu uloženin vzniklých před zaledněním. 

Výše uvedené uloženiny jsou známé proto jen nedokonale z reliktů v depresích. 

Začátky popsané sedimentace spadají již do pliocénu; jejich hlavní část odpovídá 

spodnímu pleistocénu. Vzhledem k tomu, že se obvykle jedná o blíže nerozlišitelný 

sedimentační komplex, je uvedený soubor uloženin obecně řazen do kategorie 

kvartérních pokryvných útvarů. 

• Střední pleistocén, soubor sedimentů středního pliocénu, tvoří nejmocnější část 

vrstevního sledu kvartérních uloženin. Je reprezentován paleoklimaticky i litogeneticky 

rozmanitými glaciálními a interglaciálními uloženinami elsterského a sálského 

sedimentačního, denudačního a půdotvorného cyklu. Glacifluviální  sedimenty bývají 

zpravidla nejspodnějším členem elsterského ledovcového sedimentačního cyklu. 

Největší mocnosti dosahují tyto uloženiny v pře-hloubených subglaciálních depresích, 

které jsou zachovány převážně pod nivami současných toků (např. Odry, Lubiny, 

Ostravice, Olše). Tvoří je bělošedé až žlutošedé, jemně až středně zrnité písky 

s podřadnými polohami drobnozrnného štěrku a jílu. Glacigenní sedimenty 

elsterských zalednění jsou reprezentovány písčitými a jílovito-písčitými, většinou 

vápnitými tilly šedých a hnědošedých odstínů. Základní hmota obsahuje ostrohranné 

úlomky křemene a rozptýlené valouny předkvartérních hornin z blízkého okolí a hornin 
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severské provenience. Výskyt glacigenních sedimentů v Podbeskydské pahorkatině 

stejně jako v Oderské bráně není zatím doložen, protože do Oderské brány ledovec ve 

spodním elsteru pravděpodobně nezasáhl. Tilly obou svrchnoelsterských zalednění 

byly zjištěny v celém dosahu ostravské glacigenní pánve. Fluviální  sedimenty jsou 

zastoupeny dvěma základníma komplexy sedimentů, které v terasovém systému 

vodních toků tvoří dvě různé výškové úrovně. Nižší terasovou úroveň představuje tzv. 

hlavní terasa, jejíž počátek akumulace bývá kladen do Otického interstadiálu. Obvykle 

se skládá ze dvou štěrkových svrchnoelsterských akumulací. V ostravské glacigenní 

pánvi je soubor fluviálních akumulací hlavní terasy vložen mezi soubory ledovcových 

sedimentů elsterského a sálského glaciálu. Vyšší terasovou úroveň tvoří fluviální 

komplex tzv. dvacetimetrové terasy, který se zachoval ve výše položených okrajových 

částech ostravské glacigenní pánve. Počátek její sedimentace spadá do kataglaciální 

fáze (do druhé poloviny) spodního kravařského (svrchnoelsterského) zalednění. Místy 

je na ní vyvinuta spodní část muglinovského půdního komplexu, který je 

pravděpodobně nejstarším známým, avšak půdotvorným procesem zcela pozměněným 

pokryvem sprašové hlíny. 

• Svrchní pleistocén, vrstevní sled sedimentů svrchního pleistocénu se podstatně podílí 

na současném reliéfu ostravské glacigenní pánve. Její převážná část je téměř souvisle 

pokryta uloženinami sprašového původu. Na okrajích pánve převažují litofacie 

deluviálních sedimentů. V širokých říčních nivách jsou starší sedimenty 

kontinentálních zalednění pohřbeny pod fluviálními akumulacemi. Ve vrcholech 

stadiálů převládala významná eolická sedimentace. V úplném sledu je představuje 

soubor tří sprašových pokryvů. Na východních svazích vznikly rozsáhlé sprašové 

závěje (až do 15 m), v ostatních částech plošné pokryvy mocné 2-5 m. V důsledku 

silného výluhu a půdotvorného procesu byly sprašové pokryvy na celém území 

dekalcifikovány. Lokálně se v údolních nivách, v mrtvých ramenech a tůních, resp. 

v bažinatých depresích pahorkatin ukládaly organické sedimenty. V interstadiálech 

probíhaly půdotvorné procesy, které představují významné stratigrafické horizonty. 

Spodní půda (opavská) a svrchní půda (ostravská) rozčleňují viselský sprašový 

komplex na tři části. 
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• Holocén, v holocénu za součinnosti klimatických změn a v konečném období též 

člověka pokračovaly sedimentační procesy, a to zejména v údolních nivách. Holocenní 

cyklus, trvající zatím 10 tisíc let, je určitou obdobou procesů, které charakterizovaly 

pleistocenní interglaciály. Pozdnoglaciální reliéf spodního holocénu v pahorkatinné 

části ostravské glacigenní pánve byl z velké části pokryt sprašemi a sprašovými 

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

glacigenní pánve byly lemovány proluviálními a deluviálnírni sedimenty. Po této době 

opět dochází k akumulaci povodňových hlín, která trvá dodnes. V mělkých depresích 

předcházela sedimentaci povodňových uloženin tvorba rašelin a rašelinných slatin. 

 

1.3 Hydrologické a klimatické poměry. 

Hydrogeologické poměry ve výše popsaném území jsou ovlivněny antropogenní 

činností. Důlní díla a vlivy těžby, včetně hluboké hydraulické deprese vyvolané 

odvodňováním horninového komplexu, změnily přírodní geohydrodynamické systémy 

(Petr M. et al., 2008).  

Původní samostatné hydraulické systémy byly uměle propojeny (vrty, jámami 

a dalšími důlními díly), nebo k propojení došlo zálomovými trhlinami nad poruby, závaly 

důlních děl apod. V oblastech vzdálenějších od aktivní důlní činnosti a dobývacích prací se 

původní hydraulické poměry ještě zachovaly. 

Z hydrogeologického hlediska jsou kvartérní sedimenty rozšířeny na větší ploše 

a ve větších mocnostech pouze v oblasti ostravské glacigenní pánve, ve fluviálních 

štěrkopíscích údolních niv a terasách vodních toků Odry, Ostravice a Olše. Směrem k JZ 

navazují tyto sedimenty na strukturu Moravské brány (Dopita M. et al., 1997).  

Podle nové verze hydrogeologické rajonizace (verze 2005, http://heis.vuv.cz) se 

zájmové území nachází ve skupině hydrogeologického rajónu č. 22 „Neogenní sedimenty 

vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví“ a je součástí povodí řeky Odry (viz obr. č. 3). 
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Číslo hydrologického pořadí je 2-01-01. Podrobné informace charakteristik rajonů jsou 

v tab. č. 2. 

Tab. č. 2: Hydrogeologické rajonizace oblasti (http://heis.vuv.cz). 

ID 
hydrogeologického 
rajonu: 

2262 2261 

Název 
hydrogeologického 
rajonu: 

Ostravská pánev - karvinská 
část 

Ostravská pánev - ostravská část 

Plocha 
hydrogeologického 
rajonu : 

139,05 km2 249,5 km2 

Oblast povodí: Odra Odra 

Hlavní povodí: Odra Odra 

Skupina rajonů: Neogenní sedimenty 
vněkarpatských a 

vnitrokarpatských pánví 

Neogenní sedimenty 
vněkarpatských a 

vnitrokarpatských pánví 
Geologická 
jednotka: 

Terciérní a křídové sedimenty 
pánví 

Terciérní a křídové sedimenty 
pánví 

Litologie: štěrkopísek 

Dělitelnost rajonu: lze dělit 

Hladina: volná 

Typ propustnosti: průlinová 

Transmisivita: vysoká >1.10-3 m2/s 

Mineralizace: >1 g/l 

Chemický typ: Ca-Na-HCO3-SO4 
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Obr. č. 3: Hydrogeologického rajónu č. 22. (verze 2005, http://heis.vuv.cz) 

Kvartérní zvodněné systémy jsou tvořeny průlinovými kolektory, nezpevněnými 

písky a štěrkopísky s vodou atmosférického původu. Vody v zóně s intenzivní vodní 

výměnou se zemským povrchem si udržují oxidační prostředí. Prosté podzemní vody jsou 

přechodné, Ca-Na-HCO3-SO4 typu, často využívané k vodárenským účelům. Chemismus 

kvartérních vod je silně proměnlivý vzhledem k nízkým celkovým mineralizacím. Erozní 

základnou území je řeka Olše. 

Klimaticky jde o oblast mírně teplou, mírně vlhkou, s mírně teplou zimou. 

Průměrná roční teplota dosahuje 8,4° C (Kovář L., 1998). Průměrné měsíční úhrny srážek 

posledních let jsou uvedeny v tab. č. 3.  

 

Tab. č. 3: průměrné měsíční úhrny srážek v milimetrech (stanice Ostrava-Poruba). 

Dlouhodobý srážkový průměr [mm] 

Měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
SRA 28.1 29.9 35.8 52.6 83.6 96.8 94.8 89.1 65.4 42 47.4 36.8 

2262
Ostravská pánev - karvinskáčást

2261
Ostravská pánev - ostravskáčást
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2. VLIVY PODDOLOVÁNÍ NA POVRCH 

Dobývání uhlí, jako každé nerostné suroviny, povrchovým i hlubinným způsobem 

zanechává v krajině následky, které zhoršují podmínky pro ekosystémy stávající 

a vytvářejí nové ekosystémy. Typickým projevem hlubinného dobývání uhelných ložisek 

jsou deformace zemského povrchu‚ případně povrchových objektů. Velikost deformací je 

přímo úměrná odrubané ploše a mocnosti slojí, je také závislá na intenzitě a způsobu 

dobývacích prací a na mechanických vlastnostech horninového masívu a nadložních 

prostor (Pašek J., et al. 1995). Dalším důležitým faktorem je časový součinitel závislý na 

rychlosti porubu a na velikosti vyrubané plochy. Mezi základní deformace patří vertikální 

pohyby (poklesy) a vodorovné pohyby (posuny) (Müller K. et al., 1985). 

