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Summary  

Martin Dostalík, Geometric factors limiting the localization of old horizontal mines 

using the method ERT 

This thesis analyzes the possibility of using electrical resistivity tomography (ERT) 

in the localization of old horizontal mines. This study also verifies how the geometric 

factors limit the localization of the old horizontal mines using the method ERT. The work 

is based on the practical implementation of geoelectrical measurements, the interpretation 

of the results of geoelectrical pseudosections and the evaluation of the spacing electrodes 

on the resolution selected arrangement. It is also based on an assessment of the influence of 

electrode configuration for measuring the depth of the old horizontal mines. 

Keywords: Electrical Resistivity Tomography (ERT), old horizontal mine (SDD). 

geoelectrical methods, geophysical measurements. 

Anotace 

Martin Dostalík, Geometrické faktory limitující lokalizaci horizontálních důlních děl, 

použitím metody ERT 

V předložené práci je zpracována problematika možností použití elektrické 

rezistivitní tomografie (ERT) při vyhledávání SDD. Tato studie také ověřuje geometrické 

faktory limitující lokalizaci horizontálních důlních děl použitím metody ERT. Práce je 

založena na provádění praktického geoelektrického měření metodou elektrické rezistivitní 

tomografie na vybraných lokalitách, na interpretaci výsledků geoelektrických pseudořezů 

z těchto lokalit a posouzení vlivu rozestupu měřících elektrod na rozlišovací schopnost 

zvoleného uspořádání. Rovněž je založena na posouzení vlivu konfigurace elektrod při 

měření v závislosti na hloubce hledaného horizontálního starého důlního díla (SDD). 

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

(SDD). geoelektrické metody, geofyzikální měření. 
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Seznam zkratek 

A, B proudové elektrody 

Bvp Balt po vyrovnání 

C1, C2 měřící elektrody 

DEK dipólové ekvatoriální profilování 

DOP dipólové profilování 

D-D uspořádání dipól – dipól 

D-P uspořádání dipól – pól 

ERT elektrické rezistivitní tomografie 

HDD horizontální důlní dílo 

I měrný proud 

l délka vodiče 

M1 měřící elektroda 

m.s
-1 

metry za sekundu 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N1 měřící elektroda 

ODD opuštěné důlní dílo 

OPDD opuštěné průzkumné důlní dílo 

OP odporové profilování 

P1, P2 Proudové elektrody 

R odpor vodiče 

S přičný řez vodiče 

SDD staré důlní dílo 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

V napětí 

VES vertikální elektrické sondování 

VDD vertikální důlní dílo 

W Wennerovo uspořádání 

Wa Wenner alpha 

Wb Wenner beta 

Wg Wenner gama 

W-SCH uspořádání Wenner – Schlumberger 

ρ rezistivita 

ε permitivita 

µ polarizovatelnost 

γ konduktivita 

Ωm ohmmetr 
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Úvod 

Lidstvo již odedávna využívá ke svému rozvoji neobnovitelné surovinové zdroje. 

S jejich získáváním a vydobýváním z horninového prostředí byly vždy neodmyslitelně 

spjaty devastující zásahy do přírody, které už tisíce let zanechávají v okolním prostředí 

ekologické zátěže. S tím se pojí stovky let trvající tradice hornické činnosti, která mnohdy 

nezvratně přetváří a poškozuje horninové prostředí, krajinu a životní prostředí.  

Náprava nezvratně přetvořených a poškozených složek životního prostředí, k nimž 

dochází při těžbě neobnovitelných surovinových zdrojů včetně všech doprovodných 

procesů, má v ideálním případě vést k obnovení původního charakteru všech poškozených 

složek životního prostředí. V první řadě je to podmíněno podrobným poznáním a 

diagnostikou těchto změn. Tento proces bývá mnohdy velmi náročný a složitý. Využívá 

rozsáhlý soubor různých metod, jejichž úspěšnost je podmíněna existující zejména 

fyzikální, fyzikálně-mechanickou, chemickou nebo fyzikálně-chemickou odlišností těchto 

jevů od okolního prostředí, proto se zde nabízí použití vybraných geofyzikálních metod, 

které umožňují v mnoha případech lokalizaci a určení kvalitativních a kvantitativních 

parametrů různých typů poškození. Geofyzikálním měřením jsou tak zjišťovány změny 

některých fyzikálních vlastností, které způsobí změny lokálního fyzikálního pole, které je 

vyhodnocováno. 

Dosud používané metody se zabývají možnosti zjišťování dutin a některých 

přirozených nehomogenit s různou úspěšností. Problémy, které v této souvislosti 

vyvstávají, např. při stavbě přehrad, průmyslových komplexů, jaderných elektráren, 

komunikací, sanací starých částí měst a pracemi v poddolovaných územích si v současné 

době již vynucují zabývat se systematicky vývojem nových progresivních metod pro 

lokalizaci dutin v relativně malých hloubkách, asi do 20 metrů, převážně však do 10 metrů 

(Hašek, 1981). 

Závažnou problematikou je zjišťování dutin (sklepy, podzemní chodby apod.) 

vytvořených lidskou činností v minulosti a podpovrchových nehomogenit (staré 

podpovrchové zdivo, inženýrské sítě aj.) na lokalitách s intenzivní lidskou činností. Řešení 

této problematiky je důležité z hlediska záchrany historických měst a objektů mimořádné 

kulturní hodnoty, pro snížení ztrát na komunikacích, stavbách a zvýšení bezpečnosti 
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obyvatelstva. Vlastní geologický průzkum může být v těchto podmínkách značně 

komplikován rušivými faktory, městskou dopravou, zástavbou apod. 

Použití geofyzikálních metod pro účely lokalizace dutin a dalších nehomogenit není 

v současné době pro tyto případy vyřešeno na požadované technické úrovni. 

Široký rozvoj i uplatnění doznaly geofyzikální metody při zjišťování některých 

nehomogenit v relativně malých hloubkách. Jedná se zejména o práce pro účely 

inženýrsko-geologického průzkumu v předpolí lomů, přehradního stavitelství, zakládání 

staveb, speleologie, archeologie aj., kde úkolem bylo zjišťování geologických poměrů a 

geotechnických vlastností horninového masivu maximálně do prvních desítek metrů 

(Hašek, 1981). 
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Cíl práce 

Ve své bakalářské práci jsem se, pro aktuálnost uvedené problematiky, zabýval 

možnostmi použití, výhodami elektrické rezistivitní tomografie (ERT) a geometrickými 

faktory limitující lokalizaci horizontálních důlních děl (HDD) a některých přirozených 

nehomogenit, použitím metody ERT. Práce je založena na provádění praktického 

multielektrodového měření na vybraných lokalitách, interpretaci výsledků geoelektrických 

pseudořezů a posouzení vlivu rozstupu měřících elektrod na rozlišovací schopnost 

zvoleného uspořádání, konfigurace elektrod v závislosti na hloubce hledaného 

horizontálního starého důlního díla. 

V první části, která textově zahrnuje první tři kapitoly této studie, jsem objasnil 

pojem dutina a zabýval jsem se škodami způsobenými hornickou činností na horninovém 

prostředí. Shrnul jsem problematiku starých důlních děl SDD a opuštěných důlních děl 

(OPD) z hlediska legislativy a zavedl základní dělení SDD z pohledu jejich prostorové 

orientace a dělení dle dobývacích způsobů. Rovněž jsem zmínil faktory ovlivňující výskyt 

nezavalených prostorů a význam způsobu dobývání v řešené problematice. 

V druhé části, která zaujímá čtvrtou, až šestou kapitolu mé práce, jsem zobecnil 

teoretické předpoklady použití ERT v závislosti na fyzikální charakteristice geologického 

prostředí. Popsal jsem elektrické vlastnosti hornin a měrný odpor hornin. Poté jsem 

zestručnil základy stejnosměrných elektrických metod a jejich uspořádání. Vymezil jsem 

problematiku přímé a obrácené úlohy v geoelektrickém měření. Odlišil jsem vodivé a 

nevodivé nehomogenity a také jsem přiblížil metodiku měření pomocí ERT a porovnal 

jsem jednotlivé uspořádání elektrod. Poslední problematikou diskutovanou ve druhé části 

této práce byla geologická a fyzikální charakteristika prostředí a její vlivu na fyzikální 

model prostředí. 

Ve třeti části jsem se zabýval geologickými charakteristikami vybraných lokalit 

s výskytem horizontálními SDD, na nichž bylo prováděno měření pomocí ERT a výsledky 

měření jsem zhodnotil. Provedl jsem zhodnocení naměřených dat v závislosti na použité 

metodice měření a zhodnocení ostatních faktorů ovlivňujících výsledky měření. 

V poslední části jsem vyvodil závěry, ke kterým jsem v průběhu své práce došel. 
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1 Zavedení pojmu dutina 

Dutiny jsou prázdné, nebo částečně vyplněné prostory, které se vyskytují téměř 

v každém horninovém prostředí. Dělí se na dutiny přirozené, vzniklé geologickými 

procesy (krasové, pseudokrasové) a umělé, jejichž vznik je podmíněn lidskou činností 

(štoly, šachty, podzemní chodby, sklepy, kaverny apod.) (Hašek, 1981). 

1.1 Dutiny přirozeného původu 

Přirozenými geologickými pochody vznikají dutiny v zemské kůře jen velmi vzácně. 

Tvoří se při tektonických pohybech (při vrásnění, na zlomech aj.), ve vyvřelých horninách 

unikáním plynů z magmatu, vyluhováním rozpustných nerostných látek podzemními 

vodami (geody) a zvláště v krasových oblastech rozpouštěním vápenců (krasové jeskyně) a 

erozí na svazích náchylných k sesouvání půdy se mohou vytvořit mělce pod povrchem 

podzemní dutiny. 

1.2 Dutiny umělého původu 

Dutiny vzniklé lidskou činností jsou z části v historických obvodech měst, tak i 

v oblastech staré hornické činnosti. V oblastech historických center měst je statické 

narušení podzemních chodeb a sklepů ovlivněno mnoha časovými i civilizačními faktory. 

K narušení nadložních hornin dochází zvětráváním a rozpukáním, vlivem podzemní nebo 

prosakující vody, která snižuje pevnost horniny mechanickým vyplavováním částic hornin. 

Nepříznivě působí i otřesy vlivem dopravy (Hašek, 1981). 

Hloubka podzemních prostor pod zástavbou i volnými plochami dosahuje 3 - 12 

metrů. Na těchto plochách byly v minulosti zakládány nadzemní objekty bez dostatečného 

geologického průzkumu, čímž došlo k neúměrnému zatížení a změně tlaků v zemině. 

Vlivem všech těchto faktorů a jejich kombinací dochází k závalům chodeb, narušení stěn i 

poškození, popř. k destrukci nadzemních objektů historického významu. Jedná se 

především o hrady, zámky, kostely, obytné budovy, průmyslové objekty, komunikace 

apod. Statika nadzemních objektů je především narušena od základové spáry většinou 

v důsledku nevhodného založení objektu na nestejnoměrně únosné zemině (Hašek, 1981). 
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Nejvíce starých zátěží bylo způsobeno hlubinnou těžbou černého uhlí, rud a těžbou 

uranu. Jedná se zejména o Ostravsko karvinskou pánev a Příbramský rudní revír. Nelze 

však opomenout kterékoli místo, kde probíhala jakákoliv hornická činnost. (Kladensko, 

Jižní Morava, apod.) (Hašek, 1981). Stará důlní díla v uhelných oblastech, zejména 

v starých hornických revírech (do roku 1900), můžeme z hlediska rizikovosti rozdělit na 

díla prokazatelná (s mapovou dokumentací) a díla pravděpodobná (bez dokumentace, ale 

v příhodných úložních poměrech). 

2 Škody způsobené hornickou činností 

Škody způsobené hornickou činností, bez ohledu na způsob dobývání, lze rozdělit z 

hlediska poškození životního prostředí do tří kategorií. 

 Škody způsobené na horninovém prostředí 

 Škody způsobené na vodách 

 Škody způsobené na ovzduší 

Horninové prostředí je tvořeno svrchní částí litosféry v dosahu lidské činnosti. Je 

tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. 

Horninové prostředí je, kromě charakteru daného přírodními poměry, také silně 

ovlivňováno činností člověka (Hašek, 1981). Z těchto důvodů je nejrizikovější horninové 

prostředí, kde lze vymezit tyto skupiny starých zátěží: 

a) Povrchové, jejichž existence narušuje přirozený ráz krajiny, často jsou dobře 

rozlišitelné a jsou tvořeny výraznými morfologickými příznaky. 

 haldy různého stupně konsolidace a odvaly hlušin 

 projevy poddolování (poklesové kotliny a deformace povrchu menšího rozsahu) 

b) Podpovrchové, jejichž existence na zemském povrchu je bez výrazných 

morfologických příznaků, nelze bez dalšího průzkumu stanovit jejich velikost, 

prostorové omezení. 

 stará důlní díla horizontální a vertikální včetně dutin, kaveren apod. 
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2.1 Haldy a povrchové odvaly hlušiny 

Jedná se o takové haldy, které vyplňují terénní nerovnosti (deprese), takže jejich 

existence vzhledem k současnému vegetačnímu pokryvu a nevýrazným morfologickým 

změnám nemusí být vůbec patrná. Jejich lokalizace, povrchové a prostorové vymezení 

závisí na mocnosti poloh, stupni konsolidace, složení hlušinového materiálu. 

Změna mocnosti haldoviny může vést, spolu s intenzivním prouděním podzemní 

vody, v závislosti na hydrogeologickém režimu, k vyplavování jemných částic a k následné 

tvorbě kaveren. V konečné fázi i k výrazným poklesům, případně k propadům.  

Lokalizace těchto tvořících se kaveren je závislá na existenci přirozené klenby, která 

se může projevit změnou sledovaného parametru, například nárůstem měrného odporu a po 

té jeho poklesem.  

Interpretační kritéria tak mohou sloužit jednak k návrhu vhodné metodiky měření a 

jednak jako pomocná kritéria při interpretaci naměřených dat. 

2.2 Projevy poddolování 

Nejvýznamnější z hlediska rizikovosti jsou povrchové jevy. Hlavní příčinou, která 

vede při tvorbě důlních děl ke změně fyzikálního charakteru horninového prostředí, je 

změna vnitřního napětí. Důsledkem existence důlního díla může vést až ke vzniku různých 

deformací (poklesové kotliny, propady, plošné deformace povrchu menšího rozsahu apod.) 

2.2.1 Poklesové kotliny 

Vlivem těžby ve větších hloubkách dochází k porušení horninového prostředí, jehož 

důsledkem může být až vytvoření poklesové kotliny, což může vést k různě velikým 

škodám na povrchových objektech.  

Dosavadní výsledky však ukazují, že vznik a vývoj poklesové kotliny je daleko 

složitější, než se běžně předpokládá v hornické praxi. Na samotný postupný vznik 

poklesových kotlin mají hlavní vliv změny napěťových a přetvárných procesů, způsob 

postupného porušování a rozvolňování horninového masívu a v neposlední řadě i změny 

hydrogeologických poměrů. 
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2.2.2 Ostatní důsledky důlní činnosti menšího rozsahu 

V tomto případě se obvykle jedná o různé typy opuštěných důlních děl v podzemí, 

které se vyskytující zejména v malých hloubkách pod povrchem a nebo o jevy, které 

souvisí s předchozí důlní činností. Pod pojmem staré důlní dílo si je možné představit 

některou z jeho konkrétních forem - tedy šachtici, jámu, podpovrchové dobývky apod. 

Evidenci starých důlních děl, jejichž poloha je známa, sleduje Báňský úřad. Problémem ale 

mohou být právě ta důlní díla, jejichž poloha dosud známa není. Vzhledem k menším 

rozměrům těchto důsledků důlní činnosti je i rozsah postiženého území často mnohem 

menší, než je tomu obvyklé u poklesových kotlin. 

Jejich existence, různý způsob založení, resp. likvidace v závislosti na konkrétních 

geologických poměrech může v různě dlouhém časovém intervalu vyvolat povrchové 

deformace, propady, apod. 

3 Stará důlní díla 

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

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

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

nástupce neexistuje nebo není znám, nebo opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů 

nebo důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní 

nástupce neexistuje nebo není znám. 

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

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

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

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

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

opuštěna a jejich majitelem je i nadále stát. 

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

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

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

prostory vytvořené ražením. A jedná se o tunely a štoly, pokud jejich délka přesáhne 50 m, 
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a tunely a štoly metra. Dále jiné prostory o objemu větším než 1000 m
3
 zpřístupněné 

veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti. Stavby pro účely ochrany 

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

přesahuje 50 m. Odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m
2
, pokud 

jejich délka přesahuje 50 m. Stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná veřejnosti. 

Rozdělení na SDD, ODD, OPDD a Podzemní objekty má významnou úlohu v 

procesu zajištění a likvidace o kterém rozhoduje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). 

Státní báňská správa (SBS) nahlíží na stará důlní díla jako na velice nebezpečné objekty, 

ohrožující zdraví a životy občanů, veřejné zájmy, zdraví a životy báňských pracovníků, 

jimž hrozí komplikace v jejich povolání související s problematikou SDD. Pro SBS je 

nejlepším řešením úplná likvidace a zajištění starých důlních děl. Ostatní důlní díla, která 

se označují jako ODD, OPDD a Podzemní objekt nespadají do kompetence MŽP a 

nemohou být zajišťovány ani likvidovány z prostředků MŽP. Za tyto objekty jsou pak 

zodpovědní jejich poslední provozovatelé a vlastníci (Šmehil, 2011). 

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

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

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

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

zákonem chráněný zájem dle § 35 odst. 5 horního zákona. A také, vypořádává škody na 

hmotném majetku, k nimž dojde při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl. Další 

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

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

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

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

3.1 Dělení SDD z hlediska jejich prostorové orientace 

Je možné rozlišit dva základní typy z hlediska jejich prostorové orientace. Důlní díla 

orientovaná vertikálně a horizontálně. Zvláštním případem jsou pak různě ukloněné důlní 

díla. Informace a fakta uvedené v následujících kapitolách 3.1 a 3.2 jsem čerpal z rešeršní 

práce Vladimíra Haška (1981). 
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3.1.1 Vertikální důlní díla (VDD) 

Jedná se o původní mělké jámy, jámy kutací a jámy hlubinného dobývání. Byly 

obvykle zasypávány původním vytěženým materiálem. Vlivem samovolného postupného 

zborcení důlního díla spolu s průvodními horninami se vytvořil jednolitý celek. Jámy 

hlubinného dobývání byly převážně zasypány cizorodým materiálem, zejména různými 

typy haldoviny, škváry, písčitojílovitými zeminami, případně popelem, apod. Tento 

materiál, vyznačující se obvykle jinou fyzikální charakteristikou ve vztahu k okolním 

horninám, tak vytváří určitý předpoklad k vymezení takovýchto starých důlních děl. 

V konečném zajištění se v zaústění jámy užívalo jílových zátek, čímž vznikla možnost 

nekontrolovatelného ujetí zásypu pod takto vytvořeným jámovým povalem a následně ke 

vzniku volného prostoru pod touto zátkou. Fyzikální charakteristika takto vytvořeného 

objektu je nyní zaplněná původní dutina plus nejbližší okolí. Ten se tak stal předmětem 

geofyzikálního průzkumu. Může být velmi proměnná a nabízí se mnoho dílčích variant pro 

vytvoření odpovídajícího fyzikálního modelu. Nicméně základní předpoklad je vertikální 

válec vyplněný fyzikálně odlišným materiálem od jeho okolí (Hašek, 1981). 

3.1.2 Horizontální důlní díla (HDD)  

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

mírně ukloněné chodby spojující ložisko se zemským povrchem. Šachty, štoly, překopy a 

jiné podzemní vodorovné chodby, nebo i ukloněné chodby sloužící pro dopravu 

vytěžených hmot a jiného materiálu. Dobýváním ložiska zpřístupněného těmito chodbami 

vznikají pod povrchem otevřené a prázdné prostory. Podzemní hornická díla bývají 

mnohdy velmi hluboká a rozsáhlá. 

Staré podzemní dolování rudních a nerudních ložisek zanechává na povrchu stopy 

v podobě propadlých ústí šachet, zavalených ústí štol a jejich hald. Propadliny se někdy 

podobají odvalům a jsou v pohybu často ještě velmi dlouhou dobu po opuštění dolu. Ústí 

starých štol jsou často zachována neporušená, zvláště v tom případě, byla-li štola ražena od 

začátku v pevné skále. Jindy se začátek štoly prozradí protáhlou propadlinou, která má 

průběh zhruba kolmý ke svahu. Zcela zavalené ústí starých štol lze někdy lokalizovat podle 

vegetace. 
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3.2 Dělení dle dobývacích způsobů 

Podle Haška (1981) lze z hlediska dobývací metody předpokládat výskyt těchto 

dobývacích způsobů: 

 Selské dobývání (bez dokumentace) 

 Chodbicování (téměř vždy bez úplné dokumentace) 

 Pilířování (převážně bez úplné dokumentace) 

 Zásekové komorování na zával 

 Střelné komorování na celou mocnost (někdy bez úplné dokumentace) 

3.2.1 Selské dobývání 

Selské dobývání je ražení chodeb ve výchozových eventuálně ve velmi mělce 

uložených partiích, maximálně do 20 metrů hloubky. Otvírka je buď štolou z úbočí, nebo 

jednou mělkou šachticí, větrání difuzí, obvykle bez výztuže. Díla zásadně postrádají 

jakoukoli původní mapovou dokumentaci, takže je lze předpokládat kdekoli s průměrem 

větším než 2 metry. Chodby bývají maximálně 4 – 5 metrů široké a 2,5 metru vysoké. 

Délka chodeb je malá a změny směru ražení chodeb jsou velmi časté (Hašek, 1981). 

3.2.2 Chodbicování 

Při chodbicování dochází také k dobývání ražením chodeb, avšak již ve větším 

rozsahu a s určitým systémem. Otvírka je obvykle provedena dvěma jámami, větrání je 

většinou průchodní. Na rozdíl od selského dobývání se jedná o důlní díla vedená s určitými 

hornickými a geologickými znalostmi, někdy vystrojovaná dřevěnými výztužemi. Mnohem 

delší, až několika set metrové chodby bývají pro usnadnění vozové dopravy raženy 

přibližně po vrstevnicích. Často bývají raženy dvojice chodeb spojeny přerážkami. 

Dokumentace těchto děl je k dispozici pouze tehdy, když byla dodatečně zaměřena a 

zanesena do důlních map některým z hornických závodů, v jehož dolovém poli se 

nacházelo. Rozměry ražených chodem jsou stejné jako u selského dobývání, ale hustota 

křížení chodeb s největším rizikem propadu je větší. Hloubku lze omezit na 50 metrů 

(Hašek, 1981). 
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V případech, kde je možné předpokládat výskyt bývalého selského dobývání nebo 

chodbicování, je nutno předpokládat možnost nezavaleného prostoru kdekoliv. Maximální 

riziko je na kříženích chodeb, kde je největší prostor pro propad výlomového materiálu, 

takže zde je hloubka poklesové propadliny povrchu větší než při případném závalu přímé 

části jednoduché chodby (Hašek, 1981). 

Současný stav nezavaleného prostoru může mít dvě varianty: 

 Chodbice jsou v původním otevřeném stavu, bez výlomu materiálu ve stropě 

 Původní dílo je částečně, nebo úplně zavaleno materiálem výlomu a dutina 

(nezavalený prostor) je výškově posunuta.  

3.2.3 Pilířování na zával 

Jednalo se obvykle o pilířování zátinkováním s dřevěnou výztuží. Systém přípravy 

důlního pole byl vždy přibližně pravoúhlý (výjimku tvoří okrajové partie u výchozu či 

povrchu). Půdorysné rozměry porubů nepřesáhly 10 x 10 metrů a výška 2,5 metru. 

Pleněním výztuže byl docilován zával, takže pravděpodobnost výskytu nezavalených 

prostor proto, že se dobývalo ve větších souvislých plochách, je zde malá. Nebezpečí 

nezavalených prostor hrozí hlavně tam, kde docházelo k ojedinělým porubům tj. oddělené 

od nejbližších porubních prostorů silnějšími plnými pilíři (5 m. a více). Nezavaleny mohou 

být hraniční poruby při okraji rubané plochy. Největší nebezpečí představují poruby 

ojedinělé, se silnými souvislými pilíři oproti nejbližším porubům. Dnešní stav dosud 

nezavalených prostorů pilířových porubů může být podobně jako u chodbicování buď 

původní, nebo výlom postoupil blíže povrchu. Možnost bočního výlomu není z důvodu 

malé mocnosti možná (Hašek, 1981). 

3.2.4 Zásekové komorování na zával 

Zásekové komorování na zával se tvarem porubního prostoru se prakticky neliší od 

dnešního komorování na plnou mocnost, prováděného doposud výjimečně ve zbytkových 

pilířích. Poruby bývaly velmi rozměrné – často více než 12 x 12 metrů o výšce 2 metry, 

zajištěny dřevěnou výztuží. Obvykle byly jednotlivé poddělávky situovány na křížích 

čtvercového rozfárání. Tyto poruby se obtížně zavalovaly, takže bylo možné propojit i 

několik porubů vedle sebe v jediný obrovský porub (až 20 x 50 i více metrů). Nebylo-li 

v pozdější době v blízkosti takového díla rubáno, zůstal nezavalen dodnes (Hašek, 1981). 
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3.2.5 Střelné komorování na celou mocnost 

Tento způsob těžby se udržuje prakticky až do dnešní doby a rozměrovými 

parametry ani horizontem se nelišil od komorování zásekového. K jeho vývoji docházelo 

v posledním desetiletí 19. století, ve dvacátých letech minulého století bylo již převážně 

nahrazeno komorováním v lávkách. Vzhledem k systematickému rubání, trhací práci i 

velkým prostorům je zde možnost výskytu zcela nezavalených porubů menší než u komor 

zásekových, přesto však není vyloučena, zvláště u prorubů hraničních, nebo ojedinělých, 

kde je s ní vždy nutno počítat (Hašek, 1981). 

Při značné výšce porubů je i dosah výlomového elipsoidu ojedinělých porubů 

značný, takže při menším nadloží představují nebezpečí vzniku hlubokých a rozsáhlých 

povrchových propadlin. 

3.3 Faktory ovlivňující výskyt nezavalených prostorů 

Podmínek, které umožňují dnešní výskyt dosud nezavalených prostorů 

v jednotlivých porubních metodách, je celá řada a podle Haška (1981) závisí na množství 

faktorů, jak např.: 

 Na místní pevnosti ochranného stropu 

 Na pevnosti bezprostředního nadloží 

 Na síle ochranného stropu 

 Na půdorysných rozměrech porubů 

 Na síle okolních souvislých plných pilířů apod. 

Protože se jedná o již nepřístupná důlní díla, nelze dnes tyto faktory ověřit a je spíše 

nutno posuzovat možnosti výskytu nezavalených dutin obecně podle charakteristických 

znaků jednotlivých, v úvahu přicházejících dobývacích metod. 
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3.4 Význam způsobu dobývání v řešené problematice 

V první fázi, před začátkem samotného průzkumu na lokalitě, je vždy nutné 

prozkoumat archivní materiály. To se, ale týká všech typů průzkumů, nejen 

geofyzikálních. Z archiválií, různých dokumentů, zpráv, map apod. je možné získat celou 

řadu cenných informací. Mimo jiné také informaci o způsobu dobývání a ražení. A to nám 

může pomoci utvořit si představu o rozměrech, hloubce a lokalizaci dutin či jiných 

hledaných nehomogenit. Způsob dobývání nám také podá cenné údaje o celé řadě faktorů 

ovlivňujících lokalizovatelnost SDD, jako třeba informace o možném vystrojení a typu 

výztuže, průměru raženého důlního díla apod. 

4 Fyzikální charakteristika geologického prostředí 

Podle Müllera (1985) je fyzikální stav horninového masívu dán fyzikálními 

parametry a dalšími vlastnostmi, které charakterizují stávající poměry v horninovém 

masívu, tj. fyzikální projevy v době, kdy je horninový masiv zkoumán. Tento fyzikální 

stav horninového masívu je podmíněn: 

 Mineralogicko-petrografickým složením a stadiem petrogeneze. 

 Klimatickými, geomorfologickými a hydrogeologickými poměry. 

 Biologickými faktory a antropogenní činností. 

Nezbytným předpokladem úspěšného řešení geologických problémů geofyzikálními 

metodami je podrobná znalost fyzikálních vlastností hornin. Přitom homogenita či 

diferencovanost fyzikálních vlastností různých typů hornin určuje charakter geofyzikálního 

pole (elektrického pole), které zkoumáme. Jsou-li ve zkoumaném prostoru fyzikální 

vlastnosti hornin homogenní, vzniká monotónní geofyzikální pole, které nazýváme 

normální. V opačném případě, kdy jsou fyzikální vlastnosti hornin diferencované, vzniká 

složité geofyzikální pole nazývané anomální (Petrušková, 2005). 

Geofyzikální metody využívají rozsáhlý soubor různých způsobů pro zjišťování 

anomálních jevů, jejichž úspěšnost je podmíněna existující zejména fyzikální, fyzikálně-

mechanickou, chemickou nebo fyzikálně-chemickou odlišností těchto jevů od okolního 

prostředí. Proto se zde nabízí použití vybraných geofyzikálních metod, které umožňují v 

mnoha případech lokalizaci a určení kvalitativních a kvantitativních parametrů různých 
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typů poškození. Geofyzikálním měřením jsou tak zjišťovány změny některých fyzikálních 

vlastností, které způsobí změny lokálního fyzikálního pole, které je vyhodnocováno. 