Podstatu pohybů nad poddolovaným územím si nejlépe ujasníme na ideálním 

případě znázorněném poklesovou kotlinou (obr. č. 4). U poklesové kotliny rozeznáváme 

tyto charakteristické body (Pašek J., et al. 1995): 

• Střed poklesové kotliny s maximálním poklesem; zde probíhá kotlina vodorovně, má 

minimální naklonění, poloměr křivosti je max.; body povrchu nad tímto bodem klesají 

svisle, tedy bez vodorovných posunů. Činí 60 až 90 % mocnosti vytěžené sloje. 

• Body ležící nad branou porubu, vykazují poloviční pokles (1/2 smax) a největší 

naklonění. Zde přechází konvexní větev poklesové kotliny ve větev konkávní, 

Vodorovné posuny zde dosahují své maximální hodnoty. Roztažení a stlačení se zde 

neprojevuje. 

• Okraj poklesové kotliny je oním místem na povrchu, kde vyznívají všechny pohyby: 

poklesy i posuny. V důsledku toho je zde naklonění i křivost minimální, poloměr 

zakřivení veliký. 

• Body, které se nachází asi uprostřed mezi okrajem poklesové kotliny a průmětem hrany 

porubu na povrch (tj. body, ležící na povrchu v místech, kde zálomový úhel z hrany 

porubu seče povrch), vykazují maximální hodnotu roztažení. Maximum stlačení 

vykazují body, ležící asi uprostřed mezi svislou projekcí středu porubu a svislou 

projekcí hrany porubu. 

• Rozsah deformace je vymezen mezným úhlem (µ), tj. úhlem mezi vodorovnou 

a spojnicí okraje vyrubané polohy s nejzazším místem, kde se ještě projeví jakékoliv 
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účinky poddolování. Pro určitou oblast nebo revír bývá hodnota dosti stálá a získá se 

pozorováním skutečných poměrů. Zálomový úhel  β svírá vodorovná rovina se spojnicí 

okraje vyrubané polohy s místy, kde se nejintenzivněji projevují účinky poddolování; 

přibližně jde o místa s maximálním vodorovným roztažením. Oba tyto úhly závisí 

především na druhu nadložních hornin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Deformace nadloží nad zavalenou 

vyrubanou slojí. S (svislý pokles), l (denivelace), v 

(vodorovný posun), ε (vodorovná deformace ±). 

Pašek J. et al. 1995. 

 

Ve skutečnosti se nikdy nesetkáváme s tak ideální poklesovou kotlinou, neboť jen 

málokdy je možno dobývat plnou účinnou plochu v ideálně homogenním prostředí bez 

tektonických poruch. Fyzikálně-mechanické vlastnosti nadložních vrstev a geologické 

podmínky uložení, mnohdy i mocnost a úklon dobývané sloje, se mění i v krátkých 

vzdálenostech; ponechané ochranné pilíře nad překopy a podél větrních cest a různý 

způsob dobývání velmi silně ovlivňují pohyby půdy nad vyrubaným ložiskem. Tyto 

faktory mají vliv nejen na tvar poklesové kotliny, ale i na všechny její prvky.  
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Dosud jsem uvažoval nad dobýváním ložiskem na zával. V případě, že se 

vytěženému prostoru nenechá volný přístup a vyplníme jej základkou, zamezíme tak 

přímému poklesnutí stropu o jistou hodnotu, jejíž velikost je závislá na stlačitelnosti 

základkového materiálu. Základkou je do jisté míry také část ložiska neúplně vyrubaného. 

Dobýváme-li ložisko nedokonale, na příklad jen z 50 %‚ znamená to, že 50 % obsahu 

ložiska zůstane v závalu, kde tvoří základku. Totéž platí o nečistě vyrubaném ložisku, 

případně o zbytcích uhelných pilířů a podobně. Stlačitelnost základky se zpravidla udává 

desetinným zlomkem plného poklesu a toto číslo nazýváme dobývacím faktorem „a“ . 

Všeobecně se tyto hodnoty definují takto (Bláha P. et al., 2005): 

- při dobývání na zával    a  =  0,85 - 0,95 

- při dobývání s částečnou základkou   a  =  0,65 - 0,85 

- vlivem základky sypané   a  =  0,55 - 0,65 

- vlivem základky foukané    a  =  0,45 - 0,55 

- vlivem základky plavené    a  =  0,25 - 0,35 

- vlivem se speciální základkou   a  =  0,10 - 0,15 

S rozvojem poznání o tvaru poklesové kotliny, na základě měření in situ, se začaly 

používat další metody pro prognózu vývoje tvaru a deformace poklesové kotliny. 

S rozvojem výpočetní techniky je to např. metoda konečných prvků, která předpokládá 

pružné chování masívu a dobrou znalost geomechanické stavby horského masívu. I v této 

metodě se stanoví potřebné parametry pružnosti na základě měření in situ. Pro svoji 

složitost přípravy vstupních dat se používá především při prognóze napěťových stavů 

v horském masívu pro indikaci možných nebezpečí náhlého porušení napěťového stavu 

formou horského otřesu. Proto i v současné době se pro prognózu vlivů poddolování 

většinou používá teorie plné účinné plochy (Schnek J., 2001). 

2.1  Projevy pohybů půdy vlivem poddolovaní 

Pro posouzení škod na budovách, cestách, kanalizacích a různých městských 

infrastrukturách v poddolovaném území je nutné znalost těchto činitelů (Mikulenka V., 

2008): 
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• mocnost a hloubka dobývaných slojí, 

• rozsah poklesové kotliny, 

• geologické a technické vlastnosti nadložních vrstev, 

• způsob dobývaní a rychlost porubních prací. 

Pro posouzení vlivu dobývání na jednotlivé stavby je třeba zjistit: 

• očekávané naklonění stavby, 

• změnu hladiny podzemní vody, 

• polohu stavby ke směru dobývání a ke směru vrstev a směru tektonických poruch, 

jakož i polohu stavby vzhledem k hranici dobývání. 

S postupující porubní frontou prochází stavba na povrchu postupně oblastí tahů a 

tlaků. Doba, po kterou tento stav trvá, závisí na rychlosti postupu dobývání. Pohyby 

vyvolané dobýváním slojí jsou zmírňovány tehdy, jsou-li v nadloží karbonu uloženy 

tvárlivé vrstvy pokryvného útvaru, které zpomalují vytvoření poklesové kotliny a zmírňují 

přechodné působení tahů a tlaků na stavby (Petr. M. et al., 2008). 

Pro jednotlivé stavby nejsou směrodatné absolutní hodnoty poklesů a vodorovných 

posunů, ale relativní hodnoty vzhledem k půdorysu stavby. Vodorovné posuny znamenají 

roztažení nebo stlačení základové půdy staveb a jsou hlavní příčinou jejich narušení. Svislé 

pohyby se projevují tím, že stavba se jen rovnoměrně nakloní jako celek a tak nevzniknou 

žádné škody; často se však základová plocha zbortí (v takovém případě je třeba znát 

poloměr zakřivení poklesové kotliny), nebo vzniknou v základové půdě odlučné plochy.  

Vodorovné posuny základové půdy působí na stavbu smykovými silami. Smykové síly 

vznikají v základových spárách a třením na smýkajících se stěnách s půdou. Úhel tření 

v základových spárách může někdy překročit hodnoty vnitřního tření základové půdy 

(Vitásek K. et al., 1963). 

Na základě geologických znalostí a dlouhodobých zkušeností s vlivy poddolování 

se prošetří zejména z hlediska předpokládaných změn povrchu, vodního režimu, režimu 

podzemní vody, úložných poměrů pokryvných útvarů i předkvartérního podkladu a 

posoudí se vlivy těchto změn na projektovaná díla. Kromě tohoto průzkumu a dalších 
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podkladů se musí podle normy ČSN 73 0039 pro stavby na poddolovaném území přikládat 

k návrhu o vydání územního rozhodnutí a k žádosti o povolení stavby také rozbor 

báňských podmínek (báňský posudek) (Bláha P. et al., 2005). 

Pro posouzení deformace pohybů půdy mají největší vliv následující parametry: 

naklonění terénu, poloměr zakřivení a roztažení (tab. č. 4) . Hodnotu naklonění 2 mm/m 

u obytných budov považujeme zpravidla za celkem bezvýznamnou. Jinak je tomu 

u základů některých strojů, kdy již naklonění 0,3 mm/m je nutno považovat za krajní mez 

použivatelnosti. Nebezpečnější než prosté naklonění je změna směru naklonění, protože 

nastává ve zdivu nové napětí. Některé stavby jsou elastické a snášejí beze škody napětí 

0,l~0,5 mm/m, stejně i roztažení vlivem změny teploty, které dosahuje přibližně stejných 

hodnot (Mikulenka V., 2008).  

 
Tab. č. 4: Skupiny stavenišť na poddolovaném území podle zadaných parametrů přetvoření 

terénu (podle ČSN 73 0039). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle intenzity vlivů poddolování na povrch a podle pozorovaných projevů 

očekávaných deformací se studované území (nebo jeho části) zatřídí do těchto skupin: 

I  –  skupina s možností výskytu stupňovitých zlomů a mimořádně velkých 

deformací. 

II  – skupina zabezpečení budovy kotvením, ocelovými konstrukcemi nebo 

zajištěním proti deformaci. Přízemní budovy. 

III  – skupina silná poškození, která však nehrozí zničením budovy. 

IV  – skupina poškození, která se dají lehce opravit. Považují se jako podmínečně 

vhodná. 

V  –  skupina malá poškození, je vhodná pro všechny stavby. 
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2.2   Problematika svahových deformací 

Celá řada autorů se zabývala návrhem klasifikace svahových deformací a vzhledem 

k velké rozmanitosti si nutně vyžaduje zavedení určitých klasifikačních tříd. Sesuvné jevy 

je možné charakterizovat na základě jejich tvaru, rychlosti pohybu, aktivity, tvaru smykové 

plochy, stáří, stadia vývoje a materiálu svahové deformace (tab. č. 5), (Marschalko M., et. 

al.) . 