Pro užitou geofyziku jsou významné především ty fyzikální vlastnosti hornin, jejichž 

změny se mohou projevit v přirozených či umělých geofyzikálních polích. Různá 

geoelektrická pole jsou určována elektrickými vlastnostmi hornin (Gruntorád, et al., 1985). 

4.1 Elektrické vlastnosti hornin 

Elektrické vlastnosti hornin jsou určeny zejména třemi parametry. Elektrickým 

měrným odporem ρ (rezistivitou) určujícím možnosti většiny geoelektrických metod. 

Elektrická permitivita ε (dielektrická konstanta) se uplatňuje pouze při měření 

vysokofrekvenčními elektromagnetickými metodami. Polarizovatelnost µ 

(elektrochemickou konstantou) vyjadřuje schopnost hornin hromadit náboje na rozhraní 

kapalné a pevné fáze (Mareš, et al., 1990). 

Nejzákladnějším geoelektrickým parametrem, uplatňujícím se ve většině 

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

libovolné látky určujeme jako odpor krychle o hraně 1 m. kladený elektrickému proudu ve 

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

určíme ze vztahu mezi odporem vodiče R, příčným řezem S a jeho délkou l (Gruntorád,a 

další, 1985). 

  
  

 
 

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

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

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

) 

(Gruntorád, et al., 1985). 

  
 

 
 

V obecně nehomogenním reálném geologickém prostředí se z podílu napětí a proudu 

určí střední odpor prostředí ovlivněný celým prostorem rozložení elektrického pole, 

přičemž se nejvíce uplatní části prostoru s větší intenzitou pole v blízkosti elektrod. Tento 
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střední měrný odpor se nazývá zdánlivý měrný odpor s jednotkou ohmmetr (Ωm) 

(Gruntorád, et al., 1985). 

     
  

 
 

V prostředí hornin odporově homogenních zavedením umělého elektrického pole 

proudovými elektrodami A, B vznikne napětí ΔV mezi měřicími elektrodami M, N. Ze 

vzdálenosti elektrod, měřeného proudu I a napětí ΔV určíme měrný odpor homogenního 

prostředí (Mareš, et al., 1990). 

U sedimentů měrný odpor závisí také na struktuře pórů. Dobře vytříděné pórovité 

horniny mají poměrně vysoký měrný odpor, špatně vytříděné horniny s jílovitým tmelem 

mají snížený měrný odpor. Odpor hornin také narůstá se stupněm diageneze (Gruntorád, et 

al., 1985). 

Elektrická permitivita ε vyjadřuje schopnost prostředí zesilovat nebo zeslabovat 

elektrické pole v důsledku polarizace. V geoelektrické praxi je permitivita relativní 

bezrozměrná veličina vyjadřující kolikrát více je látka (hornina) schopna vlivem polarizace 

absorbovat energii elektrického pole ve srovnání s vakuem. Při běžném geoelektrickém 

měření, kdy odpor hornin    = 100 až 1000 Ωm, se permitivita uplatňuje až při frekvencích 

vyšších než 10
5
 Hz. Relativní permitivita se mění u různých hornin od 2 až 3 do 30 až 40. 

Minimální hodnoty jsou typické pro suché porézní horniny, maximální pro tytéž horniny 

plně nasycené vodou. Rozhodujícím faktorem určujícím velikost permitivity je tedy 

nasycení hornin vodou (Mareš, et al., 1990). 

   
 

  
 

Polarizovatelnost a elektrochemická aktivita hornin určují možnosti použití metody 

vyzvané polarizace a metody spontánní polarizace. Je-li hornina vystavena působení 

stejnosměrného elektrického proudu, dochází k její polarizaci. Podstata polarizace horniny 

s iontonou vodivostí spočívá v deformaci dvojité elektrické vrstvy, existující na hranici 

pevné a kapalné fáze (Mareš, et al., 1990). 
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Vzhledem k charakteru řešené problematiky se z parametrů určujících elektrické 

vlastnosti hornin budeme dále podrobněji zabývat měrným odporem hornin. 

Měrný odpor hornin 

Většina horninotvorných minerálů má vysoké měrné odpory, jsou to izolátory a 

nevedou elektrický proud. Měrný elektrický odpor hornin nezávisí jen na mineralogickém 

složení, ale je ovlivněn řadou přirozených geologických a hydrogeologických faktorů, 

zejména mineralizovanými roztoky.  

Obecně je tedy měrný odpor hornin ovlivněn mineralogickým složením, porózitou a 

stupněm nasycení horniny vodou, mineralizací vody zaplňující póry, strukturou a texturou 

hornin a teplotou a tlakem, v nichž se hornina nachází. V tabulce č. 1 je uvedeno rozmezí 

změn měrných odporů některých základních hornin (Mareš, et al., 1990). 

Tabulka č. Měrné odpory hornin upravena podle (Karous, 1989). 

Hornina Měrný odpor ρ (Ωm) 

Sedimentární horniny 

Hlíny 10
-1

 až  10
2
 

Jíly 10
1 
 až  10

2
 

Písky 10
2 
 až  10

4
 

Písky nasycené mineralizovanou vodou 10
-1

 až  10
1
 

Pískovce 10
2 
 až  10

4
 

Vápence 10
2 
 až  10

4
 

Opuky 10
1 
 až  10

2
 

Slepence 10
1 
 až  10

4
 

Sádrovce 10
4 
 až  10

6
 

Magmatické a metamorfované horniny 

Žula, syenit 10
2 
 až  10

5
 

Diabas, čedič, gabro 10
2 
 až  10

5
 

Krystalická břidlice 10
2 
 až  10

4
 

Jílovitá břidlice 10
1 
 až  10

3
 

Křemenec 10
3 
 až  10

5
 

Mramor 10
2 
 až  10

5
 

Rula 10
2 
 až  10

4
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4.2 Základy stejnosměrných elektrických metod 

Jako stejnosměrné označujeme ty geoelektrické metody, které zkoumají rozložení 

elektrického potenciálu nebo gradientu potenciálu stejnosměrného proudu (Mareš, et al., 

1990).  

Nejrozšířenější stejnosměrnou geoelektrickou metodou je metoda odporová.  U této 

metody je měřen zdánlivý měrný odpor ρz, většinou pomocí čtyř elektrod.  Při terénním 

měření zavádíme proudovými elektrodami do země proud I, mezi měřícími elektrodami 

měříme potenciálový rozdíl ΔV. Pro měření v poloprostoru (při měření na povrchu země) 

je měrný odpor prostředí počítán s využitím upraveného Ohmova zákona (Müller, 1985). 

   
  

 
       

 
 
      

 
 
       

 
 
      

  
  

 
 

Odporové metody mají dvě varianty. Pokud se nemění rozestupy elektrod a 

s uspořádáním se pohybujeme po profilu, hovoříme o odporovém profilování. Zůstává-li 

střed uspořádání elektrod na místě a mění se rozestup elektrod, jedná se o vertikální 

odporové sondování (VES) (Gruntorád, et al., 1985). 

Při profilování se v zásadě zkoumají změny ve fyzikálních vlastnostech horninového 

prostředí v horizontálním směru, zatímco při sondování jsou studovány změny v měrných 

odporech ve směru vertikálním. Dnes se často uplatňují obě verze najednou a interpretují 

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

4.2.1 Uspořádání elektrod 

Uspořádáním elektrod rozumíme rozmístění elektrod na povrchu země, pomocí nichž 

se vytváří a měří elektrické pole. Existuje řada uspořádání, která jsou vhodná pro řešení 

různých konkrétních problémů a jsou optimální i z hlediska techniky terénních prací. 

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

označujeme prvními písmeny abecedy A, B atd., v anglické literatuře se značí P1 a P2. Pro 

měření potenciálu nebo napětí slouží elektrody měřící označované písmeny N, M atd., 

v anglické literatuře se značí C1 a C2. Soubor vzdáleností jednotlivých elektrod se nazývá 

rozměry uspořádání. Většinou však stačí charakterizovat jeden hlavní rozměr tzv. délku 

uspořádání L (Karous, 1989). 
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Obr. č. 1. Obecné čtyřelektrodové uspořádání A, B – proudové elektrody, M, N – měřící elektrody podle 

(Karous, 1989). 

4.2.2 Vyhledávání nevodivých nehomogenit odporovým profilováním 

Při vyhledávání nevodičů závisí úspěch odporového profilování na rozměrech, tvaru, 

hloubce a úložních poměrech nevodiče. Také závisí na vhodné volbě typu uspořádání, a 

volbě vhodného rozestupu měřících elektrod. 

S úkolem vyhledávat nevodivé nehomogenity se v geologii setkáváme především při 

prospekci nerudních ložisek, avšak jako nevodivé se také projevují prázdné podzemní 

dutiny přirozeného původu např. v kasových oblastech nebo uměle vytvořené báňskými 

pracemi např. stará důlní díla (Karous, 1989). 

Velké nevodivé nehomogenity můžeme vyhledávat téměř se stejným úspěchem 

všemi druhy profilování s vhodným hloubkovým dosahem. Přednost přitom dáváme 

gradientovým a dipólovým profilováním, u nichž je lokalizace hranic nevodivé polohy 

podle odporových křivek zřetelnější. Z důvodu jednodušší terénní metodiky dáváme při 

vyhledávání mocných nevodivých poloh přednost čtyřelektrodovým uspořádáním, např. 

Schlumbergerovu uspořádání (Karous, 1989). 
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Projev tenkého nevodiče bývá však na odporových křivkách méně jasný než projev 

stejně kontrastního vodiče, a proto volbě vhodného profilování musíme věnovat pozornost. 

Na obrázku č. 2 jsou modelové křivky některých profilování nad tenkou nevodivou 

deskou. Pro velmi mělký nevodič se odporové křivky blíží teoreticky odvozeným křivkám 

nad nevodivou deskou vycházející k povrchu, jak je vidět na obrázku č. 3, jsou však 

vyhlazené. U kombinovaného i dipólového uspořádání s rostoucí hloubkou nevodiče 

anomálie klesá a zároveň splývají obě maxima. Členitost odporových křivek, zvláště u 

dipólového profilování, však komplikuje interpretaci v odporově nehomogenních 

prostředích, a proto v takových případech dáváme přednosti profilování se stabilním 

uzemněním, jmenovitě modifikaci středového gradientu (Karous, 1989). 

 

Obr. č. 2. Modelové odporové křivky nad tenkou nevodivou polohou pro některá uspořádání 

SG – modifikace středového gradientu, DOP – dipólové profilování, DEP – dipólové ekvatoriální profilování 

(Karous, 1989). 
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Obr. č. 3. Odporové křivky čistě gradientových profilování (MN = 0) nad vodivou (vlevo) a nevodivou 

(vpravo) tenkou strmou polohou a) kombinované b) symetrické c) dipólové profilování (Karous, 1989). 

Projev nevodivé tenké desky umístěné v homogenním proudovém poli je závislý na 

porušení normálního průběhu proudových linií a ekvipotenciálních ploch. Na rozdíl od 

vodivé desky, kdy k maximálnímu zkreslení dojde při orientaci ve směru proudových linií, 

je vhodné nevodivou desku orientovat k proudovým liniím kolmo. Pokud je odpor 

nevodivé desky vysoký, musí proudové linie nevodič obtékat, takže v jeho okolí dojde 

k zahuštění ekvipotenciálních ploch. Velké potenciální rozdíly, které zde naměříme, pak 

vedou ke zvýšení zdánlivého měrného odporu. Je-li nevodič orientován ve směru 

proudových linií, ke zkreslení normálního pole dojde a nevodič se na odporové křivce 

neprojeví. Typická indikace nad tenkou nevodivou deskou v metodě středového gradientu 

je na obr. č. 4 (Gruntorád, et al., 1985). 

 

Obr č. 4. Zkreslení homogenního proudového pole nevodivou tenkou deskou (Gruntorád, et al., 1985). 
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Relativní anomálie závisí na hloubce nevodiče a vodivosti pokryvných útvarů. 

Vodivý pokryv snižuje relativní anomálie, protože i v místech, kde nevodiče nejsou, 

dochází k zhuštění proudových linií v pokryvu díky jeho vysoké vodivosti. Anomálie nad 

nevodivou deskou mají však v modifikaci středového gradientu vždy tvar jednoduchých 

odporových maxim přímo nad nevodičem, a pro jejich lokalizaci je proto tento typ 

odporového profilování nejvhodnější (Karous, 1989). 

 

Obr. č. 5. Interpretace nevodivého objektu (např. dutiny) z gradientového odporového měření při dvou 

různých uzemněních zdrojů (Karous, 1989). 

Odporové křivky nad izometrickými a válcovými nevodivými objekty se řeší 

obdobně, jako se řeší účinek vodivé koule. Relativní anomálie jsou nad těmito tělesy velmi 

malé a pohybují se i v případě mělce uložených těles v procentech normálního pole ρ0. Pro 

určení polohy a hloubky nevodivého objektu, např. dutiny, je vhodné aplikovat 

tříelektrodová gradientová profilováni AMN s několika stabilními uzemněními A. Jak 

ukazují teoretické i modelové křivky, leží maximum odporové křivky ρz v bodě M, který je 

stejně vzdálen jako střed nehomogenity od stabilního uzemnění A. Na průsečíku dvou 

kružnic procházejících body M1 a M2 s maximy odporových křivek se středy v uzemněních  

A1 a A2 tak lokalizujeme izometrickou nevodivou nehomogenitu (Karous, 1989). 

5 Elektrická rezistivitní tomografie (ERT) 

V posledních asi 10. letech se stále častěji prezentují výsledky použití nové metodiky 

měření metodou odporového profilování, což je více méně nová metoda, která je většinou 

označována jako odporová tomografie nebo zkráceně „multikabel“ apod. Nejvhodnější 

označení je však elektrická rezistivitní tomografie (ERT), z anglického (electric resistivity 

tomography) (Poláček & Hofrichterová, 2010). 
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Jde o moderní metodu založenou na principech odporové profilování (OP), vertikální 

odporové sondování (VES) a metody spontánní polarizace (Loke, 2012). Metoda ERT je 

vhodná pro detailní průzkum vertikálních i horizontálních nehomogenit a vyhledávání 

objektů s odlišným měrným odporem vůči svému okolí. Pro svou nenáročnost a rychlost 

terénního měření patří dnes mezi k nejpoužívanějším geoelektrickým metodám při 

vyhledávání dutin a starých důlních děl. 

Na principu elektrické rezistivitní tomografie funguje několik přístrojů a jedním 

z nich je přístroj ARES (Automatic Resistivity System) od firmy GF Instrument, s. r. o. na 

obrázku č 6. 

 

Obr. č. 6. Přístroj ARES od firmy GF Instruments, s. r. o. Jako zdroj energie slouží autobaterie (foto autor). 