Tab. č. 5:  Kritérium pro charakterizování svahových jevů (http://geologie.vsb.cz) 

Kritérium  Charakteristika  

recentní 
probíhá za současných klimatických a 

morfologických podmínek věk 

fosilní probíhal dříve (pleistocén) 

aktivní probíhá 

potenciální 
v klidu, ale příčiny pohybu se mohou 

obnovit aktivita  

stabilizovaná 
v klidu, příčiny pohybu zanikly nebo 

byly odstraněny 

přirozená bez zásahu člověka 
geneze 

uměle vyvolaná lidskou činností 

vývojové stadium 
Počáteční - pokročilé - 

závěrečné 
  

opakovatelnost 
Jednorázová - 

periodická 
  

progresivní po svahu 
směr narůstání 

deformace regresivní 
postižená oblast se rozšiřuje dále po 

svahu 

proudový délka je značně větší než šířka 

plošný délka se přibližně rovná šířce 
půdorysný tvar 

deformace 
frontální šířka jednoznačně větší délky 
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Pojmu sesuv půdy lze rozumět jako pohyb horniny z vyšších poloh do nižších, 

k němuž dochází vlivem tíže, v případě porušení rovnováhy. Působením exogenních 

činitelů (mráz, změna teploty, atd.) vznikají stále pohyby sotva znatelné a pomalé; jen 

občas dochází k náhlým, katastrofálním pohybům (Neset K., 1984) 

Příčina těchto náhlých pohybů může být velmi různá: 

• od změn sklonu svahu, můžou být způsobeny zvětráním svahu přirozenou cestou, erozí 

nebo abrazí vodní hladiny, nebo uměle podkopáním svahu; rovněž bývá porušena 

vzrůstem napětí ve smyku, 

• náhlým přetížením vzrůstá smykové napětí a zmenšuje se vnitřní tření, 

• otřesy způsobují změny napětí, u jemného písku a písčitých jílů nastává přemístění zrn 

a zeminy se stanou tekutými, 

• až po změnu obsahu vody. Dešťovou vodou nebo vodou z tajícího sněhu klesá 

soudržnost zemin a jejich vnitřní tření. Vysušením zemin vznikají trhliny, jež umožňují 

vnikání vody do jílovitých půd. Mrznutím vody se zvětšuje objem a trhliny se rozšiřují. 

Podzemní voda vyplavuje rozpustný tmel, což zmenšuje soudržnost. Tato soudružnost 

se porušuje také mechanickým i chemickým větráním. Nejvíce sesunů bylo 

zaznamenáno v období největších dešťových srážek a v období silného tání sněhu. 

 

K účelu mé práce uvádím zjednodušení dělení svahových deformací. Dělení 

vychází z kombinace různých dělení svahových deformací, které považuji podle studované 

literatury za adekvátní. 

Svahové pohyby pokryvných útvarů. U jílových půd nastává často plíživý pohyb 

vlivem bobtnání a vysychání; tyto pohyby se omezují zpravidla na povrchovou vrstvu jen 

do té hloubky, do níž sahají změny teploty během roku. 

zastřené 
tvary porušené mladšími modelačními 

procesy morfologické formy 

pohřbené tvary jsou překryty mladšími sedimenty 



Bladimir A. Cervantes R.:  
Použití rezistivní tomografie na svahových deformacích v územích postižených poddolováním. 

2010  18 

 

Zvláštní případ pohybu povrchových vrstev je soliflukce, která je zvlášť hojná 

v arktických oblastech. Půda je zde hluboko promrzlá a v letním období rozmrzají jen 

povrchové vrstvy do malé hloubky. V letním období se promáčená půda posouvá i po 

mírných svazích po zmrzlém podkladu. Soliflukce nastává i tady, zejména při jarním tání.  

Nejčastějším jevem jsou plošné svahové sesuvy, které vznikají pohybem 

svahových hlín a zvětralin po skalním podloží. Pohyby začínají vznikem trhlin, pod nimiž 

stupňovitě poklesávají spodní kry; sesuvy se postupně rozšiřují proti svahu. Na obr. č. 5 je 

znázorněn plošný sesuv. Výkopem stavební jámy muže reaktivovat soustava starých 

smykových ploch na povrchu břidlic a tím dojít k sesouvání svahu. Tyto sesuvy jsou velmi 

rozšířené hlavně v karpatském flyši a na západním Slovensku. 

Proudové sesuvy mají zpravidla velkou odlučnou oblast v horní části svahu, ze 

které odtékají rozbředlé sesuvy ve tvaru úzkého proudu k úpatí svahu, kde vytvářejí 

akumulační oblast - sesuvný jazyk (obr. č. 5). V odlučné oblasti dojde nejprve 

k nahromadění rozbředlých svahových sesuvů, které pak potečou po svahu a uloží se 

v údolí. Ve vlhkých obdobích mohou nastat další pohyby, které mají za následek novou 

generaci proudového sesuvu.  

Mechanickým a chemickým větráním se na skalnatých svazích uvolňují horniny, 

které padají k úpatí svahu; Jejím nahromaděním vznikají na úpatí svahové kužele. Takové 

sesuvy mohou nastat i umělým zásahem při konstrukci zářezů, kdy je porušena rovnováha 

a povrchová voda může volně přitékat. 
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Obr. c. 5: Plošný a proudový sesuv. (http://geotech.fce.vutbr.cz) 

Pohyby sypkých a úlomkovitých hornin. Pohyby vzniklé vytlačováním 

plastického podloží (probíhají velmi pomalu a trvají dlouho) Projevují se zejména jako 

kerné sesuvy nebo jako vytlačování měkkých jílů na dně erosivních údolí nebo zářezů. 

V recentní době se často setkáváme s vytlačováním podloží pod náspy. Je-li v podloží 

náspu neúnosné podloží, vytlačuje se na stranu a násyp se sesouvá zpravidla podél 

rotačních smykových ploch. Horní část násypu klesá a povrch území při patě násypu se 

zvedá.  

Velmi častým jevem je u nás sjíždění po vrstevních plochách nebo puklinách 

a tektonických plochách. Takové sjíždění se vysvětluje tím, že horotvornými silami se 

zvětšuje úklon vrstev, až se překročí koeficient tření na vrstevní spáře, nebo tím, že na 

vrstevní spáře nastalo silnější zvětrání hornin a tím se zmenšovalo tření. V mladých, 

tektonicky narušených horninách, nastávají sesuvy podél ploch zlomů nebo přesunů.  

Pří zkoumání svahových deformací - tj. vyšetření tvaru a hloubky smykových 

ploch, kinematiky pohybu, geologických a hydrogeologických podmínek, za nichž došlo 

k porušení a pohybu nadložních vrstev - se musí kvantitativně posoudit hlavní faktory, jež 

přispěly ke vzniku svahové deformace a ovlivnily průběh pohybu. To je výsledkem určení 

stability svahu a případně navrhnout prevence vzniku a jejich sanace. 
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V následující kapitole budou postupně probrány geofyzikální metody a její výhody 

při výzkumu svahových deformací. K tomu účelu se musí vzít v úvahu, že stav a děj 

ve svahové deformaci jsou značně složité, a že zahrnují (Bláha P., 1993): 

 

• anizotropii horninového masivu, 

• silnou diferencovanost svahové deformace a její nerovnoměrný pohyb, 

• anomální napjatost ve svahové deformaci a její okolí, 

• existenci dílčích smykových ploch uvnitř svahové deformace (materiál se nesmýká 

pouze na hlavních smykových plochách), 

• různé způsoby deformování materiálů v určitých částech svahové deformace (materiál 

se může deformovat plasticky, nebo může téct), 

• kontraktantní, nebo dilatantní porušování ve smykové zóně, 

• hydrogeologické poměry svahové deformace. 
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3. ROZBOR POUŽÍVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH METOD NA 

SVAHOVÝCH DEFORMACÍCH 

V této kapitole budou postupně popsány jednotlivé geofyzikální metody používané 

při průzkumu a sledování svahových deformací ve svém časovém vývoji. Budou 

rozebírány vzhledem k vhodnosti a výhodám jejich použití. Tato kapitola vychází 

z používání jednotlivých geofyzikálních metod při výzkumu svahových deformací v ČR 

i ve světě.  

Při zpracování diplomové práce jsem rozdělil geofyzikální metody do 4 velkých 

okruhů: 

� povrchové geofyzikální metody, 

� geofyzikální metody ve vrtech, 

� méně často používané geofyzikální metody, 

� nové geofyzikální metody. 

Zároveň aplikace, resp. komplexy geofyzikálních metod při výzkumu svahových 

deformací můžeme rozdělit podle různých kriterií. První hledisko je studium svahové 

deformace s. s. a druhé je sledování jevu v čase. Je třeba rozlišovat, zda se jedná 

o průzkum svahové deformace tj. stavba. Nebo o změnu chování svahové deformace 

v čase tj. režimní (opakování) měření (Bláha P., 1993). 

3.1 Povrchové geofyzikální metody 

Mezi povrchové geofyzikální metody řadíme: 

• vertikální elektrické sondování, 

• symetrické odporové profilování, 

• mělkou refrakční seismiku. 
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Výše uvedené metody jsou nejpoužívanější při průzkumu a monitorování 

svahových deformací ve světě i v České republice. Jejich důležitost vyplývá 

z následujících důvodů: především z velké rozšířenosti na trhu, ekonomického hlediska 

a jejich rychlého zpracování.  

Nejrozšířenější geofyzikální sondovací metodou při výzkumu svahových deformací 

je vertikální elektrické sondování (VES) a to z různých důvodů, které vyplývají 

z rozboru vztahů různých fyzikálních, elektrických vlastností horninového prostředí 

(Hack R., 2000). Ve většině případů svahových deformací se dá předpokládat, že na 

smykové ploše nebo na bázi smykové zóny dochází ke změně měrného odporu hornin, 

a tím vzniká rozhraní, které se projevuje na křivkách VES a které je možné kvantitativně 

interpretovat (Bláha P., 1993). 

Další metodou je symetrické odporové profilování (SOP). Účelem profilovacích 

metod při výzkumu svahových deformací je zejména určení jejich plošného omezení, 

případně stanovení výrazných vertikálních prvků v těle svahové deformace. V některých 

případech je možné pomocí profilovacích metod určit místa filtrace podzemních vod. 

Metoda má řadu modifikací, vyplývají z možnosti sestavení různých uspořádání elektrod, 

z  hlediska konkrétního řešeného problému i z hlediska techniky prací. 

Seizmické metody představují druhý nejrozsáhlejší komplex geofyzikálních prací 

při průzkumu a výzkumu svahových deformací. Ze seizmických metod nejrozšířenější je 

mělká refrak ční seismika (MRS). MRS je metoda založená na vyhodnocení času 

příchodu prvního nasazení seismické lomené vlny, která se pohybuje od zdroje ke 

geofonům většinou podle povrchu hlubšího seismicky rychlejšího prostředí (jako je povrch 

skalního podloží nebo hladina podzemní vody), (Martínez P., 2006). Buzení seismické 

energie je prováděno opakovaným dopadem seismického kladiva na pevnou desku 

a sumací těchto odpadů je umožněno snížit podíl šumu a zvýšit významně přesnost měření. 

Na základě toho, představujeme horninového prostředí z hlediska seismiky jako vrstevnaté 

prostředí. Seismické rozhraní nemusí nutně odpovídat litologii, protože rychlost šíření 

elastických vln je závislá zejména na fyzikálně mechanickém stavu horninového masivu 

(Kaláb Z. et al. 1999). 
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Lze najít řadu příkladů použití těchto metod v České republice a ve světě. Na obr. č. 

6 je uvedeno komplexní měření metod a jejich interpretace na sesuvu v lokalitě 

Dětmarovice. Interpretace a výsledky jsou převzaty od firmy GEOtestu.   

 

Obr. č. 6: Komplex povrchových GF metod (GEOtest, 2005) 

 

3.2 Geofyzikální metody ve vrtech 

Mezi tyto metody patří: 

• akustické karotáže, 

• elektrické karotážní metody, 

• jaderné karotážní metody, 
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• geoakustické metody, 

• měření geofrekvenčního elektromagnetického pole, 

• přesná inklinometrie, 

• další nestandardní metody. 

Karotážní metody používáme při zkoumání mělkých vrtů na svahových 

deformacích a to z důvodů, že přinášejí velmi cenné poznatky horninového prostředí. Tyto 

poznatky lze využívat při volbě povrchových geofyzikálních metod nebo pro další etapy 

průzkumu (Bláha P., 1993). 

Účelem správné a důkladné interpretace karotážních křivek je poskytnout 

informace litologického prostředí v okolí vrtu, zkoumání změn v horninovém masívu 

(fyzikální a mechanické vlastnosti, časový vývoj změn, určení hloubek smykových ploch 

a zón) a hydrogeologického režimu současně s poznáním technického stavu vrtu. 

K tomuto účelu je používán klasický komplex karotážních metod a to nejvíc 

metody gama karotáže, spontánní polarizace, gama gama karotáže, neutron neutron 

karotáže, akustické karotáže se sledováním časů a útlumu.  

Lze také získat velmi zajímavé údaje měřením přesné inklinometrie, geoakustiky 

a přirozeného vysokofrekvenčního elektromagnetického pole (Bláha P. 1993). Žádná 

z těchto metod nepatří do běžného komplexu karotážního měření, ale jejich uvedení je 

nezbytnou podmínkou pro další pochopení aplikace geofyzikálních metod při výzkumu 

svahových deformací. 

Z karotážních metod dává nejkvalitnější výsledky akustická karotáž. Lepší 

výsledky je možné získat komplexním studiem vlnového obrazu. I nejzákladnější parametr, 

který lze z akustické karotáže získat, tj. rychlost šíření podélných vln, dává dobré podklady 

pro určení hloubky svahové deformace. Tato skutečnost je dána velice úzkým vztahem 

mezi mechanickými parametry hornin a rychlostí šíření podélných vln a dalšími 

elastickými parametry hornin. 



Bladimir A. Cervantes R.:  
Použití rezistivní tomografie na svahových deformacích v územích postižených poddolováním. 

2010  25 

 

Další metodou, v pořadí vhodnosti ke zkoumání svahových deformací, jsou 

jaderné metody. Z těchto metod je nejvýznamnější metoda gama gama karotáž. 

Z uvedených příkladů je opět možné dokázat, že prakticky vždy dochází u svahových 

deformací k porušování horninového masivu v celém objemu sesuvu, tj. nejen na vlastní 

smykové ploše nebo zóně. Právě tato skutečnost umožňuje vhodně aplikovat metodu gama 

gama karotáže a získat z ní dobré výsledky. Změny objemové hmotnosti ve svahové 

deformaci mohou být značné, v některých případech více než jeden g/cm³. V těchto 

extrémních případech se jedná o existenci otevřených trhlin, a ne o porušení horninového 

masivu jako celku. V případě porušení celého objemu sesuvu se snížení objemové 

hmotnosti oproti neporušenému podloží pohybuje okolo 0.1 - 0.3 g/cm³. 

Další metodou, která se při studiu svahových deformací užívá, lépe řečeno 

skupinou metod, jsou metody elektrické karotáže. Z elektrických metod karotáže se 

nejčastěji používají metody odporové. Běžnými potenciálovými nebo gradientovými 

sondami je vybavena prakticky každá karotážní skupina. 

Ukázky komplexního karotážního měření najdeme v republice a ve světě (Itálie – 

Ancona v r. 1982), Španělsko – Mallorca v r. 2001). Jeden z příkladů aplikace toho 

komplexu měření v ČR najdeme pří průzkumu sesuvu Karolinka (obr. č. 7).    
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Obr. č. 7: Karolinka – Karotážní měření ve vrtu J 304. Podle: Bláha P., Valtr V., 1990 
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Nelze zapomenout na metody ve vrtech, které přímo určují pozici smykové plochy 

nebo smykové zóny. Mezi tyto metody patří přesná inklinometrie, geoakustika a metoda 

registrace přirozeného vysokofrekvenčního elektromagnetického pole. Tyto metody do 

běžného komplexu karotážního měření nepatří, ale jejich uvedení je důležitou pro další 

pochopení aplikace geofyzikálních metod při výzkumu svahových deformací.    

Přesná inklinometrie, PI je další metoda pro měření pohybu v hloubce 

horninového masivu. Lze pozorovat nebo sledovat vzájemný pohyb jednotlivých částí 

sesuvu a určit smykovou plochu nebo zónu. K měření přesnou inklinometrií se do pažnice 

zapouští pouzdro se snímači náklonu. Pouzdro je vždy vedeno vodícími kolečky v jedné ze 

dvou protilehlých drážek. Měření přesné inklinometrie se na rozdíl od klasické 

inklinometrie při karotážních měřeních provádí s velmi malým krokem.  

Geoakustická metoda je další metoda schopná ke sledování a určení přímo pozice 

smykové plochy ve vrtech. Je vhodné ji použit v následujících případech: ke stanovení 

začínajících pohybů svahové deformace často ve fázi nezjistitelné geodetickými metodami 

nebo i přesnou inklinometrií, k určení existence několika smykových ploch nad sebou, a to 

i v případě, že jednotlivá patra mají různou rychlost, k režimnímu pozorování, kdy je 

možné přibližně stanovit, zda se svah blíží mezní rovnováze (Bláha P., 1990). 

Použití geoakustické metody vychází ze vzniku pružných vlnění - akustických 

emisí - při mechanickém porušování hornin, případně zvýšeném mechanickém namáhání 

hornin nebo horninového masívu. Akustické emise mívají charakter jednotlivých impulsů 

nebo shluků impulsů, a to ve velmi širokém rozsahu frekvence i amplitud (Mareš S. et al., 

1990).  

 Při zatěžování materiálu a při počátku jeho porušování dochází ke vzniku 

akustického vlnění. Energie, která se při porušování materiálu uvolňuje, je vyzařovaná 

v různých druzích. Celkovou uvolněnou energii je možné popsat následující rovnicí (Bláha 

P. et. al., 2005): 

Eu = EM + ET + EAE + EPVEP, 
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kde: Eu - je celková uvolněná energie, EM - je uvolněná energie v mechanické 

formě, ET - je uvolněné teplo, EAE - je energie uvolněná ve formě elastického vlnění, EPVEP - 

je energie uvolněná ve formě elektromagnetických impulsů. 

Ukázky použití těchto metod v České Republice najdeme na sesuvu Třinec, sesuvu 

Mikešová, sesuvu Havelka, atd. (obr. č. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Komplexní měření ve vrtu VG49B na svahové deformaci Třinec. (Bláha P., 
1993) 
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3.3 Méně používané metody 

Do této kategorie řadíme: 

• metodu spontánní polarizace, 

• metodu velmi dlouhých vln, 

• gravimetrické metody, 

• geomagnetické metody, 

• geotermické metody. 

Tyto metody při aplikací na svahových deformacích mají experimentální charakter 

a nebývají běžné využívání v prácí. K příkladu uvádím metodu spontánní polarizace, 

která se používá pro měření přirozeného pólu filtračních a difúzních procesu na svahových 

deformacích. Přirozená elektrická pole filtračního původu vznikají při filtraci podzemních 

vod v horninách. Nejmarkantněji se projevují v podmínkách horského reliéfu a v údolích 

řek. Velikost filtračních potenciálů může dosahovat až 100 mV na km. Velikost těchto 

potenciálů závisí na měrném odporu filtrující kapaliny a rychlosti filtrace. Na základě 

metody SP je možné určovat místa filtrace a infiltrace podzemních vod a tímto přispět 

k určování hydrogeologického režimu svahových deformací. Z rozboru výsledků SP při 

různých měřeních, je jednoznačně patrné, že nejvýraznější anomálie SP jsou v místech 

tahových zón v oblasti odlučné hrany. (Bláha P. 1993). 

Další méně používanou metodou je metoda dlouhých vln (VDV). VDV metoda 

patří k elektromagnetickým metodám. Je to pasivní vysokofrekvenční metoda, která 

využívá elektromagnetické pole silných navigačních radiostanic, vysílajících signál 

v pásmu vlnových délek od 10 až 30 km a frekvencí od 10 až 25 kHz. Hloubkový dosah 

metody VDV je v první desítce metrů. Aplikace této metody v poslední době na svahových 

deformacích je méně využívanou kvůli postupnému omezování činnosti světových 

vysílačů. 