Pro zavedení umělého elektrického pole do země při samotném měření měrného 

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

Jak je vidět na obrázku č. 7 jsou na ně poté speciálními gumovými kroužky připevňovány 

válečkové elektrody na kabelu. Válečkové elektrody jsou po 8 vzájemně spojeny a tvoří 

jednotný celek (sekci). Aby vodorovná vzdálenost mezi elektrodami při profilování byla 

zachována na 5 metrech, jsou jednotlivé elektrody tvořící sekci vzdáleny konstantně něco 

přes 5 m tak, aby bylo možné překonat při vytyčování profilu terénní nerovnosti. Nejčastěji 

používané vzdálenosti mezi elektrodami jsou 1 m, 2 m, 3 m a 4 m. Předpokládá se, že čím 

menší je vzdálenost mezi jednotlivými elektrodami, tím podrobnější obraz horninového 

prostředí získáme v geoelektrickém řezu.  
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Obr. č. 7. Válečková elektroda připevněna gumovým kroužkem k elektrodě zaražené do země (foto autor). 

Jednotlivé sekce jsou vzájemně propojeny a roztaženy po profilu. Součet délek 

jednotlivých sekcí udává délku profilu. Z toho vyplývá, že maximální délka profilu, kterou 

jsme schopni změřit, je limitována počtem sekcí, které máme k dispozici. Ale délka profilu 

je také omezena možnostmi přístroje, terénem a kapacitou paměti přístroje. Přístroj dokáže 

zpracovat pouze omezený počet sekcí z důvodu omezené integrované paměti přístroje. 

V databázi přístroje ARES je až 19 různých uspořádání elektrod. Zpracováním 

naměřených hodnot můžeme získat 2D nebo 3D grafické zobrazení výsledku. Grafické 

zobrazení naměřených dat pomocí 2D varianty slouží pro zobrazení vertikálního 

geoelekrického pseudořezu měrného odporu horninového prostředí v místě profilu. Je 

vhodná pro průzkum horizontálních i vertikálních nehomogenit a vyhledávání objektů s 

odlišným měrným odporem, oproti okolnímu horninovému prostředí. Zvolením různého 

uspořádání elektrod lze zkoumat různé typy struktur (horizontální vrstevní sledy, dutiny, 

vertikální struktury) (GF instruments). Metodu ERT lze využít například pro sestavování 

geoelektrických vertikálních pseudořezů, mapování, dutin a zlomových struktur, 

vyhledávání průsaků vod např. u skládek, průzkumu svahových deformací například při 

lokalizaci smykových ploch apod. 

Podle Loke (2012) by mělo probíhat terénní měření 2D variantou ERT většinou 

s minimálně 25 elektrodami. Systém měření odporu s integrovaným mikroprocesorem 

spolu s počítačem si sám automaticky vybírá příslušné čtyři elektrody pro každé měření 

(Obrázek č. 8). 



Martin Dostalík 

Geometrické faktory limitující lokalizaci horizontálních důlních děl, použitím metody ERT 

 

Stránka | 24  

2012 

Obrázek č. 8 ukazuje typické zapojení pro 2D variantu měření s řadou elektrod na 

přímce. Jsou spojeny k sobě a tvoří profil. Za normálních okolností se používá konstantní 

vzdálenost mezi jednotlivými elektrodami. U tohoto obrázku č. 8 je použito Wennerovo 

uspořádání s 20 elektrodami (Loke, 2012). 

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

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

obrázku č. 8a. Všimněme si, že 1 elektroda se používá jako první proudová elektroda C1, 2 

elektroda jako první měřící elektroda P1, 3 elektroda se používá jako druhá měřící P2 a 4 

elektroda je použita jako druhá proudová C2. Pro změření druhého bodu na první 

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

elektrody 17, 18, 19 a 20. Z toho vyplývá, že pro profil s 20 elektrodami u Wennerova 

uspořádání v první hloubkové úrovni naměříme zdánlivý měrný odpor u 17 bodů. Jak je 

zřejmé z obrázku č. 8a (Loke, 2012). 

 

Obr. č. 8. Princim automatické volby elektrod využívaných pro 2D variantu měření u Wennerova uspořádání. 
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Po dokončení první hloubkové úrovně přichází na řadu hloubková úroveň 2, u níž se 

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

(2a). Jak je znázorněno na obrázku č. 8b, pro měření prvního bodu se použijí elektrody 

s čísly 1, 3, 5 a 7. Pro měření druhého bodu se použijí elektrody 2, 4, 6 a 8. Tento proces se 

opakuje až po 14, 16, 18 a 20. U tohoto profilu s 20 elektrodami bylo v druhé hloubkové 

úrovni změřeno 14 bodů. Stejný postup se opakuje pro měření všech dalších hloubkových 

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

5.1 Vykreslování geoelektrických řezů naměřených dat 

Pro grafické zobrazení dat naměřených 2D variantou se nejčastěji používají 

geoelektrické konturovací metody (pseudosection contouring method) a výstupem je 

geoelektrický vertikální profil nebo také geoelektrický vertikální pseudořez z anglického 

(pseudosection). Horizontální poloha bodu je umístěna na střed čtveřice elektrod použitých 

k měření konkrétního bodu. Vertikální poloha bodu je vykreslena ve vzdálenosti, která je 

úměrná vzdálenosti mezi elektrodami. Geoelektrické profily získané konturováním hodnot 

zdánlivých měrných odporů naměřených v jednotlivých bodech jsou vhodným nástrojem 

pro grafické zobrazení naměřených dat. 

Na geoelektrickém pseudořezu jsou zjevné hranice mezi jednotlivými útvary tvořené 

horninami s odlišnými elektrickými vlastnostmi. Sestavení geoelektrického profilu je 

bezprostředním cílem geoelektrických měření (Mareš, et al., 1990). 

Jedna z obvyklých chyb je využívat geoelektrické pseudořezy jako reálné zobrazení 

skutečných odporů horninového prostředí. Protože geoelektrické profily podávají jen velmi 

přibližnou a zjednodušenou představu o skutečném rozložení odporů v horninovém 

prostředí. Na obrázku č. 11 je vidět, že podávají zkreslený obraz, protože tvary 

jednotlivých těles zobrazených na profilu závisí na zvoleném typu uspořádání, stejně jako 

na skutečném odporu prostředí. Geoelektrické řezy jsou užitečný prostředek k prezentaci 

naměřených hodnot zdánlivého odporu prostředí v obrazové podobě a první vodítko pro 

další interpretaci výsledků měření (Loke, 2012). 

Jak ukazuje obrázek č. 11, měření s různým uspořádáním na stejném místě, vede 

k velmi odlišnému zobrazení geoelektrického psoudořezu prostředím. Obrázek č. 11 

vytváří také představu o rozsahu a množství informací, které lze získat použitím různých 

uspořádání. Všimněte si, že uspořádání pól-pól poskytuje nejširší horizontální pokrytí, 
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zatímco pokrytí získané Wennerovým uspořádáním velmi rychle klesá s rostoucí 

vzdáleností elektrod. 

Jednou z užitečných aplikací u vykreslování geoelektrických profilů je výběr zjevně 

špatně naměřených hodnot zdánlivého odporu. Takto špatně naměřená hodnota se obvykle 

projeví jako nestandardně vysoká nebo nízká hodnota, jak je vidět na obrázku č. 9 (Loke, 

2012). 

 

Obr. č. 9. Příklad terénního měření s několika špatně naměřenými hodnotami zdánlivého měrného odporu 

(Loke, 2012). 
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5.2 Porovnání jednotlivých uspořádání elektrod 

Kapitolu porovnání jednotlivých uspořádání elektrod číslo 5.2 jsem sestavil na 

základě práce autora H. M. Loke (2012) a informace, data a obrázky jsem převzal a upravil 

podle něj. 

Jak je uvedeno výše tak, pseudořezy zkonstruované na základě různých uspořádání 

nad stejnou strukturou mohou být velmi odlišné. Nejběžněji používané uspořádání pro 

odporový průzkum jsou uvedeny na obr. č 10. Výběr nejvhodnějšího uspořádání pro 

terénní průzkum závisí na typu konstrukce profilování a citlivosti odporového elektroměru. 

K nejpoužívanějším uspořádáním elektrod v praxi patří Schlumberger - Wenner (W-SCH), 

dipól - dipól (D-D), dipól - pól (D-P) a pól - pól (P-P). Mezi hlavní charakteristiky, které 

ovlivňují volbu uspořádání, patří hloubkový dosah, citlivost zapojení na vertikální a 

horizontální změny odporu v horninovém prostředí, horizontální rozsah a síla signálů 

(Loke, 2012). 

 

Obr. č. 10. Uspořádání používaná při odporových měřeních a jejich konstanty. Upraveno podle 

 (Loke, 2012). 
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Obr. č. 11. Geoelektrické pseudořezy měrných odporů  2D variantou geoelektrického průzkumu s různými 

uspořádáními nad obdélníkovou nehomogenitou se zvýšenou rezistivitou. Upraveno podle (Loke, 2012). 
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5.2.1 Wennerovo uspořádání (W) 

Pro čtyř-elektrodové Wennerovo uspořádání existují tři obměny pozic elektrod 

(Wenner Alpha (Wa), Wenner Beta (Wb) a Wenner Gama (Wg). Na obrázku 12a, je 

znázorněno uspořádání (Wa). Má téměř vodorovné obrysy pod středem uspořádání. 

Vzhledem k této vlastnosti je (Wa) uspořádání poměrně citlivé na vertikální změny odporů 

v horninovém masivu pod středem uspořádání. Nicméně, na horizontální změny odporů 

v horninovém prostředí je méně citlivé. Obecně platí, že (W) uspořádání je dobré při řešení 

vertikálních změn (tj. vodorovná struktura), ale relativně horší na detekci změny v 

horizontálním směru (tj. úzké svislé struktury). Ve srovnání s jinými uspořádáními, má 

(Wa) menší hloubkový dosah. Oproti ostatním uspořádáním má (W) nejsilnější signál. 

Toto může být důležitým faktorem v případech, kdy se provádí měření v oblastech s 

vysokým okolním šumem. Jak je zřejmé z obrázku č. 11, nevýhodou tohoto uspořádání je 

poměrně slabý horizontální dosah. To by mohl být problém, pokud je používán malý počet 

elektrod (Loke, 2012). 

Všimněte si, že citlivost sekce ukazuje velké záporné hodnoty v blízkosti povrchu 

mezi elektrodami C1 a P1, stejně jako mezi elektrodami C2 a P2. To znamená, že pokud 

v tomto negativním pásmu bude umístěno malé tělo s vyšší rezistivitou, než pozadí média, 

bude měřená hodnota zdánlivého odporu nižší. Tento jev je také znám jako „anomální 

inverze“. Další dvě permutace (W) uspořádání jsou (Wb) a (Wg). 

Wenner Beta je ve skutečnosti zvláštní typ dipól-dipólového uspořádání, kde rozteče 

mezi elektrodami jsou stejné. Proto se tímto uspořádáním budeme zabývat v další kapitole 

dipól-dipól. (Wg) má poměrně neobvyklé uspořádání, v němž jsou prokládané proudové a 

měřící elektrody. Citlivost ukazuje, že největšího hloubkový dosah má toto uspořádání pod 

dvěma vnějšími elektrodami (C1 a P2 na obrázku č. 12c), a ne pod středem. 
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Obr. č. 12.  Citlivost Wennerových uspořádání. Pro (a) Alpha konfiguraci,(b) Beta konfiguraci, 

(c) Gama konfiguraci. Upraveno podle (Loke, 2012). 
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5.2.2 Uspořádání dipól-dipól (D-D) 

Toto uspořádání je také široce používané v geoelektrickém průzkumu. Uspořádání 

elektrod je znázorněno na obrázku č. 10e. Vzdálenost mezi párovými proudovými 

elektrodami C2-C1 uvedena jako „a“, je stejná jako vzdálenost mezi párovými měřícími 

elektrodami P1-P2. Další proměnná charakterizující toto uspořádání je „n“, která udává 

poměr vzdálenosti elektrod C1-P1 k vzdálenosti elektrod C2-C1 (nebo P1-P2). Pro měření 

tímto uspořádáním je rozestup „a“ nejprve fixován na nejmenší a faktor „n“ je postupně 

zvyšován od 1 do 4 s cílem zvýšit hloubkový dosah měření (Loke, 2012). 

Obrázek č. 14 ukazuje citlivost v částech tohoto uspořádání pro hodnoty "n" 

od 1 do 4. Největší citlivost je obecně mezi páry C2-C1, stejně jako mezi páry P1-P2. 

Z toho vyplývá, že toto uspořádání je nejcitlivější na změny odporu pod elektrodami v 

každém páru. Se zvyšováním faktoru "n", roste citlivost pod páry C1-C2 a P1-P2, zatímco 

citlivost pod středem uspořádání mezi elektrodami C1-P1 klesá. Uspořádání D-D je velmi 

citlivé na změny odporu v horizontálním směru, zatímco relativně necitlivé na vertikální 

změny odporu. Proto je vhodné pro průzkum vertikálních struktur, jako jsou například 

dutiny. 

Střední hloubkový dosah tohoto uspořádání D-D je závislý na rozestupu „a“ 

a faktoru „n“. Obecně platí, že uspořádání D-D má menší hloubkový dosah než W 

uspořádání. 
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Obrázek č. 13 ukazuje dva různé režimy uspořádání D-D se stejnou délkou, ale 

různými faktory. Signál režimu s menším „n“ faktorem je asi 28x silnější než režim 

s nižším „n“ faktorem (Loke, 2012). 

 

Obr č. 13. Dva různé režimy uspořádání D-D. Mají stejnou délku ale různý rozestup „a“ a faktor „n“ 

vedoucí k odlišné síle signál. Upraveno podle (Loke, 2012). 

Pro efektivní používání tohoto uspořádání musí být rezistimetr poměrně citlivý a 

musí velmi dobře eliminovat odporové šumy. Rovněž vyžaduje velmi dobrý kontakt mezi 

zemí a elektrodami. Při použití správné přístrojové techniky a metodologického postupu 

měření, může být toto uspořádání úspěšně použito v mnoha oblastech průzkumu, jako je 

např. vyhledávání dutin. U této problematiky je dobrá horizontální rozlišovací schopnost 

tohoto uspořádání velkou výhodou (Loke, 2012). 

Vyhodnocování umístění příslušného datového bodu (na základě středního 

hloubkového dosahu) pro vykreslení geoelektrického pseudořezu zdánlivých odporů je 

znázorněno na obrázku č. 14. Je zřejmé, že u uspořádání s „n“ faktorem 4 a více, spadá 

vykreslení bodu do oblasti s velmi nízkou citlivostí. Proto ve skutečnosti uspořádání D-D 

poskytuje jen minimální informaci o odporu v oblasti, v níž je bod zakreslen a neodpovídá 

skutečnému zdánlivému odporu horninového prostředí v daném místě.  
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Obr. č. 14. Citlivost uspořádání dipól-dipól. (a) n=1, (b) n=2, (c) n=4, (d) n=6. Upraveno podle (Loke, 

2012). 
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5.2.3 Uspořádání Wenner–Schlumberger (W–SCH)  

Jedná se o novou kombinaci mezi Wennerovým a Schlumbergerovým uspořádáním. 