 Gravimetrické metody pří výzkumu svahových deformaci jsou používané 
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ojediněle. Nějaké příklady můžeme najít na teritoriu zemí Společenství nezávislých států 

(SNS), v Itálii ze sesuvu Crosi a další. Z výsledků gravimetrických měření lze sledovat dynamiky 

deformace sesuvu a to sledováním změn tíhového zrychlení. Dobré výsledky lze získat 

z klasických jednorázových měření nebo z opakovaných měření. Z gravimetrických měření 

obou typů lze určovat místa s deficitem hmoty, tj. místa převládajících tahových napětí 

a výskytu tahových trhlin a tahových zón (Hack R. 2000). Nevýhodou této metody je její 

značná finanční náročnost. 

Magnetická měření byla realizována experimentálně při průzkumu svahových 

deformací. Jejich výsledky jsou značně rozporuplné a nepřinášejí pro praktický průzkum 

zcela jednoznačné závěry. V některých případech lze magnetickým měřením stanovit 

určité prvky geologické stavby svahové deformace, v jiných případech jsou přínosy 

magnetických měření pro tento účel zcela negativní. To je dáno tím, že magnetická měření 

jsou v prvé řadě závislá na obsahu ferromagnetických minerálů v horninové hmotě. 

Geomagnetika je schopna přinést údaje o litologii zkoumaného území, ale nebudou to již 

údaje, které mají přímý vztah k sesuvné struktuře. Jsou však registrovány případy, kdy 

určité anomálie vyvolané sesouváním lze z magnetických měření dokázat (Bláha P. et. al. 

2005). 

Další experimentální metodou je geotermická metoda, která byla aplikována 

na několika svahových deformacích v České republice a Polské republice. Zjistilo se, že 

výsledkem geotermických měření mají výrazně sezónní charakter a budou v převážné míře 

závislé na vodním režimu svahové deformace. Tvar anomálií je závislý na sezóně, ve které 

probíhá měření. V poslední době postupem technologie je vhodné zaměřit pozornost 

na bezkontaktní měření teplot, které má výrazně vyšší produktivitu, respektive je 

ekonomicky méně náročné, než způsob kontaktních měření. Ještě vhodnější variantou je 

dálkové snímání teplot, které moderní metody “remote sensing“ umožňují (ClimChalp, 

2008).   

Při průzkumech svahových deformací byly také použity radiometrické metody 

(obr. č. 9). Z těchto měření byla sledována intenzita anomálie alfa záření. Další použitá 

varianta byla emanometrie. Cílem bylo sledovat anomálii radonu z hlubokých častí, a tím 

ověřit tahové zóny v těle sesuvu. Ukázky použití této metody najdeme při průzkumu 
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sesuvu Diližán a sesuvu Protoboštov v České republice. 

Obr. č. 9: Ukázka metody alfa stop v  sesuvu Proboštov. Podle: Müller K., Poláček A., 
1991. (Bláha P. 1993) 

 

3.4 Nové metody 

Mezi novější používané metody řadíme: 

• měření geofrekvenčního elektromagnetického pole, 

• seismickou tomografii, 

• elektrickou rezistivní tomografii, 

• georadar. 

S pokrokem technologie a její využívaní v geofyzice můžeme v dnešní době počítat 

s moderními přístroji a počítačovými programy, které nám umožňují kvalitní průzkum 
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a monitorování svahových deformací.  

Metoda registrace přirozeného vysokofrekvenčního elektromagnetického pole 

(PVEP) je novou geofyzikální metodou při sledování geodynamických dějů. Tato metoda 

určí uvolňování energie ve formě elektromagnetických impulsů, ke které dochází, jak jíž 

bylo řečeno v geoakustice, při zatěžování materiálu a při počátku jeho porušování (Bláha 

P. et. al., 2005). Je to vrtná varianta.  

Další metodou je seismická tomografie (ST). Tato metoda je prováděná v systému 

vrt povrch. Prozařování horninového bloku mezi vrty či důlními díly a povrchem je možné 

pomocí seismické tomografie. Seismický signál je generován v řadě bodů na jedné straně 

zkoumaného bloku a na jeho druhé straně jsou v mnoha bodech měřeny časy příchodu 

signálu. Jednoduché zpracování využívá předpokladu přímého šíření vln, tj. šíření paprsků 

po přímých dráhách. Složitější programy umožňují respektovat skutečné zakřivené dráhy 

šíření. Výsledkem je řez seismických rychlostí ve studovaném bloku. Metoda ST je 

využívána pro speciální a detailní výzkum stavu a porušení horninového masívu, příp. 

lokalizaci dutin nebo puklin ve svahu (ClimChalp, 2008). 

Elektrická rezistivní tomografie (ERT) metoda slouží pro měření hloubkového 

řezu měrného odporu, případně indukované polarizace ve sledovaném prostředí. Je vhodná 

pro detailní průzkum vertikálně i horizontálně směrovaných nehomogenit a vyhledávání 

objektů s odlišným měrným odporem. Pomocí vhodného uspořádání elektrod lze 

dosáhnout lepšího zobrazení různých typů struktur (horizontální vrstvy, dutiny, vertikální 

struktury). Metoda se používá například pro sestavení geologických řezů, mapování 

puklin, dutin a zlomů, vyhledávání průsaků, průzkum svahových deformací apod. 

Další novou používanou metodou je georadar (obr. č. 10). Georadar je 

diagnostické zařízení, které reprezentuje elektromagnetické reflexní metody. GPR využívá 

vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění v rozsahu od několika MHz do několika set 

MHz (Hack R. 2000). Principem georadaru je odraz elektromagnetických vln od 

vodivostních rozhraní. Význam má i permitivita „ε“ horninového prostředí. 



Bladimir A. Cervantes R.:  
Použití rezistivní tomografie na svahových deformacích v územích postižených poddolováním. 

2010  33 

 

Hloubkový dosah je malý a roste s vyšší rezistivitou prostředí. Hloubka, podle 

výrobců, se pohybuje v rozmezí 1,5 až 24 při frekvencích 100 až 1200 MHz (Hack R. 

2000). Naměřená data jsou následně zpracována prostřednictvím softwaru, ve kterém se 

provádí operace vedoucí ke zvýšení čitelnosti radargramu (filtrace signálu, jeho zesílení, 

kontrast atd.). Jednotlivé operace se liší dle účelu prováděných zkoušek a použitého 

měřicího zařízení (počtu a rozmístění antén) (Jongmans D. et. al., 2007). 

 

 

Obr. č. 10: Základní princip Georadaru (graf upraven z ClimChalp, 2008). 

 

Pro lepší znázornění geofyzikálních metod na sesuvech uvádím následující 

statistiku četnosti použitých metod při průzkumu a výzkumu svahových deformací ve světě 

i v České republice.  

Výsledky vychází z analýzy geofyzikálních metod na některých sesuvech, které 

uvádí docent Bláha ve své publikaci „Geofyzikální metody při výzkumu svahových 

deformací“ vydána v roce 1993 a zároveň z hledání v různých internetových zdrojích.          

Celkový počet sledovaných sesuvů je 150. Na tab. č. 6 je vidět, že povrchové geofyzikální 

metody mají největší četnosti použití. Další skupina, která následuje v četnosti použití, jsou 

nové geofyzikální metody. V poslední době v některých zemích (Španělsko, Nizozemsko, 

USA, atd.) tyto nové metody dokonce nahrazují klasické metody (SOP a VES). Pravdou je, 

že geofyzikální metody ve vrtech přinášejí velmi cenné poznatky při každém průzkumu, 

nicméně většinou jsou výrazně méně používané než povrchové metody v podstatě 
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z důvodu finanční náročnosti.   

 

Tab. č. 6 Četnost použití geofyzikálních metod v některých vybraných sesuvech. 

 Geofyzikální metoda 
Počet 
použití Celkem 

VES 63 
SOP 60 Povrchové geofyzikální metody 
MRS 52 

175 

AK 12 
EK 12 
JK* 22 
GA 16 
PI 35 

Geofyzikální metody ve vrtech 

Další* 20 

117 

SP 15 
VDV 8 

Gravimetrické m. 9 
Geomagnetické m. 14 

Geotermické m. 10 

Další používané geofyzikální metody 

Radiometrické m. 3 

59 

ERT 35 
ST 20 Nové geofyzikální metody 

Georadar 18 

73 

JK* - Jaderné karotážní metody, Další* - Filtrační metody, kavernometrie, PVEP, atd. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Geofyikální metoda

VES

SOP

MRS

AK

EK

JK

GA

PI

Další

SP

VDV

Gravimetrické m.

Geomagnetické m.

Geotermické m.

Radiometrické m.

ERT

ST

Georadar
 

Obr. č. 11: Sloupcový diagram použitých GF na některých sesuvech. 

Shrnutí této kapitoly prezentuji v tab. č. 7. Tabulka znázorňuje geofyzikální metody 

používané při průzkumu svahových deformací. 
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Tab. č. 7: Geofyzikální metody používané při průzkumu svahových 
deformací.

Určení rozhraní mezi 
jednotlivými vrstvami půdy, 
tloušťky vrstev a měrné
permitivity.

Měření odrazu 
elektromagnetických vln 
od vodivostních rozhraní. 
(MHz)

Georadar

Sledování stability sesuvného 
svahu a režimu aktivace

Elektromagnetické
impulsy. (rel.j)

PVEP

Detailní výzkum stavu a 
porušení horninového masívu, 
příp. lokalizaci dutin nebo 
puklin ve svahu.

Snímání časů
seismického vlnění.(m/s)

ST

Sledování vertikálně i 
horizontálně směrovaných 
nehomogenit a vyhledávání
objektů s odlišným měrným 
odporem. 

Změny elektrické
rezistivity podloží a 
indukované polarizace. 
(Ωm)

ERT

Nové geofyzikální
metody

Určení zón se zvýšením 
tlakovým namáháním..

Měření koncentrace 
Radonu.

Radiometrick
é m.

Snímání teplotních polí
svahových Deformací. 

Měření anomálie t. (C0, 
k0)

Geotermické
m.

Sledování posunů svahových 
deformací použitím magnetu v 
těle sesuvu

Měření anomálie ∆T. (nT)
Geomagnetic

ké m.

Určení zón s deficitem hmoty. Měření anomálie ∆g 
(µg/s2)

Gravimetrické
m.

Určení vodivých zón.

Měření
elektromagnetického 
pole silných 
navigačních radiostanic

VDV

Infiltrace a přítok vody.
Měření filtračních 
potenciálů (mV)

SP

Další používané
geofyzikální metody

Určení zón s koncentrovaným 
napětím, kontrola vystrojení
vrtů.

sledování cirkulace vody 
ve vrtech a jiné.

Další*

Náklon vrtů (mm/m)PI

Charakter porušení hornin v 
okolí vrtu.Zjišťování
napět'deformačních stavu SD.

Poměrná aktivita N, 
poměrná amplituda Ap a 
frekvenční spektrum 
impulsů (µV/s, imp/t)

GA

Úroveň hladiny podzemní vody 
a kapilární třásně.Pórovitost, 
index jílovitost, atd.

Měření počet impulsů
gama záření a 
zpomalených neutronu 
(imp/sek)

JK*

Fyzikální a mechanické
vlastnosti hornin.

Měrné odpory (Ωm).EK

Upřesnění geologického profilu 
vrtů.

Velikost útlumu amplitud 
akustická signál.(dB/m)

AK

Geofyzikální metody ve 
vrtech

Zjišťování napět'deformačních 
stavu SD.

Určování jednotlivých 
fyzikálních rozhraní.

Změny rychlosti 
elastického vlnění. (m/s)

MRS

Sledování tahových a tlakových 
zón.

SOP

Určení smykových ploch nebo 
zón.

Změny elektrické
rezistivity podloží.(Ωm)

VES

Povrchové geofyzikální
metody

Informace o svahových 
deformacích (SD).

Měřená hodnota
Geofyzikáln

í metoda

Určení rozhraní mezi 
jednotlivými vrstvami půdy, 
tloušťky vrstev a měrné
permitivity.

Měření odrazu 
elektromagnetických vln 
od vodivostních rozhraní. 
(MHz)

Georadar

Sledování stability sesuvného 
svahu a režimu aktivace

Elektromagnetické
impulsy. (rel.j)

PVEP

Detailní výzkum stavu a 
porušení horninového masívu, 
příp. lokalizaci dutin nebo 
puklin ve svahu.

Snímání časů
seismického vlnění.(m/s)

ST

Sledování vertikálně i 
horizontálně směrovaných 
nehomogenit a vyhledávání
objektů s odlišným měrným 
odporem. 

Změny elektrické
rezistivity podloží a 
indukované polarizace. 
(Ωm)

ERT

Nové geofyzikální
metody

Určení zón se zvýšením 
tlakovým namáháním..

Měření koncentrace 
Radonu.

Radiometrick
é m.

Snímání teplotních polí
svahových Deformací. 

Měření anomálie t. (C0, 
k0)

Geotermické
m.

Sledování posunů svahových 
deformací použitím magnetu v 
těle sesuvu

Měření anomálie ∆T. (nT)
Geomagnetic

ké m.

Určení zón s deficitem hmoty. Měření anomálie ∆g 
(µg/s2)

Gravimetrické
m.

Určení vodivých zón.

Měření
elektromagnetického 
pole silných 
navigačních radiostanic

VDV

Infiltrace a přítok vody.
Měření filtračních 
potenciálů (mV)

SP

Další používané
geofyzikální metody

Určení zón s koncentrovaným 
napětím, kontrola vystrojení
vrtů.

sledování cirkulace vody 
ve vrtech a jiné.

Další*

Náklon vrtů (mm/m)PI

Charakter porušení hornin v 
okolí vrtu.Zjišťování
napět'deformačních stavu SD.

Poměrná aktivita N, 
poměrná amplituda Ap a 
frekvenční spektrum 
impulsů (µV/s, imp/t)

GA

Úroveň hladiny podzemní vody 
a kapilární třásně.Pórovitost, 
index jílovitost, atd.

Měření počet impulsů
gama záření a 
zpomalených neutronu 
(imp/sek)

JK*

Fyzikální a mechanické
vlastnosti hornin.

Měrné odpory (Ωm).EK

Upřesnění geologického profilu 
vrtů.

Velikost útlumu amplitud 
akustická signál.(dB/m)

AK

Geofyzikální metody ve 
vrtech

Zjišťování napět'deformačních 
stavu SD.

Určování jednotlivých 
fyzikálních rozhraní.

Změny rychlosti 
elastického vlnění. (m/s)

MRS

Sledování tahových a tlakových 
zón.

SOP

Určení smykových ploch nebo 
zón.

Změny elektrické
rezistivity podloží.(Ωm)

VES

Povrchové geofyzikální
metody

Informace o svahových 
deformacích (SD).

Měřená hodnota
Geofyzikáln

í metoda

 

JK* - Jaderné karotážní metody, Další* - Filtrační metody, kavernometrie, atd. 
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4. METODIKA M ĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT ELEKTRICKÉ REZISTIVNÍ 

TOMOGRAFIE (ERT) 

Jak jsem již uvedl v předchozí kapitole, je ERT geoeletrická metoda, která 

kombinuje odporové profilování a vertikální elektrické sondovaní. ERT metoda používá 

velké množství zapojených elektrod uzemněných do země (obr. č. 12). K měření je třeba 

použít speciální multielektrodový kabel, a to buď ve verzi s inteligentními elektrodami 

nebo s klasickým mnohažilovým kabelem a přídavným spínacím adaptérem. Takto je 

možno při jednom roztažení kabelu využívat až 200 elektrod. Pro minimální počet elektrod 

použitých ve 2D měření platí, že součet jejich vzdáleností (celková délka) má být rovna 

nebo větší než hodnota S-max (GF Instruments). 

 

Obr. č. 12: Elektrody z nerezové oceli a připevnění válečku multi-elektrodového kabelu 

k elektrodě. (www.gfinstruments.cz).  

Díky této skutečnosti přináší ERT velké množství datových souborů, které 

umožňují lepší rozložení a interpretace odporů podloží zkoumaného území. 

4.1 Terénní měření ERT 

Měření ERT se provádělo přístrojem ARES firmy GF Instruments (obr. č. 13) 

s pomocí multielektrodových kabelů, které se připojily k připravené síti elektrod na profilu. 

Při této práci se zvolilo ze seznamu uspořádání Werner Schlumberger. Vzdálenost mezi 

elektrodami byla 2 m a 3 m.  Výstupní data je třeba zpracovat pomocí algoritmu inverzní 

úlohy s využitím např. softwaru RES2DINV. 



Bladimir A. Cervantes R.:  
Použití rezistivní tomografie na svahových deformacích v územích postižených poddolováním. 

2010  37 

 

 

Obr. č. 13: ARES – měřící jednotka. (www.gfinstruments.cz) 

Terénní měření ERT není náročné, po nastavení parametrů v přístroji probíhá 

měření automaticky. V případě, že je k dispozici dostatečný počet elektrod a sekcí, přístroj 

ukazuje i celkový čas měření. Pokud nebyl dosažen konec profilu, přesune se po zastavení 

první sekce multi-elektrodového kabelu na jeho konec (tzv. rolování sekcí).   

 

4.2 Pracování dat softwarem res2dinv 

RES2DINV, je počítačový program, který automaticky určí dva dimenzionální 

modely (2D) odporu podloží pro data získaná z ERT. Program je kompatibilní s každou 

verzí Windows. Byl testován s rozlišením obrazovky až na 1600 x 1200 pixelů a 16 

milionů barev. 

Obrázek č. 14 znázorňuje příklad uspořádání elektrod a měření sekvence, které 

mohou být použity na geoelektrické měření ERT. Tento program je navržen tak, aby 

interpretoval inverzně velké datové soubory (200 až 21000 bodů) získané z velkého počtu 

elektrod (asi 25 až 16000 elektrod). 
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Obr. č. 14: Uspořádání elektrod při sekvencí měření (www.geoelectrical.com).   

 

RES2DINV program používá inverzní model, který se skládá z řady obdélníkových 

bloků (obr. č. 15). Uspořádání bloků je volně vázané na distribuci datových bodů 

v pseudosekcích. Distribuce a velikost bloků je automaticky generována programem 

pomocí rozdělování bodů jako hrubé vodítko. Hloubka dolních řad bloků je stanovena 

přibližně s hloubkovým rozsahem měření podle uspořádání elektrod. Měření se obvykle 

provádí s lineárním rozdělením a s konstantní vzdáleností mezi sousedními elektrodami. 

Zpracovává také data s nerovnoměrným uspořádáním elektrod. 

a = vzdálenost elektrod

k = konstanta uspořádání
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Obr. č. 15: Distribuce bloků v modelu s datovými body generován RES2DINV. 
(www.geoelectrical.com). 

Teorie: 

Inverzní model používaným programem je založen na hladkosti metody nejmenších 

čtverců. Tato metoda je založená na následující rovnici:  

(JT J + uF) = JTg 

Kde: F = fxfx
T + fzfz

T, fx - filtr horizontální rovinnost, fZ - filtr vertikální rovinnost,  

J - matice parciálních derivací, U - tlumicí faktor, d - odchylka modelu, 

g - rozdíl odchylek. 

Jednou z výhod této metody je, že tlumicí faktor a filtry můžou být upraveny tak, 

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

nejmenších čtverců hladkosti-kontrast“ lze nalézt v manuálu Loke 2001. 

Program podporuje nové provedení metody nejmenších čtverců založené na 

technologii optimalizace quasi-Newtonova (Loke a Barker, 1996). Tato technologie je 

výrazně rychlejší než konvencionální metody nejmenších čtverců pro řešení velkých 
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datových souborů a vyžaduje méně paměti. Lze také použít Gauss-Newtonovou metodu 

v tomto programu. Je to vhodnější než quasi-Newtonova metoda, ale v oblastech s velkým 

odporem kontrastu vyšší než 10:1 dává mírně lepší výsledky. Třetí možnost v tomto 

programu je kombinace dvou metod a to Gauss-Newtonova metoda pro první 2 nebo 3 

iterací a quasi-Newtonova metoda pro ostatní iterace. Díky zlepšení v jeho programovém 

kódu se doporučuje, aby možnost použít Gauss-Newtonovy metody byla výchozí metodou. 