Klasický Schlumberger je jedním z nejčastěji používaných uspořádání pro odporový 

vyhledávací průzkum. Na obrázku č. 15b. je toto uspořádání zobrazeno. "n" faktorem pro 

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

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

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

Obrázek č. 16 ukazuje vzor citlivosti pro uspořádání (W-SCH). "n" faktor se zvyšuje 

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

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

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

tak vertikální nehomogenity). Toto uspořádání muže být dobrým kompromisem mezi (W) 

a (D-D). Střední hloubkový dosah tohoto uspořádání je asi o 10% větší než u (W). Síla 

signálu je slabší než u (W), ale silnější než u (D-D) a dvakrát silnější oproti uspořádání 

pól–dipól (Loke, 2012). 

 

Obr. č. 15. Porovnání 1. uspořádání elektrod a 2. vzor geoelektrických řezů dat pro uspořádání Wenner a 

Wenner-Schlumberger. Přepracováno podle (Loke, 2012). 
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Obr. č. 16. Citlivost uspořádání Wenner-Schlumberger s „n“ faktorem (a) n=1, (b) n=2, (c) n=4, (d) n=6. 

Upraveno podle (Loke, 2012). 
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5.2.4 Uspořádání pól – pól (P-P) 

Toto uspořádání není tak běžně používané jako (W), (D-D) a (W-SCH). V praxi se 

používá pouze s jednou proudovou a jednou měřící elektrodou, jak je zřejmé 

z obrázku č. 10d. Při používání tohoto uspořádání je ale nezbytné elektrody (C2 a P2) 

použít. Musí však ležet ve vzdálenosti minimálně 20x větší, než je maximální vzdálenost 

rozestupu elektrod (C1 a P1). Nevýhodou tohoto uspořádání je, že vzhledem k velké 

vzdálenosti mezi body P1 a P2, může dojít k zachycení velkého množství telurického 

šumu, který může vážně zhoršit kvalitu měření. (P-P) se používá tehdy, když zkoumaná 

oblast nepřesahuje několik metrů. Je populární v aplikacích, jako je archeologie apod 

(Loke, 2012). 

Toto uspořádání má nejširší horizontální pokrytí a největší hloubkový dosah, avšak 

s nejhorším rozlišením, což se odráží poměrně velkými mezerami mezi jednotlivými 

obrysy citlivosti (obr. č. 17).  

 

Obr. č. 17. Citlivost pro uspořádání pól – pól. Upraveno podle (Loke, 2012). 
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5.2.5 Uspořádání pól – dipól (P-D) 

Toto uspořádání má relativně dobré horizontální pokrytí, ale má výrazně větší sílu 

signálu ve srovnání s D-D a není tak citlivé na telurický šum jako P-P. Obrázek č. 19 

ukazuje, že oblast s největší citlivostí leží pod dipólovým párem P1-P2, zvláště pro velký 

"n" faktor. Podle Loke (2012) Pól - dipólové uspořádání vyžaduje dostatečnou vzdálenost 

elektrody C2, která musí být umístěna dostatečně daleko od průzkumného profilu (Loke, 

2012). 

Díky svému dobrému horizontálnímu pokrytí je toto uspořádání atraktivní, síla 

signálu je nižší ve srovnání s W a W-SCH, ale vyšší než D-D. 

 

Obr. č. 18. Klasické a reverzní pól – dipólové uspořádání podle (Loke, 2012). 

5.3 Shrnutí k jednotlivým uspořádáním elektrod 

Podle autora Loke H. M., (2011) jsou jednotlivá uspořádání vhodná v těchto 

případech. Wennerovo uspořádání je vhodnou volbou pro průzkum vyžadující větší 

hloubkový dosah, pro velkou sílu svého signálu, rovněž je-li nutná dobrá vertikální 

rozlišovací schopnost. Dipól-dipólové uspořádání může být vhodné, když je nutná naopak 

dobrá horizontální rozlišovací schopnost. Uspořádání Wenner-Schlumberger je vhodné 

použít, je-li nutná dobrá vertikální rozlišovací schopnost a zvláště pokud je nutná dobrá 

síla signálu. Pokud máte systém s omezeným počtem elektrod, může být pro vás 

akceptovatelné uspořádání pól-dipól. Pro průzkum s malými vzdálenostmi mezi 

elektrodami a vyžadující dobré horizontální pokrytí je vhodné uspořádání pól-pól. 
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Obr. č. 19. Citlivost uspořádání pól – dipól s „n“ faktory (a) n=1, (b) n=2, (c) n=4, (d) n=6. Upraveno 

podle (Loke, 2012). 
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6 Fyzikální model prostředí 

Detekce podzemních objektů geofyzikálními metodami je silně závislá na jejich 

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

možno vyhledávat za předpokladu homogenity okolního prostředí, protože odpor případné 

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

Naměřené hodnoty odporů oblasti důlního díla jsou relativní vzhledem k hodnotám 

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

horninového prostředí okolo důlního díla vzhledem k nižší vodivosti prostoru samotného 

důlního díla. Grafické zobrazení naměřených hodnot nad nevodivým objektem je vidět na 

obrázku č. 20a. V případě, že známe průřez, průběh i hloubku starého důlního díla jde o 

řešení přímé úlohy v dané problematice. Přímá úloha řeší výpočet anomálního účinku 

známého tělesa, tj. tělesa o známých rozměrech, poloze, relativním odporu. Obvykle se 

počítá pro jednoduchá a pravidelná tělesa jako je koule, válec, nebo deska. Pro 

nepravidelná tělesa se používají přibližné iterační postupy, řešené počítačem. Výsledky 

této úlohy se označují jako jednoznačné.  

Může také nastat opačný projev důlního díla, což znamená, že se projeví sníženými 

hodnotami zdánlivého měrného odporu    a lze to interpretovat tím, že důlní dílo je 

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

jde o vyhledávání vodivých nehomogenit. Geoelektrický pseudořez nad vodivou 

nehomogenitou je zobrazen na obrázku č. 20b (Mareš, et al., 1990). 

 

Obr. č. 20. Příklad zobrazení nehomogenit v geoelektrických řezech. a) zobrazení nevodivé nehomogenity, 

b) zobrazení vodivé nehomogenity 
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6.1 Přímá úloha v geoelektrickém měření 

Pro přímou úlohu existuje velké množství typových křivek pro různé druhy těles. 

Obrázek č. 21 ukazuje teoretické křivky zdánlivého odporu nad nevodivou deskou při 

různém uspořádání elektrod. Nejmenší anomálii získáme při symetrickém profilování s 

kolmým Schlumbergerovým uspořádáním (křivka č. 1), při klasickém symetrickém 

Schlumbergerově uspořádání anomálie vzroste (křivka č. 2). Při použití metody středového 

gradientu získáme průběh anomálie, která převyšuje normální pole pětkrát (křivka č. 3), 

proto je tato metoda velmi příhodná pro vyhledávání nevodivých homogenit. Ještě většího 

kontrastu docílíme při použití metody středového gradientu, když vybudíme pole 

proudovými liniovými elektrodami (křivka č. 4). Přestože tato poslední metoda podává 

velmi kvalitní výsledky, tak se v terénu nepoužívá pro svou pracnost (Mareš, et al., 1990) 

 

Obr. č. 21. Křivky zdánlivého odporu nad nevodivou deskou (Mareš, et al., 1990). 

Při průzkumu průběhu důlního díla za předpokladu, že se jedná o otevřený 

nezavalený prostor, používáme vyhledávání nevodivých nehomogenit odporovým 

profilováním. Při vyhledávání nevodivých nehomogenit závisí výsledek ERT nejen na 

rozměrech, tvaru, úložních poměrech a relativním odporu sledované nehomogenity, ale 

také na vhodné volbě uspořádání elektrod (Mareš, et al., 1990). 
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Horizontální důlní dílo lze nahradit dutým horizontálním válcem různého průměru, 

nacházejícím se v různé hloubce. Reálně je možné předpokládat hloubku válce s průměrem 

cca 1 až 2 m (čím je průměr větší, tím lépe) do max. 20 m. Pokud se jedná o větší kaverny, 

krasové dutiny, komory apod., pak se válec obvykle nahrazuje dutou koulí. Takto existující 

těleso vytváří relativně nejlepší podmínky pro jeho lokalizaci. Situace se však komplikuje, 

pokud je jakékoli hledané důlní dílo částečně nebo úplně zavaleno. Podíl existující výplně 

a její složení v důlním díle se podílí na jeho celkovém fyzikálním kontrastu a vytváří tak 

různě příznivé podmínky pro jeho lokalizaci. 

Přímá úloha je v této práci řešena na čtyřech lokalitách. První lokalita je v katastru 

obce Starý Sedloňov a je to stará dědičná odvodňovací štola s názvem Xaver 1. Druhá 

lokalita má název Poštovní štola a leží v katastru Zlatých Hor v Jeseníkách. Další lokalita 

je štola Vlasta, která se nachází v katastru obce Ratíškovice. Poslední lokalita se nachází 

v katastru obce Svatoňovice a jde o staré, horizontální důlní dílo. Na obrázku č. 22 je 

znázorněno schéma ukazující situaci na těchto lokalitách. Společným znakem obou lokalit 

je známý průběh a rozměr štoly z důvodu volného přístupu do prostoru starého důlního 

díla. 

 

Obr. č. 22. Schéma známého horizontálního důlního díla, nad nímž je povrch ukloněn pod určitým úhlem. 

Obrázek č. 22 ukazuje důlní dílo orientované horizontálně a povrch nad ním je vůči 

štole pod určitým úhlem. To umožňuje studovat geometrické faktory limitující lokalizaci 

horizontálních důlních děl použitím metody ERT, prováděním měření nad důlním dílem 

v předem zvolených hloubkách a ověřit tak různé konfigurace zapojení (ERT) a 

prozkoumat vliv rozestupu elektrod na účinnost jednotlivých uspořádání v závislosti na 

hloubce daného horizontálního důlního díla. Také to umožňuje ověřit jednotlivé 

uspořádání a jejich modifikace s různými rozestupy elektrod a vliv na lokalizovatelnost a 

projevy tohoto důlního díla na geoelektrických pseudořezech. 
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6.2 Obrácená úloha v geoelektrickém měření 

Obrácená úloha obecně hledá tvar a polohu tělesa, které vyvolává naměřenou 

anomálii. Interpretace této úlohy není jednoznačná, neboť předpokládáme přibližný 

zidealizovaný geometrický tvar tělesa, nebo jeho relativní odpor, což nemusí souhlasit s 

reálnými hodnotami. 

Obrácená úloha je v této studii řešena na jedné lokalitě. Tato lokalita se nazývá 

Dřevěná štola a nachází se v katastru obce Čermná ve Slezsku. Jedná se o důlní dílo, jehož 

přesný průběh neznáme, protože vchod do štoly je zatarasen padlými kmeny stromů a 

proto je chodba nepřístupná. 

 

Obr. č. 23. Schéma důlního díla s neznámým průběhem a rozměry, nad nímž je povrch ukloněn. 

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

průměr ani přesný průběh. Většinou známe jen místo výchozu SDD na povrch a podle 

poklesové propadliny můžeme zhruba usuzovat na průběh štoly. Tato situace nastane 

v případě, že průběh a průřez důlního díla přesně neznáme, a můžeme jen předpokládat 

podle morfologických ukazatelů, že může být zavaleno, zaneseno, nebo je jeho průřez 

jinak přetvořen. Významným faktorem u takového důlního díla je častá přítomnost vody 

v materiálu, jímž je prostor vyplněn. Odpor takto zvodněných horizontů se může 

pohybovat kolem jednotek ohmmetrů. Proto se jedná o vodivou nehomogenitu projevující 

se zvýšenou rezistivitou. 

Tyto nehomogenity mohou mít nejrozmanitější tvary, různou velikost, hloubku a 

mohu být uloženy v odporově homogenním či nehomogenním prostředí. I když úložní 

poměry vodivé nehomogenity jsou z hlediska jeho zjistitelnosti odporovým profilováním 

prvořadé, má zásadní význam volba uspořádání elektrod. 
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7 Naměřené výsledky na konkrétních lokalitách 

Cílem této kapitoly je lokalizovat (SDD), které byly podrobeny geoelektrickým 

měřením. Dále popsat geologickou stavbu a tektonické poměry v jakých se dané lokality 

nachází. A také interpretovat naměřená data a výsledky. 

7.1 Lokalita Xaver 1 

7.1.1 Lokalizace a obecná charakteristika lokality Xaver 1 

Jde o horizontální dědičnou štolu, která byla otevřena roku 1800 k odvodnění 

Starosedloňovských a Markoušovických důlních podniků. Dokumentace k ražbě, výztuží a 

vybavení štoly nebyla dohledána. Její velikost je charakterizována jako profil D5. Byla 

většinou vybudována bez výztuže. Úvodní část, nad níž byly provedeny měření (cca do 18 

m za ústím), byla vyztužena zdivem z pískovcových kvádrů. Vyzděná úvodní část je 

vyfocena na obrázku č. 26. V tektonicky nestabilních partiích a v místech s nafáranými 

uhelnými slojemi byla vystrojena dřevěnou výztuží (Šmolka, 2011). 

 

Obr. č. 24. Lokalizace staré dědičné štoly Xaver 1, na mapě (www.mapy.cz, 2012(a)) 
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Důl Petr, který se naposledy jmenoval Pětiletka, jehož součástí byla i dědičná štola 

Xaver 1, se rozkládal v okrese Trutnov, v katastrálním území Starý Sedloňov v Jestřebích 

horách. Ústí dědičné štoly Xaver 1 je situováno mimo schválené chráněné ložiskové území 

Markoušovice, jihozápadně od jeho jižní hranice. Prostorové vztahy dědičné štoly Xaver 1 

jsou zřejmé z fotografií označených jako obrázky č. 25. 

 

Obr č. 25. Fotografie vstupního portálu dědičné štoly Xaver 1 (foto Aleš Poláček) 

Ústí dědičné štoly se nachází na parcele č. 544/1 v katastrálním území 691747 Starý 

Sedloňov. Souřadnice osového bodu v počvě ústí štoly v S-JTSK byly převzaty z 

Evidenčního listu hlavního důlního díla zpracovaného Václavem Jiráskem z listopadu 

1997. 

y = 623 302,00 m  

x = 1 006 280,00 m 

z =  +435,60 m Bpv 
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Přesná délka štoly není přesně známa, je odhadována na cca 800 m. Byla ražena 

severovýchodním směrem pod hřeben Jestřebích hor a prošla všemi bukovskými slojemi.  

Ústí štoly je volně přístupné. Vchod do přístupné části štoly byl omezen nefunkčními 

dvoukřídlovými mřížovými dveřmi situovanými v portálu štoly. Ústí štoly se nachází 

v areálu masokombinátu POKR. Na pozemku bez vzrostlých náletových křovin a travin; 

cca 6,0 m od ústí štoly je vybudováno oplocení areálu drátěným pletivem na ocelových 

sloupcích. Vlevo od portálu štoly (cca 3,5 m) je využívaný zděný objekt masokombinátu. 

Změřená světlá výška štoly ve svislé ose je 2,10 m a světlá šířka je 2,20 m. Ze štoly volně 

vytékají důlní vody. To dokladuje obrázek č. 26 (Šmolka, 2011). 