ERT model použitý v tomto programu rozděluje podpovrchové vrstvy na 

obdélníkové bloky (obr. č. 15). Cílem tohoto programu je určit odpor na obdélníkových 

blocích vycházejících ze zdánlivého odporu pseudosekcí, které souhlasí s daným měřením. 

Tloušťka první vrstvy bloků: 

 

• pro Wennerovo a Schlumbergerovo uspořádání je stanovena na polovinu vzdálenosti 

elektrod,  

• pro pole-pole, dipól-dipól a pole-dipól 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 % (nebo 25 %).  

Hloubky vrstvy mohou být změněny uživatelem ručně. 

Optimalizace metod se snaží v podstatě snížit rozdíl mezi vypočtenými 

a naměřenými hodnotami zdánlivého odporu úpravou resistivity modelu bloků. Mírou 

tohoto rozdílu je dána root-meansquared chybou (RMS). Model s nejnižší možnou RMS 

chybou, může někdy ukazovat velké a nereálné změny hodnot odporu a nemusí být vždy 

"nejlepší" z geologického hlediska. 

Obecně nejopatrnějším přístupem je vybrat takový model, který se po několik 

iterací RMS chybou výrazně nezmění. To se obvykle vyskytuje mezi 3. a 5. iterací. 

4.2.1 Práce se soubory a daty 

Pokud vyberete volby "File" soubor zobrazí se následující menu volby: 
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1) Read data file (načíst datový soubor): pokud zvolíte tuto možnost, zobrazí 

se v aktuálním adresáři seznamu soboru přípona „.dat“. Zdánlivý odpor hodnoty musí být 

nejprve napsán do textového souboru. Program vyžaduje, aby data byla uspořádána 

v určitém formátu„.dat“. Příklad vstupních dat je uveden v souboru Ujala1.  

"ujala1, Profile #1" -Jméno profilu. 
3.0000 -Vzdálenost mezi elektrodami.  
7 -Typ uspořádání elektrod (Wenner = 1, 

Pole-pole = 2, Dipole-dipole = 3, 
Pole-dipole = 6, Schlumberger = 7, 
Equatorial dipole- dipole - 8 ). 

377 -Počet datových bod. 
0 -Lokalizace – x prvního datového bodu 
0 0 = pouze měření odporů. 
0.0000,      3.0000,    1.000000,     29.3900 -Pozice první elektrody, vzdálenost 

elektrod a prvni zdánlivý měrný 
odpor.  

3.0000,      3.0000,    1.000000,     33.6400 -Pokračování datových bodů. 
6.0000,      3.0000,    1.000000,     38.3600 
9.0000,      3.0000,    1.000000,     37.5000 
12.0000,      3.0000,    1.000000,     45.1200 
… 
6.0000,      9.0000,    5.666667,     24.4900 
30.0000,      9.0000,    5.666667,     21.6300   
0.0000,      9.0000,    6.000000,     18.6800 
24.0000,      9.0000,    6.000000,     22.9000 -Poslední datový bod. 
1    -Označení topografie (pokud není            

topografie terénu hodnota bude 0). 
59 -Počet topografických bod. 
0.0000,    245.0000 -Horizontální a vertikální souřadnice 

prvního bodu, atd. 
3.0000,    244.3000 
6.0000,    244.8000 
12.0000,    244.4000 
15.0000,    244.5000 
… 
173.0000,    217.4000 
176.0000,    217.3000 -Poslední topografický bod. 
1 -První lektroda s topografickým  

údajem. 

Všimněte si, že topografie terénu je umístěna hned po datových bodech zdánlivého 

odporu. První bod indikuje, zda soubor obsahuje místopis data. Pokud není k dispozici 

topografie terénu, jeho hodnota je 0 a 1 nebo 2 pokud jsou topografická data. 
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2) Exterminate bad datum points (odstranění doby): v této variantě, hodnoty 

zdánlivého odporu jsou zobrazeny ve formě profilů pro jednotlivé datové úrovně. Lze 

použitím myši odstranit všechny špatné datové body. Hlavním cílem této možnosti je 

odebrání bodů, které mají hodnoty měrného odporu zjevně nesprávné. Přítomnost takových 

datových bodů by mohlo být způsobeno špatným zapojením nebo uzemněním elektrod, 

špatným kontaktem elektrod se zemí kvůli suchosti půdy, nebo vynecháváním elektrod. 

Tyto špatné body mají obvykle hodnoty odporu zřejmé příliš velké nebo příliš malé 

v porovnání se sousedními body. Nejlepší způsobem, jak přistupovat k těmto špatným 

bodům, je jejich smazání. Obrázek č. 15 ukazuje příklad souboru dat s několika špatnými 

body. Chcete-li odstranit špatný datový bod, přesuňte kurzor myši na datový bod a klikněte 

levým tlačítkem. Barva bodu by se měla změnit z černé na fialovou. Pokud kliknete na 

stejný bod znovu, nebude odstraněn z datového souboru. Chcete-li ukončit, stačí stisknout 

klávesu Q, nebo klikněte na možnost Konec. 

 

Obr. č. 16: Ukázka odstranění nevyhybujících bodů (www.geoelectrical.com). 

3) Možnosti Inverze: tato funkce umožňuje provést inverzi údajů, které se 

načítaly předtím. Lze je také zobrazit uspořádáním bloků použitých inverzním modelem, 

stejně jako změny některých parametrů, které řídí proces inverze.  
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Least-squares inversion (Inverze nejmenších čtverců) – umožňuje začít proces 

inverze dat.  Bude třeba napsat jméno výstupního datového souboru, ve kterém se budou 

ukládat výsledky. 

4) Topografické modelování: jednou z podmínek k získání nejvhodnějšího 

výsledného modelu je doplnění datového souboru s topografickými udaji. Existence velmi 

členitého reliéfu po profilu může výrazně ovlivnit inverzní model elektrického odporu. Při 

načítání datového souboru s topografickými body (viz bod 2), bude automaticky zvolena 

metoda konečných prvků, která začleňuje topografie do modelu. V tomto případě bude 

topografické modelování provedeno automaticky programem.  

 

Obr. č. 17: Různé metody začlenění topografie do 2D inverze modelu. 
(www.geoelectrical.com) 
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 (a) Diagram inverzního modelu 2D bez topografie. Obvykle se používá síť konečných 

prvků se čtyřmi uzly v horizontálním směru mezi sousedními elektrodami. Tyto vrstvy jsou 

také rozdělené v síti vertikálně. Modely se zkreslenou mřížkou topografie, kde (b) 

podpovrchové uzly jsou posunuty svisle ve stejné míře jako povrchové uzly, (c) posun 

podpovrchových uzlů se postupně sníží s hloubkou nebo (d) se rychle snižuje hloubka a (e) 

model získán s inverzní Schwartz-Christoffel metodou. Graf je převzatí z manuálu 

Geoelectrical imaging 2D – 3D vydán Geomoto softwarem. (www.geolectrical.com) 

5) Zobrazování výsledků modelování: v této variantě lze načíst datový soubor 

nebo výstupní soubor předložených inverzí, zobrazených měření, vypočtených odporů 

pseudosekcí a modelu. V rámci této možnosti, lze změnit interval vrstevnic používaný ke 

kreslení pseudosekce modelu, svislého měřítka oddílů včetně topografie modelu. Lze také 

změnit barevné schéma použité v programu.  
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5. POROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů KLASICKÝCH METOD SOP, VES S ERT 

Porovnání těchto metod vychází z výsledků vlastních měření (během této práce 

použit přístroj ARES) a z výsledků měření firmou GEOtest BRNO a. s. ve vlastní režii, při 

kterých jsem se osobně zúčastnil.  Zpracování a interpretace křivek SOP na sledovaných 

lokalitách jsem dělal samostatně po konzultaci s vedoucím práce. 

5.1 Ujala I 

Podle vypracované závěrečné zprávy „Vliv poddolování na sesuvy“ z roku 2005 

firmou GEOtestBRNO a.s., se tato lokalita nachází dále od středu poklesové kotliny. 

Sledování sesuvu na této lokalitě běží od roku 1997, kdy došlo v červenci po 

katastrofálních srážkách k pohybu sesuvu s rodinným domem pana Tvardka. Byl zařazen 

do sesuvů III. kategorie a začal jeho systematický průzkum a monitoring. Po počátečním 

průzkumu a monitoringu bylo rozhodnuto zvýšit stabilitu sesuvu. Jako zásadní prvek 

stabilizace bylo provedeno hlubinné odvodnění a jako doplňkový prvek povrchové 

odvodnění se snahou, omezit vsakování srážkových vod do těla sesuvu. Sesuv byl 

monitorován přesnou inklinometrií, pásmovou extenzometrií, nivelačním měřením, 

sledováním sádrových terčů, měřením úrovně podzemní vody, geodetickým měřením, 

geoakustickým měřením a sledováním vysokofrekvenčního elektromagnetického pole. 

Při inženýrskogeologickém průzkumu sesuvu byl použit neobvykle široký komplex 

geofyzikálních metod. Mimo běžných geoelektrických metod byly aplikovány seismické 

metody (mělká refrakční seismika a seismická tomografie) a inklinometrické vrty byly 

karotovány.  

Pro sledování časových změn fyzikálních vlastností podloží podél zkoumaného 

profilu bylo použito SOP. Interpretace VES a ST je převzatá z průzkumu, kterou dělala 

firma GEOtest několik let zpátky. Bohužel nemám k dispozici novější měření VES, ale 

jako ukázka horninového podloží je vhodná. 
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Obr. č. 18: Interpretace SOP, VES a ERT. 

Na horním obrázku jsou uvedeny výsledky geoelelektrických metod, a to 

symetrického odporového profilování s rozestupy A5M5N5B a A20M5N20B s krokem 

1,5 m. Druhou část představuje interpretace VES a třetí je ERT s rozestupy elektrod po 

2 m.   

Měření SOP na Ujale 1 ukazuje změny odporového maxima a odporového minima 

SPO podzim 2009 - Ujala1

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

Metráž (m)

Z
dá

nl
iv

ý 
m
ě
rn

ý 
od

po
r (
Ω

m
)

Roz 5-5-5

Roz 20-5-20



Bladimir A. Cervantes R.:  
Použití rezistivní tomografie na svahových deformacích v územích postižených poddolováním. 