 

Obr. č. 26. Vnitřní prostor štoly Xaver 1, se znázorněnými rozměry. Upraveno (foto Aleš Poláček) 

7.1.2 Geologická stavba a tektonické poměry české části vnitrosudetské pánve 

Daná lokalita se nachází v české části vnitrosudetské pánve. Založení české části 

vnitrosudetské pánve se datuje v bretoňské fázi variské orogeneze a postupně byla 

vyplněna uloženinami a vulkanity spodního karbonu až triasu. Komplex těchto hornin má 

místy mocnost několik kilometrů (Šmolka, 2011). 
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Na jihu jsou sedimenty pánve překryty křídovými horninami, na jihovýchodě je 

hronovsko-poříčskou poruchou oddělena od pánve podkrkonošské. Na severovýchodní 

straně je pánev omezena blokem Sovích hor. Z jižní a jihovýchodní strany je omezena 

orlicko-kladským krystalinikem. Severní hranice vnitrosudetské pánve leží v Polsku. 

Omezení na severozápadě buduje krkonošsko-jizerské krystalinikum (obrázek č. 27). 

Podloží vnitrosudetské pánve není dostatečně známé. Sedimenty spodního karbonu 

nevystupují v České republice na povrch, byly zaznamenány pouze ve vrtech (Šmolka, 

2011). 

 

Obr. č. 27. Schematická geologická mapa vnitrosudetské pánve podle (Tasler, et al., 1979) 
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Žacléřské souvrství reprezentují sedimenty svrchního karbonu. Souvrství vystupuje 

na povrch v okrajových partiích pánve s uhelnými slojemi. Uhelné sloje Odolovského 

souvrství se vyskytují jen v nejvyšší části. Mocnost celého sledu může dosahovat až 1 500 

m. Typickými horninami jsou slepence a arkózy. V nadložním Odolovském souvrství 

převažují naopak sedimenty (arkózy, prachovce, jílovce). Chvalečské souvrství je soubor 

převážně klastických a podřadně organogenních a chemogenních sedimentů. Hlavní 

horninové typy tvoří slepence, pískovce, prachovce a jílovce. Broumovské souvrství je 

tvořeno ze 75 % horninami, v nichž se střídají prachovce a jílovce. Na Broumovsku je 

mocnost souvrství kolem 800 m. Bohuslavické souvrství tvořeno dolomitickými pískovci a 

dolomitickou arkózou. Bohdašínské souvrství je tvořeno převážně psamity. Mocnost 

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

Vulkanické události při vzniku vnitrosudetské pánve lze rozdělit do dvou etap. Rozlišuje se 

několik cyklických výlevů bazaltů (melafyrů) (Šmolka, 2011). 

7.1.3 Interpretace výsledků získaných na lokalitě Xaver 1 

Jak už bylo výše zmíněno, na této lokalitě je možné do prostorů důlního díla vstoupit 

a je zřejmé, že SDD má původní průřez a je přesně známa jeho hloubka a rozměry. Z toho 

důvodu se na této lokalitě vyhledávala nehomogenita se známými rozměry a ve známé 

hloubce. A při geoelektrickém měření se vyhledávala anomálie s výrazně odlišnou 

rezistivitou.  

 

Obr. č. 28. Schematická situace geofyzikálních profilů v místě měření štoly Xaver 1 
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Na lokalitě Xaver 1 bylo provedeno geoelektrické měření na dvou profilech, které 

jsou značeny (P-I), (P-II) a jsou zakresleny na schematickém situačním plánku 

(Obr. č. 28). 

Profil P-I 

Jako první byl měřen profil P-I, na němž bylo použito uspořádání W-SCH (P-I/1) a 

uspořádání D-D (P-I/2) s rozestupem elektrod 2 m. Profil byl dlouhý 62 m. Začínal na S-Z 

straně, u plotu budovy a směřoval k J-V. Byl orientován kolmo na průběh starého důlního 

díla, protínal jej asi 14 metrů od vstupního portálu ve 35 metrech délky profilu. Hloubka 

SDD byla asi 6m. Nejprve se měřilo uspořádání D-D, které SDD nezachytilo a poté se 

měřilo uspořádáním W-SCH, které bylo o poznání úspěšnější. SDD bylo relativně dobře 

zachyceno, jak je zaznačeno bílým symbolem na obrázku č. 29b, zatímco uspořádáním D-

D průběh důlního díla nebyl zachycen vůbec. Na obrázku č. 29a je černým symbolem 

pouze znázorněno, kde by se důlní dílo mělo ve skutečnosti nacházet. Jelikož si sebou 

měřící skupina vzala notebook s potřebným softwarem, byly grafické výsledky měření 

ihned k dispozici. Z tohoto důvodu už bylo na profilu P-II měřeno jen zapojením W-SCH, 

kterým bylo v předchozím případě SDD zachyceno. 

Profil P-II 

Profil P-II byl nejprve roztažen na vzdálenost 92 metrů s rozestupem 2 metry a byl 

označen (P-II/3). Důlní dílo kolmo protínal asi 24 metrů od vstupního portálu. Vzhledem 

k charakteru terénu vzrostla hloubka SDD pod profilem na asi 12 m. Na výsledném 

pseudořezu na obrázku č. 30a je důlní dílo velmi špatně patrné. Je možné, že byla 

zachycená rozvolněná zóna kolem SDD, která se projevila dvěma výraznými maximy 

(označenými červenými kroužky) kolem prostoru se sníženou rezistivitou, ale interpretace 

není jednoznačná. Poté byl rozestup mezi elektrodami změněn na 3 metry (P-II/4) a znovu 

bylo měřeno uspořádáním W-SCH, kterým už SDD (zaznačeno černým symbolem) nebylo 

zachyceno vůbec (Obr. č. 30b). 

Shrnutí 

Na této lokalitě bylo zjištěno, že SDD může byt jedním uspořádáním zachyceno (W-

SCH) a druhým ne (D-D), což potvrzuj obrázek č. 29. Při dvojnásobném zvýšení hloubky 

u uspořádání W-SCH se schopnost lokalizace rapidně snižuje (Obr. č. 30a) a se zvýšením 

rozestupů na 3 m u takovéto hloubky se tato schopnost úplně vytrácí. 
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Obr. č. 29. Porovnání pseudořezů z lokality Xaver1na profilu č. 1. a) D-D, b) W-SCH. 
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Obr. č. 30. Porovnání pseudořezů z lokality Xaver1na profilu č. 2. a) rozestup 2m., b) rozestup 3m. 
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7.2 Lokalita Poštovní štola 

7.2.1 Lokalizace a všeobecná charakteristika lokality Poštovní štola 

Poštovní štola není osamoceným důlním dílem, ale komplexem důlních děl (štol a 

dobývek). Některá důlní díla komplexu Poštovní štola jsou v současnosti přístupná. Jedná 

se komplex důlních děl evidovaný Českou geologickou službou SDD 283 / HDD 17319 

Poštovní štola, která se nachází v ložisku Zlaté Hory – Východ. Lokalita leží 

v Olomouckém kraji v okrese Jeseník. Připadá do katastrálního území Zlaté Hory 

v Jeseníkách 793191. Je možné ji najít na Mapovém listě 15-31 Bruntál (základní mapa 

ČR 1 : 50 000) Staré důlní dílo se nachází v bývalém (oploceném) areálu závodu RD 

Jeseník, který byl také posledním vlastníkem. SDD se nachází u staré silnice (Bunček & 

Šmolka, 2011). 

 

Obr. č. 31. Lokalizace lokality Poštovní štola na ložisku Zlaté hory na mapě. (www.mapy.cz, 2012, (b)) 

Jedná se o středověký důl s označením ID: 862, se stupněm ochrany B – Geologické 

lokality doporučené k ochraně. Středověký důl byl naposledy činný v 19. století. 

Dochovaly se také zbytky těžního zařízení z 18 století (Bunček & Šmolka, 2011). 

Na této lokalitě hrozí také střet zájmů ve smyslu nebezpečí zničení necitlivými 

likvidačními pracemi. Proto je třeba toto dílo urychleně chránit. Důlní dílo lze využít k 

zpřístupnění pro veřejnost společně s komplexem Modré štoly a také zde existuje možnost 

instalace expozice současné důlní techniky (Bunček & Šmolka, 2011). 
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7.2.2 Geologická stavba a tektonické poměry ložiska Zlaté Hory – Východ  

Rudní revír Zlaté hory leží ve východní části silezika pestré epizonálně 

metamorfované vrbenské série devonského stáří (Bunček & Šmolka, 2011). Na stavbě 

širšího okolí Zlatých Hor se podílejí tyto jednotky: 

 rulová klenba orlíku proterozoikum 

 rejvízská série proterozoikum 

 vrbenské vrstvy devon 

 andělskohorské vrstvy karbon 

 mladovariské vyvřeliny karbon – perm  

 pokryvné útvary kvartér 

Geomorfologicky patří Zlaté Hory k provincii Česká vysočina, subprovincii 

krkonošsko-jesenické (sudetské), oblasti jesenické (východosudetské), geomorfologickému 

celku Zlatohorská vrchovina, podcelkům Bělská pahorkatina, Rejvízská hornatina a 

Hynčická hornatina). 

Komplex důlních děl Poštovní štola se nachází v ložisku Zlaté Hory – Východ. 

Ložisko leží ve východní a jihovýchodní části rudního revíru, který je součástí vrbenských 

vrstev. Celá rudní oblast je vázaná na komplex metamorfovaných hornin 

vulkanosedimentárního původu devonského stáří a především na polohu kvarcitu. Hornina 

je ve své svrchní části místy zrudnělá. Vlastním nositelem polymetalického zrudnění je 

rohovcový kvarcit. Jeho mocnost kolísá od 3 do 30 m a v horizontálním směru dosahuje 

délky 350 až 400 m. Tím je také dáno vymezení ložiskové polohy (Bunček & Šmolka, 

2011). 

7.2.3 Interpretace výsledků z lokality Poštovní štola na ložisku Zlaté Hory 

Tato štola je dalším příkladem lokality, kde se multielektrodovým rezistivitním 

měřením vyhledávala anomálie se známými rozměry ve známé hloubce. Důlní dílo je 

volně přístupné a proto máme k dispozici geodeticky zaměřený řez terénem v místě 

průběhu SDD (Obr. č. 33). 
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Na této lokalitě se měření ERT provádělo na třech profilech značených (P-I), (P-II) a 

(P-III). Na obrázku č. 32 je znázorněno situační schéma všech tří geoelektrických profilů, 

které jsou pro názornost barevně rozlišeny. Stejným způsobem jsou zaznačeny a také 

barevně odlišeny jednotlivé profily na řezu terénem (Obr. č. 33) 

 

Obr. č. 32. Geodeticky zaměřená schematická situace geoelektrických profilů na lokalitě Poštovní štola. 

Převzato a upraveno od firmy (GAKO Ostrava, s.r.o.) 

 

Obr. č. 33. Řez terénem s vyznačenými měřenými profily na lokalitě Poštovní štola ložisko Zlaté Hory. 

Upraveno od (GAKO Ostrava, s.r.o.). 
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Profil P-I 

První, modře znázorněn, profil P-I na obrázku č. 32 byl nejprve roztažen na délku 62 

m s počátkem těsně u hranice plotu na severní straně a směřoval směrem k jihu. Rozestup 

elektrod byl zvolen 2 metry a bylo změřeno uspořádání W-SCH (P-I/1) a uspořádání D-D 

(P-I/2). Porovnání grafických výstupů těchto dvou měření je vidět na obrázku č. 34. Po 

doměření obou uspořádání byla k profilu připojena jedna sekce a tím se profil prodloužil 

na 78 metrů. Rozestup elektrod byl ponechán na 2 metrech a znovu bylo změřeno 

uspořádání W-SCH (P-I/3) a uspořádání D-D (P-I/4). Porovnání geoelektrických 

pseudořezů těchto dvou měření je vidět na obrázku č. 35. 

Na obrázku č. 34 je patrné, že uspořádání W-SCH i uspořádání D-D s rozestupem 2 m 

staré důlní dílo v hloubce asi 7,5 m relativně dobře zachytily, ale v obou případech je vidět, 

že poloha SDD, kde ji ERT zachytilo, je oproti skutečné poloze mírně posunuta. Skutečná 

poloha je znázorněna černým symbolem a zachycená bílým. Uspořádání W-SCH naměřilo 

SDD v prakticky shodné horizontální poloze, ale hloubka uložení je ve skutečnosti níže 

než ukazují naměřená data (Obr. č. 34a) a (Obr. č. 35a). Uspořádání D-D ukazuje polohu 

SDD posunutou výškově o něco výše i horizontálně o něco doprava (Obr. č. 34b) a (Obr. č. 

35b). Hloubková úroveň SDD je na pseudořezech označena čárkovaně a horizontální 

poloha čerchovaně. 

Profil P-II 

U druhého profilu P-II, který je na obrázku č. 32 znázorněn zeleně, je nula umístěna 

na S-Z straně na hranici plotu a profil pokračuje J-V směrem do vzdálenosti 93 metrů 

s rozestupem elektrod 3 m. SDD by měl protínat přibližně kolmo ve 24 m profil a podle 

obrázku č. 33 by v tomto místě mělo být hluboko asi 10 m. 

V pořadí páté měření s označením P-II/5, bylo provedeno s použití uspořádání W-

SCH a štolu nezachytilo a pokud ano tak jen velmi slabě a posunutou výškově směrem 

nahoru a horizontálně na 32. metru profilu. Jedná se o bíle označenou anomálie na obrázku 

č. 36a. Po doměření W-SCH se měřilo uspořádání D-D značené P-II/6 vyobrazené na 

obrázku č. 36b. Tímto uspořádáním jsme byli úspěšnější, než v předchozím případě a SDD 

se podařilo poměrně dobře zachytit, ale jeho poloha je opět oproti realitě posunutá jak 

vertikálně, tak i horizontálně (obr. č. 36b). 
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Obr. č. 34. Porovnání pseudořezů naměřených na profilu č. 1. a) W-SCH, b) D-D 
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Obr. č. 35. Porovnání pseudořezů naměřených na profilu č. 1.a) W-SCH, b) D-D. 
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Profil P-III 

Nakonec se na lokalitě Poštovní štola měřil profil s označením P-III, který je na 

obrázku č. 32 pro názornost zaznačen červeně. V tomto případě je nula umístěna za plot a 

profil směřuje ze S-Z na J-V. Místo křížení profilu a SDD by mělo ležet asi ve 40 metrech 

profilu, kde by se mělo SDD nacházet v hloubce cca 15 metrů (Obr. č 33). 

Měření na profilu P-III nebyla průkazná vzhledem k tomu, že hledáme průměrově 

velmi malou štolu, která je ve velké hloubce. Hloubka uložení štoly převyšuje nejméně 5x 

rozměry SDD. Uspořádání W-SCH (Obr. č. 37a) s největší pravděpodobností důlní dílo 

nezachytilo. Na pseudořezu měřeném uspořádáním D-D (Obr. č. 37b) se jakási anomálie 

jeví (označeno bílým kroužkem), ale není to jednoznačné. Na obou geoelektrických 

pseudořezech měřených na profilu P-III se však objevuje anomálie na pravé straně řezu 

(černé kroužky), kterou díky svému takřka symetrickému tvaru můžeme interpretovat jako 

jiné staré důlní dílo. 

Shrnutí 

Na této lokalitě se objevuje jev, kterému můžeme pracovně říkat posunutí zachycené 

anomálie. Jde o zachycení SDD v mělčí výšce i horizontální posunutí často doprava od 

reálné polohy SDD. To dokazují obrázky č. 34, 35, 36. Při zvýšení hloubky se u obou 

uspořádání lokalizační schopnost značně redukuje a interpretace pseudořezů už jsou 

nejednoznačné (Obr. č. 37). 
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Obr. č. 36. Porovnání geoelektrických pseudořezů z profilu č. 2. a) W-SCH, b) D-D. 
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Obr. č. 37. Porovnání geoelektrických pseudořezů z profilu č. 3. a) W-SCH, b) D-D. 
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7.3 Lokalita Vlasta 

7.3.1 Lokalizace lokality Vlasta 

Lokalita Vlasta, na níž bylo prováděno multielektrodové odporové měření se 

rozprostírá v Jihomoravském kraji, v okrese Břeclav. Lokalita Vlasta zahrnuje tři jámy a 

jednu štolu. Jde o jednu fárací jámu s označením 11 a o dvě větrací jámy 13 a 14, které 

byly kolem roku 1920 zlikvidovány. SDD, které označujeme, jako štola Vlasta, má 

označení 12. Její celková délka je 200 m a průměr profilu je 3 x 2,3 m. Byla vyražena roku 

1918 a roku 1971 byla zlikvidována. Ústí štoly bylo zazděno. Štola Vlasta se nachází 

v katastru obce Ratíškovice. Obec leží asi 9 km severně od města Hodonín a 5 km 

východně od města Dubňany. Výstup výbušných plynů nehrozí, ale bezpečnostní pásmo 

kolem lokality Vlasta bylo určeno do vzdálenosti asi 8 km. 

 

Obr. č. 38. Lokalizace SDD Vlasta na mapě. (www.mapy.cz, 2012(c))  
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7.3.2 Geologický charakter Vídeňské pánve 

Daná lokalita se nachází ve Vídeňské pánvi v dubňanském souvrství. Vídeňská 

pánev se rozprostírá v oblasti mezi Východními Alpami a Západními Karpaty a její větší 

část leží na území Rakouska a také Slovenska. Část zasahující na území naší republiky je 

prakticky shodná s oblastí Dolnomoravského úvalu (Chlupáč, et al., 2002). 

 

Obr. č. 39. Geologický řez jihomoravským lignitovým revírem. (v závorce je názvosloví podle Čtyrokého 

2000a) (Honěk 2006) 

Vídeňská pánev na Moravě, je rozsáhlou neogenní vnitrohorskou pánví, jejíž části 

jsou i v sousedních státech v Rakousku a na Slovensku. Je vyplněna subhorizontálně 

uloženými mocnými mořskými až sladkovodními sedimenty badenu až pontu, ležícími na 

slabě zvrásněných spodnomiocenních sedimentech. Pánev má komplikovanou stavbu. Na 

jejím vzniku při intenzívní subsidenci v středním badenu se výrazně uplatnily systémy 

zlomů, které zasahují hluboko do předneoidního podloží budovaného příkrovy. Vnějších a 

Centrálních Karpat a s. (vápencových) Alp (Chlupáč, et al., 2002). 



Martin Dostalík 

Geometrické faktory limitující lokalizaci horizontálních důlních děl, použitím metody ERT 

 

Stránka | 62  

2012 

 

Obr. č. 40. Geologická mapa moravské části vídeňské pánve v měřítku 1 : 500 000 (Čtyroký, 1999) 

7.3.3 Interpretace výsledků z lokality Vlasta 

Lokalita Vlasta byla do této práce zařazena z toho důvodu, že naměřené výsledky 

jsou jednoznačné a jsou příkladem typické situace u geoelektrického měření, a to že jedním 

uspořádáním elektrod se anomálie nepodaří zachytit vůbec a jiné uspořádání ji zachytí 

přesvědčivě. Na této lokalitě byl měřen pouze jeden profil s rozestupem elektrod 2 m o 

celkové délce 92 m. Nejprve bylo použito uspořádání W-SCH, na jehož pseudořezu (Obr. 

č. 41a) se důlní dílo neprojevilo. Poté byl přístroj přepnut na uspořádání D-D, jehož 

výsledkem byl pseudořez na obrázku č. 41b, na němž se SDD dílo projevilo velice výrazně 

(zaznačeno černým kroužkem). 

Shrnutí 

Tato lokalita je příkladem situace, kdy jedno uspořádání anomálií zachytí a druhé 

nikoli. To nás přivádí k závěru, že při vyhledávání SDD elektrickou rezistivitní tomografií 

je třeba vždy horninový celek prověřit více než jedním uspořádáním, protože v případě že 

jedno uspořádání nebylo úspěšné a na pseudořezu se anomálii nepodařilo zachytit, ještě to 

nemusí s jistotou znamenat, že se SDD v podloží opravdu nenachází. 
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Obr. č. 41. Porovnání geoelektrických pseudořezů z lokality Vlasta. a) W-SCH, b) D-D. 
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7.4 Lokalita Svatoňovice štola - G a Čermná ve slezsku – Dřevěná štola 

Obě tyto lokality se nacházejí asi 5 km od sebe v okrese Opava S-Z od města Vítkov. 

Obě také spadají do kulmského vývoje flyšové fácie spodního karbonu. 

7.4.1 Geologický charakter kulmu 

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

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

drob. Je rozšířena ve střední Evropě a v české republice tvoří část Drahanské vysočiny, 

Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.  

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

drobovými vložkami (v Klokočovském horizontu i se slepenci). Břidlice jsou pelitické, 

jílovité, lehce štípatelné v tenkých deskách, černomodré barvy, zrno šedých drob 0,5-1 

mm. Dělí se na dva oddíly – spodní svobodoheřmanický a svrchní moravický (Segeťa, 

2011). 

Geologie ložisek 

V oblasti moravskoslezského kulmu byly vytipovány tři komplexy kryjící se faciálně 

s převládajícím vývojem pelitické sedimentace, do nichž byla v minulosti situována těžba 

pokrývačských břidlic. Největší z nich (střední), tzv. střelensko-mokřínsko-heřmanický, 

má rozlohu přibližně 550 km
2
. Západní huzovsko-bruntálsko-jindřichovský a východní 

odersko-polomsko-fulnecký zaujímají dohromady plochu asi 350 km
2
. Dobývací práce 

byly prováděny nejvíce ve středním komplexu v moravickém souvrství a méně v západním 

komplexu (andělskohorské souvrství), východní komplex (kyjovické souvrství) je znám 

nejméně (Segeťa, 2011). 
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7.4.2 Lokalizace lokality Svatoňovice štoly - G 

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

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

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

katastrálního území 615536 Svatoňovice, mapový list 15-33 Moravský Beroun (Segeťa, 

2011). 

V dané lokalitě byly původně dvě těžební štoly G a H. Štola H v rámci zabezpečení 

před několika lety (asi 10-ti lety) byla zavezena haldovým materiálem z obou štol. Štola H 

byla od štoly G severně, výškově na nižší úrovni. Nebylo zjištěno časové rozpětí 

funkčnosti štol, ani jejich začátek a ukončení těžby. Dle množství haldového materiálu lze 

usuzovat na celkem malé až snad střední podnikání. V blízkém okruhu do cca 2 km byla 

celá řada stejných podstatně větších těžebních oblastí. 

Ústí štoly: X =  1100414,41 

 Y =  515049,91 

 Z =  +515,17 m 

 

Obr. č. 42. Lokalizace lokality Svatoňovice štola – G na mapě. (www.mapy.cz, 2012, (d)) 
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Jedná se o nezajištěný opuštěný objekt. Dnešní ústí štoly G je v terénu snadno 

viditelné. Otevřené ústí štoly je v nízké stěně. Rozměry SDD jsou asi 175 cm světlá výška 

a 180 cm šířka. Délka SDD je cca 40 m. Ústí štoly je v současnosti zajištěné momentálně 

neuzamčenými mřížovými vraty (Obr. č. 43). 

Není jasné, jestli byla štola průzkumem nebo přístupem k dobývání. Ale jelikož je na 

konci štoly kaverna (Obr. č. 45) o rozměrech cca 5x5x5 m a dále mírně dovrchně 

pokračuje průzkumná štola s menším profilem tak je zřejmé, že se břidlice celkem hojně 

těžila. Průzkum nebyl proveden, ani se nezachovaly písemné dokumenty dobývání. 

Měřické zaměření štoly, ani geologický profil nebyl nalezen. Rovněž se nepodařilo 

dohledat posledního vlastníka (Segeťa, 2011). 

 

Obr. č. 43. Ústí štoly G ve Svatoňovicích s kovovými vrátky.(foto autor) 
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Obr. č. 44. Štola G ve Svatoňovicích s vyznačenými průměrnými rozměry.(foto autor) 

 

Obr. č. 45. Kaverna ve SDD Svatoňovice štola - G. (foto Jan Smejkal) 
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7.4.3 Interpretace výsledků z lokality Svatoňovice štola – G¨ 

Lokalita Svatoňovice štola – G je další z lokalit, která byla vybrána jako vhodná pro 

zjišťování geometrických faktorů limitujících lokalizaci horizontálních důlních děl, 

použitím metody ERT. Jak už bylo zmíněno, štola je sice zajištěna železnou mříží, která je 

ale v současnosti odemčená a proto je SDD přístupné. A z toho důvodu také známe jeho 

přesnou polohu, průměr i hloubku v jednotlivých místech. Proto na této lokalitě řešíme 

přímou úlohu a hledáme nehomogenitu se sníženou rezistivitou, oproti okolnímu 

horninovému prostředí. 

 

Obr. č. 46. Moravická posidoniová břidlice na pravém boku u vstupního portálu do štoly- G ve 

Svatoňovicích. 
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Tato lokalita byla podrobena poměrně podrobnému průzkumu a máme k dispozici i 

geodetické zaměření geoelektrických profilů (Obr. č. 47) a také geodeticky zaměřený řez 

terénem i se štolou (Obr. č. 48). Geoelektrické měření zde bylo provedeno na třech 

profilech. Jak je zřetelné z řezu (Obr. č. 48) a panoramatického snímku s vyobrazením 

štoly a profilů (Obr. č. 49) bylo provedeno každý v jiné hloubkové úrovni nad SDD.  

 

Obr. č. 47. Schematická situace geoelektrických profilů na lokalitě Svatoňovice. Převzato a upraveno od 

firmy (GAKO Ostrava, s.r.o.) 
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Obr. č. 48. Řez terénem s vyznačenými měřenými profily na lokalitě Svatoňovice štola - G. Převzato a 

upraveno od (GAKO Ostrava, s.r.o.). 

Zajímavostí na této lokalitě byl fakt, že měření probíhlo skoro rovnoběžně 

s vrstevevnatostí, jak dokazuje obrázek č. 46. Tento fakt zapříčinil, že naměřené odpory 

horninového prostředí byly mnohem nižší než se očekávalo. 

Profil P-I 

Jako první bylo na této lokalitě prováděno měření na profilu P-I, který je pro lepší 

orientaci značen červeně. Štola je pod tímto profilem uložena v asi 7 metrové hloubce 

(Obr. č. 48). Profil byl nejprve roztažen na vzdálenost 62 m s rozestupem elektrod 2 m. 

Uspořádání W-SCH, které bylo použito jako první (Obr. č. 50a) staré důlní dílo pod sebou 

pravděpodobně zachytilo, ale projev vyznačený červeným kroužkem na pseudořezu P-I/1 

byl posunut mírně vlevo oproti předpokládané poloze SDD. Poté bylo měřeno 

uspořádáním D-D, které už bylo o poznání úspěšnější, protože lokalizovalo štolu prakticky 

přesně, jen s mírným výškovým rozdílem (Obr. č. 50b). 

Po doměření byly elektrody rozmístěny s krokem měření 1 m, tím se profil zkrátil na 

47 m a byly změřeny následující dvě uspořádání W-SCH, kde ERT důlní dílo 

pravděpodobně zachytilo. Na obrázku č. 51a je tato anomálie zaznačena červeným 

kroužkem. Reálné důlní dílo však leží 2x hlouběji. Uspořádání D-D na tomto profilu 

s krokem 1 m nebylo úspěšné. Vpravo a vlevo nad skutečnou polohou důlní chodby byly 

naměřeny dvě anomálie (zaznačeny červeně na Obr. č. 51b), což může být projevem 

rozvolněné zóny nad SDD. 
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Profil P-II 

Po doměření prvního profilu se aparatura přesunula směrem po svahu, asi o 9 m 

výše, čímž se zvýšila hloubka štoly na asi 10 m (Obr. č. 48). Profil byl rozvinut na délku 

62 m s krokem měření 2 m. Měření opět začalo uspořádáním W-SCH, které jak je patrné 

z pseudořezu P-II/5 na obrázku č. 52a štolu poměrně přesvědčivě zaznamenalo se 

zanedbatelnou odchylkou. Avšak uspořádání D-D, které následovalo, naopak nezachytilo 

žádnou anomálii, což může být způsobeno zvýšenou hloubkou uložení SDD (Obr. č. 52b). 

Profil P-III 

Poté byla hloubka znovu zvýšena, sice ne nějak markantně, vzhledem k charakteru 

terénu asi jen na 11,5 m a byl znovu roztažen „multikabel“ s krokem měření 2 m na délku 

94 m. Bylo změřeno uspořádání W-SCH (Obr. č. 53a) a uspořádání D-D(Obr. č. 53b). Po 

doměření byly elektrody posunuty na rozestup 3 m a měření bylo zopakováno. Znovu bylo 

měřeno uspořádání W-SCH (Obr. č. 54a) a uspořádání D-D(Obr. č. 54b), ale jak je vidět na 

obrázcích č. 53 a 54, tak ani jedno uspořádání s těmito rozestupy elektrod SDD 

nezachytilo. To může být způsobeno příliš velkou hloubkou štoly pod povrchem. 