2010  47 

 

v metráži 57 a 68 metrů. Toto minimum lze ověřit i v řezu ERT, kde je vidět jak vodivost 

v této části sesuvu roste do hloubky. Pravděpodobně je to způsobeno přítokem vody nebo 

zvýšenou vlhkostí, která byla zachycena po období dešťů.  

Tyto anomálie leží těsně nad hlavní odlučnou trhlinou mělkého sesuvu. Další 

odporová změna je v metráží 105 metrů při měření odporu rozestupem A20N5M20B, 

nicméně tato hodnota je s větší pravděpodobností chybou měření. Nedá se vyloučit vznik 

nové tahové trhliny. Důležitá je skutečnost, že pokud takováto trhlina vzniká, rodí se 

z vnitřku horninového masívu a ne z povrchu. 

S porovnáním SOP a ERT metody lze vidět, že existuje konkordance zvýšených 

měrných odporů v metráži 48 metrů. Tato anomálie je zachycená SOP s rozestupem 

A5N5M5M. V řezu ERT lze vidět, že vodivost podloží v hloubce cca 15 metrů je vyšší než 

v nadloží. To může značit, že v této hloubce je pravděpodobně jedna smyková plocha 

sesuvu. 

Z grafu lze pozorovat výhody ERT metody proti SOP. ERT metoda přinese v tomto 

případě lepší vertikální výsledky a to i do hloubky, díky inverzní metodě používané při 

zpracování zdánlivých měrných odporů. 

Následující obrázek č. 19 je porovnání SOP, ST a ERT metody. Bohužel 

z topografického hlediska tyto obrázky nejsou shodné. To může vyplývat z důsledku 

posouvání sesuvu, a tím zvýraznění odlučných zón. Nicméně lze pozorovat, že se z části 

ST a ERT shodují ve vrchní části sesuvu, kde podle ST jsou malé rychlosti vlnění a podle 

ERT jsou velmi nízké odpory. Do hloubky tyto metody mají větší rozdíly, ale i tak je vidět 

jak se shodují v metráži cca 80 metrů, kde se objevuje jedno těleso nebo část podloží 

s vysokou rezistivitou a zároveň podle ST rychlosti vlnění jsou o něco větší než v okolí.           
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Obr. č. 19: Porovnání obrázků SOP, ST a ERT na lokalitě Ujala1. 

5.2 Olmovec 

Tato lokalita leží na SZ Újaly 1 (viz obr. 1). Lokalita byla vybrána, protože se 

předpokládá, že vliv poddolování bude do ní zasahovat. Tím pádem lze říct, že změny 

v horninovém prostředí jsou ještě relativně v klidu. Geofyzikální profil byl vybírán tak, 

aby byl situován v území, kde hrozí nebezpečí vzniku svahových pohybů.  

Na této lokalitě bylo použito SOP s rozestupy A5M5N5B a A20M5N20B s krokem 

1,5 m. SOP a VES bylo naměřeno v září 2009. Krok měření VES byl MN 0.2 a 2 m. 

Převážně vzdálenost bodů VES byla 15 m. Měření ERT s rozestupy elektrod po 3 m.  
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Obr. č. 20: Porovnání obrázků SOP, izoohmického řezu a ERT na lokalitě Olmovec. 

 

Díky novějším měřením na této lokalitě lze pozorovat a porovnat tyto metody 

objektivněji (obr. č. 20).  

První část sesuvu do cca 45 metrů má relativně vysoké odpory na povrchu. 

Výraznou změnu lze vidět v metráži cca 50 a 65 metrů, kde se elektrická rezistivita zvětší 

o několik desítek ohmm. Zvláštní projev těchto zvýšených odporů můžeme vidět u všech 

obrázků v metráži cca 70 a 100 metrů, kde ERT ukazuje lepší profil této anomálie. 

Anomálie se pohybuje v hloubkovém rozmezí 10 až cca 30 metrů. Od 70 m až do konce 

profilu je vidět, jak odpory klesají. Tento projev lze pozorovat u všech obrázků. Pokles 

elektrických odporů je způsoben vlhkostí prostředí v této zóně, kde teče malý potok ve 

směru ZV. 
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6. INTERPRETACE VYSLEDK Ů MĚŘĚNÍ ERT V ČASOVÉ 

POSLOUPNOSTI 

V následujících grafických výstupech lze pozorovat změny v řezech ERT 

prováděných na Ujale1 a Ulmovce.   

Ujala1 
 

Obr. č. 21: Profil Ujala 1. Podle změny v čase. 
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Měření na Ujale 1 byly provedeny v září 2009, březnu 2010 a dubnu 2010. První 

měření se provádělo s rozestupy elektrod po 3 metrech, v dubnu bylo po 2 metrech 

a poslední měření po 3 metrech. Abychom zjistili vliv klimatu na deformaci sesuvu, 

muselo být provedeno měření pro sledování sesuvu v období sucha, po mrazech a deštích. 

Z obrázku je vidět, že měření realizovaná po 3 metrech, nemají moc výrazné 

změny. Málo patrné zvýšení vodivosti lze vidět při měření v dubnu. Nicméně jednotlivá 

odporová rozhraní jsou si téměř podobná.  

Měření ERT prováděno v březnu s rozestupy 2 metrů, se liší od měření po 

3 metrech. Toto měření má mnohem více získaných datových bodů než ostatní, což dává 

teoreticky lepší výsledky profilu. Jsou zde zvýrazněny zóny s vyšší elektrickou rezistivitou 

a jsou vhodnější pro vymezování zón s větší vlhkostí či množstvím vody. Sesuv lze 

rozdělit do 4 bloků. První je do 32 m, má vysoký elektrický odpor a to může znamenat, že 

se tam nachází jedna smyková zóna. Další blok má velmi nízké odpory, to může být 

způsobeno tahovou zónou, kde se dá předpokládat otevření puklin nebo trhlin blízko pod 

povrchem, do kterých infiltruje voda. Třetí část má do určité míry podobné rozdělení 

měrných odporů až do hloubky cca 10 m, kde se objevují velké měrné odpory. Poslední 

část začíná od 120 metrů, kde pokles odporu v malé ploše ohraničuje začátek poslední 

části. Poté jsou velké odpory. 

Olmovec  

Měření na lokalitě Olmovec byly provedeny ve stejném období jako Ujala 1. Krok 

měření je stejný jak na předchozím měření (po 3; 2; 3 m.). Z výsledků ERT na této lokalitě 

je vidět, že grafy jsou podobné. To může být vysvětleno tím, že se zde žádná výrazná 

deformace ve svahu neobjevuje. Díky ERT lze svah rozdělit do bloků s podobným 

chováním odporů. První skupina bloků je ve vertikálním směru, tj. podél profilu, kde se 

první část nachází do 55 metrů, další část do cca 120 a poslední část od 130 m. Druhá 

skupinou bloků je v horizontálním směru, tj. do hloubky. První geoelektrické rozhraní by 

bylo v prvních metrech cca. 3 a 5 m. Další část s nižším odporem se nachází v hloubce cca 

10 až 12 m. Třetí část by byla pod tímto rozhraním. Nejvýraznější změny, podle kterých se 
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dají svahy rozdělit, se nacházejí v metráži 60 a 70 metrů v hloubce od 10 metrů. Další 

výraznou změnu lze vidět jižněji v metráži 137 metrů, kde se projevuje zvýšená vodivost 

podloží. 

 

.Obr. č. 21: Profil Olmovec. Podle změny v čase. 
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7. ZÁVĚR 

ERT není zvláštní metodou, pouze novou organizací terénních prací, která 

umožňuje získávat data s podstatně větší hustotou i kvalitou než u klasických postupů. 

Jedná se o rozmístění desítek nebo i stovek elektrod podél měřeného profilu se vzájemnou 

vzdáleností několika metrů. To umožňuje postupně získávat data pro klasické 

čtyřelektrodové profilování, pro běžné vertikální elektrické sondování i pro méně obvyklá 

schémata jako je mnohoelektrodové profilování, různé profilové i sondovací kombinace 

pólů a dipólů atd.. To vše najednou, při jedné akci sběru dat (na rozdíl od nutnosti každé 

schéma znovu opakovaně měřit při klasickém uspořádání), tedy daleko rychleji a navíc 

s podstatně vyšší hustotou a kvalitou, což je dáno malou vzdáleností elektrod a striktně 

kontrolovanou geometrií měření. To posouvá stejnosměrné geoelektrické metody do zcela 

nové kvalitativní úrovně. Počítačový sběr dat ovšem poskytuje bohaté možnosti pro 

způsoby zpracování než u klasických geoelektrických prací. Výsledky proto umožňují 

daleko detailnější studium proměřované oblasti. 

Z výsledků mé práce ERT, představuje metoda vhodný nástroj pro výzkum různých 

aspektů svahových deformací ve flyšových strukturách. Důležitými aspekty použití metody 

ERT v geomorfologických výzkumech svahových deformací, jsou konfigurace elektrod 

a hloubkový dosah měření. Rozbor výsledků ukazuje vhodnost použití Wenner-

Schlumbergerova uspořádání s různými vzdálenostmi elektrod po délce profilu pro získání 

detailů horninového prostředí. ERT metodu lze rovněž použít ve výzkumu aktivních 

svahových deformací i při jejich monitorování. Výše uvedené informace naznačují, že 

metoda ERT přináší velmi originální výsledky, ale na druhé straně, musí být ověřena 

jinými geofyzikálními metodami.  

Zde uvedené informace mohou být dále použity v dalším studiu ERT. Například při 

řešení vhodnosti použití jednotlivých uspořádání elektrod, resp. jejich kombinace. Pro 

sledování adekvátní volby vzdálenosti mezi elektrodami, a tím dosažení kvalitnějšího 

procesu měření a získávání dat. Dále z výsledku porovnání VES a ERT vyplývá, že 

odporové řezy ERT jsou jednoznačně objektivnější než u VES. Správná interpretace 

odporových řezů je ovlivněna zkušenostmi a vědomostmi interpretátora.  
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