Shrnutí 

Na této lokalitě se ukazuje, že rozestup elektrod 1 m u uspořádání D-D neposkytuje 

přesvědčivé výsledky. Jak je vidět na obrázku č. 51b. Při zvětšení kroku měření docílíme 

lepších výsledků (Obr. č. 50b), Ale s nárůstem hloubky se D-D stává neúčinné 

s rozestupem 2 i 3 m (Obr. č. 52b, 53b, 54b). Uspořádání W-SCH s rozestupem 1 m SDD 

lokalizuje, ale blíže k povrchu než je skutečnost (Obr. č. 51a). Při zvýšení rozestupu na 2 m 

hloubková úroveň lokalizovaného SDD sedí lépe (Obr. č. 50a). A jeho účinnost nemizí ani 

při zvýšení hloubky (Obr. č. 52a), ale jen do hloubky asi 10 m stejně jako u předchozích 

lokalit. Což může vést k myšlence, že důlní dílo je lokalizovatelné jen do té doby dokud 

hloubka jeho uložení nepřekročí 5x rozměr jeho průřezu. 
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Obr. č. 50. Porovnání geoelektrických pseudořezů s krokem 2m. z profilu č. 1. a) W-SCH, b) D-D. 
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Obr. č. 51. Porovnání geoelektrických pseudořezů s krokem 1 m. z profilu č. 1. a) W-SCH, b) D-D. 
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Obr. č. 52. Porovnání geoelektrických pseudořezů z profilu č. 2. a) W-SCH, b) D-D. 
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Obr. č. 53. Porovnání geoelektrických pseudořezů z profilu č. 3. s rozestupy 2 m. a) W-SCH, b) D-D. 
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Obr. č. 54. Porovnání geoelektrických pseudořezů z profilu č. 3. s rozestupy 3 m. a) W-SCH, b) D-D. 
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7.4.4 Lokalizace lokality Čermná ve Slezsku – Dřevěná štola 

Lokalita se nachází v moravskoslezském kraji v okrese Opava v katastrálním území: 

619761 Čermná ve Slezsku, na mapovém listu 15-34 Vítkov (základní mapa ČR 1 : 

50 000). Štola se nachází asi 1,5 km jihozápadně od obce Čermná ve Slezsku u silnice do 

nových Oldřůvek a bezejmenného potoka (přítoku Budišovky). Je osamocena, dobře 

viditelná v západním svahu od silnice, bez hald břidlicového odpadu. Severně asi 0,5 km 

se nachází ložiskové území několika štol (Žlutý květ) a dvou jam. Jižně se asi ve 

vzdálenosti 500 m nachází rozsáhlé těžené ložisko Čermná s pěti důlními díly a s rozsáhlou 

břidlicovou haldou. Vlastní dřevěná štola, jejíž název není doložen, má nedoloženou délku 

134 m a pravděpodobně nebyla štolou těžební, o čemž svědčí, že u ústí jsou malé 

pozůstatky haldoviny. Byla původně zajištěna kovovou mříží, která je zničena vandaly. 

V současné době je přístup k ústí štoly zatarasen spadlými stromy (Obr. č. 56). Poslední 

vlastník nebyl dohledán (Segeťa, 2011). 

Ústí štoly: X = 1104850,9 

 Y = 513941,9 

 Z = nezaměřeno 

 

Obr. č. 55. Lokalizace lokality Dřevěná štola v Čermné ve Slezsku na mapě (www.mapy.cz, 2012(e)). 
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Obr. č. 56. Ústí Dřevěné štoly v Čermné ve Slezsku zatarasený padlými stromy (foto Aleš Poláček). 

7.4.5 Interpretace výsledků z lokality Dřevěná štola v Čermné ve Slezsku 

Na této lokalitě bylo měření komplikováno několika faktory. Situaci ztěžoval jednak 

terén a také fakt, že vstup do štoly byl zatarasen porostem a padlými kmeny stromů (Obr. 

č. 56). Rovněž a je patrné podle zjevné sníženiny nad štolou, že SDD bude pravděpodobně 

nějakým způsobem zdeformované a v nejkrajnějším případě mohlo dojít až k propadnutí 

stropu (Obr. č. 57). 

 

Obr. č. 57. SDD Dřevěná štola v Čermné ve Slezsku pravděpodobně deformovaná (foto Aleš Poláček).  
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Na této lokalitě bylo měřeno na třech profilech, které jsou opět pro názornost a 

přehlednost zaznačeny barevně na geodeticky zaměřeném schematickém plánu (Obr. č. 

58). Také je k dispozici geodeticky zaměřený řez terénem i se štolou, ale protože vstup do 

štoly není možný, tak vodorovný průběh SDD vyznačeny na obrázku č. 59 je jen orientační 

a stejně tak i směr průběhu štoly na obrázku č. 58 značený žlutě, není přesně znám a je jen 

předpokládaný. Proto se na této lokalitě jedná spíše o nepřímou úlohu. 

 

Obr. č. 58. Geodeticky zaměřená schematická situace geoelektrických profilů na lokalitě Dřevěná štola. 

Převzato a upraveno od firmy (GAKO Ostrava, s.r.o.). 
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Obr. č. 59. Řez terénem s vyznačenými měřenými profily na lokalitě Dřevěná štola v Čermné ve Slezsku. 

Upraveno od (GAKO Ostrava, s.r.o.). 

Profil P-I 

Opět jako u předchozích lokalit se zde začínalo měřit ve spodních partiích štoly, 

profilem P-I na obrázku č. 58 zaznačeným červeně. Pravděpodobná hloubka důlního díla 

v místě křížení s profilem P-I by měla být asi 8,5 m. Profil byl roztažen s krokem měření 

1,5 m a jeho celková délka proto vyšla na 70,5 m. Obrázek č. 60a dokazuje, že se podařilo 

se uspořádáním W-SCH naměřit anomálii podstatně výše nad předpokládanou hloubkou 

SDD, a také byl zjištěn anomální projev o něco níže nalevo (obojí značeno černým 

kroužkem na obrázku č. 60a), což může být způsobeno pravděpodobně existencí 

rozvolněné zóny nad SDD. 

Poté bylo měřeno zapojení D-D, které naměřilo podobný anomální projev jako W-

SCH (značeno černým kroužkem na obrázku č. 60b), což by potvrzovalo existenci 

rozvolněné zóny nad důlním dílem. Ale na pseudořezu na obrázku č. 60b se objevila další 

anomálie která vzhledem k tomu, že neznáme přesný průběh SDD, může naznačovat to, že 

vede právě tudy. Ale jde pouze o jednu z variant. 

Následovalo přemístění elektrod na vzdálenost 3 m od sebe. Opět bylo měřeno 

uspořádáním W-SCH a D-D. Obě tyto uspořádání naměřila prakticky stejný projev. 

Obrázek č. 61 dokazuje, že poloha SDD byla zachycena (značeno bíle) výškově posunutá 

směrem k povrchu oproti předpokládané hloubkové úrovni (značeno černými čárkovanými 

čarami na obrázku č. 61), což je patrně způsobeno možnou deformací starého důlního díla, 

která se projevuje rozvolněnou zónou. 
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Obr. č. 60. Porovnání pseudořezů z profilu č. 1 měřených s rozestupem 1,5 m. a) W-SCH, b) D-D. 
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Obr. č. 61. Porovnání pseudořezů z profilu č. 1 měřených s rozestupem 3 m. a) W-SCH, b) D-D. 
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Profil P-II 

Profil č. 2 byl umístěn zhruba 10 m. výše po svahu. Na obrázku č. 58 je znázorněn 

modrou čarou. Byl zvolen 3 metrový rozestup mezi elektrodami a profil dosáhl délky 93 

m. S největší pravděpodobností je v místě kde protínal štolu hloubka asi 14 m. Uspořádání 

W-SCH zaznamenalo anomálii vpravo od středu profilu (značený červeným kroužkem na 

obrázku č. 62a), ale interpretace není jednoznačná, vzhledem k tomu ž neznáme průběh 

SDD. 

Následovalo měření uspořádáním D-D se stejným krokem měření 3 m. Toto 

uspořádání zachytilo anomálii v o něco větší hloubce, než je předpokládaná hloubka SDD 

(zaznačeno červeně obrázek č. 62b). 

Profil III 

Po skončení měření 2. profilu se aparatura přesunula asi o 35 m nahoru po svahu, až 

za hranici lesa na pole (Obr. č. 58), kde byl profil rozvinut na vzdálenost 117 m s krokem 

měření 3 m. Bylo změřeno jak uspořádání W-SCH, tak i uspořádání D-D, ale jak je vidět 

na obrázku č. 63, tak ani jednomu z nich se nepodařilo dostat do požadované hloubkové 

úrovně 29 m pod povrchem, což je předpokládaná hloubka SDD podle obrázku č. 59, kde 

je profil č. 3 zaznačen zeleně. Na obou pseudořezech se ve spodní části zvýšené odpory 

objevují, ale to nemusí nic znamenat. 

Shrnutí 

Při měření v relativně malé hloubce do asi 10 metrů se SDD dařilo zachytit. Obrázky 

č. 60 a 61 dokazují, že úspěšnější bylo měření s větším rozestupem. Měření bylo ale 

ovlivněno pravděpodobnou existencí rozvolněné zóny nad SDD. Obrázek č. 62 potvrzuje, 

že když dojde k překročení určité hloubkové úrovně tak se SDD stává velmi špatně 

lokalizovatelným, což dokládá i obrázek č. 63, na němž už poloha starého důlního díla byla 

v extrémní hloubce. 
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Obr. č. 62. Porovnání pseudořezů z profilu č. 2 měřených s rozestupem. a) W-SCH, b) D-D. 
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Obr. č. 63. Porovnání pseudořezů z profilu č. 3 měřených s rozestupem. a) W-SCH, b) D-D. 
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8 Závěr 

V předložené práci jsem se zabýval geometrickými faktory, limitující 

lokalizovatelnost horizontálních důlních děl, použitím metody ERT. Těmito 

geometrickými faktory je myšleno hlavně hloubka uložení SDD a zvolené uspořádání 

elektrod v závislosti na rozestupu elektrod. 

Jedním z konkrétních závěrů zjištěných při terénním měření na vybraných lokalitách 

(Xaver 1 a štola Vlasta) je fakt, že při vyhledávání SDD elektrickou rezistivitní tomografií 

je třeba vždy horninový celek prověřit více než jedním uspořádáním, protože v případě že 

se jedním uspořádáním nepodaří anomálii zachytit, ještě to nemusí s jistotou znamenat, že 

se SDD v podloží opravdu nenachází, protože jiné uspořádání může důlní dílo zachytit 

přesvědčivě, což dokazují obrázky č. 29 a 41. 

Další z konkrétních poznatků vyvozených z interpretace geoelektrických pseudořezů 

na vybraných lokalitách je zjištění jevu, který se může označovat jako posunutí zachycené 

anomálie. Jde o zachycení SDD na pseudořezu v mělčí hloubce oproti reálné hloubce 

uložení SDD, což se projevuje hlavně u uspořádání W-SCH (Obr. č. 34a, 35a) i 

horizontální posunutí často doprava od reálné polohy SDD. To dokazují obrázky č. 34b, 

35b, 36, 51. 

Hlavním geometrickým faktorem limitujícím lokalizovatelnost horizontálního SDD 

je hloubka jeho uložení. Bylo zjištěno že, při zvýšení hloubky se lokalizační schopnost 

značně redukuje a interpretace pseudořezů už jsou nejednoznačné. Lokalizační schopnost 

jednotlivých uspořádání je vždy závislá na charakteru horninového prostředí na 

konkrétních lokalitách ale vzhledem k vyhodnocení naměřených výsledků, lze vznést 

předpoklad, že důlní dílo je lokalizovatelné jen do té doby dokud hloubka jeho uložení 

nepřekročí 5x rozměr jeho průřezu. Tuto domněnku potvrzují výsledky z lokality 

Svatoňovice, kde bylo SDD, o rozměrech asi 2x2 m, zachyceno do hloubky 10 m, ale při 

překročení této kritické hloubky, se již štolu nepodařilo zachytit (Obr. č. 52a, 53a). 
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Co se týč problematiky vlivu zvoleného rozestupu elektrod na lokalizační schopnost 

jednotlivých uspořádání, tak je nutné podotknout, že každá lokalita je rozdílná a volba 

vhodného rozestupu elektrod se odvíjí od charakteristik jednotlivých lokalit. Avšak obecně 

se dá říct, že rozestup elektrod 1 m, při řešení této dané problematiky, neposkytuje 

přesvědčivé výsledky, protože je příliš podrobný a průzkum není efektivní. Optimální je 

rozestup 2 m a při větší hloubce uložení i rozestup 3 m. 

Při dvojnásobném zvýšení hloubky u uspořádání W-SCH se schopnost lokalizace 

rapidně snižuje (Obr. č. 30a) a se zvýšením rozestupů na 3 m u takovéto hloubky se tato 

schopnost úplně vytrácí. 

V tomto shrnutí je také nutné podotknout, že uvedené závěry nemají jednoznačnou 

platnost, ale upozorňují na nutnost využívat možností aparatury ARES měřit na stejném 

profilu s různým uspořádáním elektrod. Stále platí, že řešení nepřímé metody není 

jednoznačné, provedená interpretace je výsledkem kombinace mnoha faktorů, a to, že 

některé anomálie lze interpretovat různě, záleží i na zkušenosti interpretující osoby. 
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Obr. č. 48. Řez terénem s vyznačenými měřenými profily na lokalitě Svatoňovice štola - G. 

Převzato a upraveno od (GAKO Ostrava, s.r.o.). 

Obr. č. 50. Porovnání geoelektrických pseudořezů s krokem 2m. z profilu č. 1. a) W-SCH,b) D-D. 

Obr. č. 51. Porovnání geoelektrických pseudořezů s krokem 1 m. z profilu č. 1. a) W-SCH,b)D-D. 

Obr. č. 52. Porovnání geoelektrických pseudořezů z profilu č. 2. a) W-SCH, b) D-D. 

Obr. č. 53. Porovnání geoelektrických pseudořezů z profilu č. 3. s rozestupy 2 m. a) W-SCH, b) 

D-D. 

Obr. č. 54. Porovnání pseudořezů z profilu č. 3. s rozestupy 3 m. a)W-SCH,b)D-D. 

Obr. č. 55. Lokalizace lokality Dřevěná štola v Čermné ve Slezsku na mapě (www.mapy.cz, 

2012(e)). 

Obr. č. 56. Ústí Dřevěné štoly v Čermné ve Slezsku zatarasený padlými stromy (foto Aleš 

Poláček). 

Obr. č. 57. SDD Dřevěná štola v Čermné ve Slezsku pravděpodobně deformovaná (foto Aleš 

Poláček). Převzato a upraveno od firmy (GAKO Ostrava, s.r.o.). 

Obr. č. 58. Geodeticky zaměřená schematická situace geoelektrických profilů na lokalitě Dřevěná 

štola.  

Obr. č. 59. Řez terénem s vyznačenými měřenými profily na lokalitě Dřevěná štola v Čermné ve 

Slezsku. Upraveno od (GAKO Ostrava, s.r.o.). 

Obr. č. 60. Porovnání pseudořezů z profilu č. 1 měřených s rozestupem 1,5 m. a) W-SCH,b) D-D. 

Obr. č. 61. Porovnání pseudořezů z profilu č. 1 měřených s rozestupem 3 m. a) W-SCH, b) D-D. 

Obr. č. 62. Porovnání pseudořezů z profilu č. 2 měřených s rozestupem. a) W-SCH, b) D-D. 

Obr. č. 63. Porovnání pseudořezů z profilu č. 3 měřených s rozestupem. a) W-SCH, b) D-D. 


