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Summary 

This thesis analyzes the possibility of using electrical resistivity tomography (ERT) 
in the localization of underground cavities of the deposit Čistá of Mariánské lázně in the 
locality former Jeroným Mine. The work is based on the practical implementation of 
geoelectrical measurement, the interpretation of the results of geoelectrical pseudosections 
and their comparison with geophysical investigation and the recorded results in the locality 
former Jeroným Mine in the past. 

Keywords: 

Jeroným Mine, electrical resistivity tomography (ERT), geophysical investigation, 
old mine workings. 

 

 

 

 

 

Anotace 

V předložené práci jsou zpracovaný možnosti použití elektrické rezistivitní 
tomografie (ERT) při vyhledávání podzemních dutin na Ložisku Čistá u Mariánských 
Lázní v lokalitě bývalého Dolu Jeroným. Práce je založená na provádění praktického 
geoelektrického měření metodou elektrické rezistivitní tomografie v této oblasti a na 
interpretaci výsledků zhotovených geoelektrických pseudořezů a jejich porovnání 
s geofyzikálními průzkumy a naměřenými výsledky na lokalitě bývalého Dolu Jeroným v 
minulosti. 

Klíčová slova: 

Důl Jeroným, elektrická rezistivitní tomografie (ERT), geofyzikální průzkum, stará 
důlní díla. 
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Seznam zkratek 
 

A, B   proudové elektrody  
Bvp   Balt po vyrovnání  

C1, C2  proudové elektrody  

cm  centimetr 

D-D   uspořádání dipól – dipól  

D-P   uspořádání dipól – pól  

ERT  elektrické rezistivitní tomografie  

CHKO  chráněná krajinná oblast 

km  kilometr 

m  metr 

m n. m. metrů nad mořem 

m.s-1   metry za sekundu  

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí  

M, N   měřící elektrody  

ODD   opuštěné důlní dílo  

OP   odporové profilování  

P1, P2   měřící elektrody  

SDD   staré důlní dílo 

Sn -W  cínowolframový 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

V   napětí  

W   Wennerovo uspořádání  

W-SCH  uspořádání Wenner – Schlumberger  

Ωm   ohmmetr 
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Úvod 

Důl Jeroným v Čisté je rozsáhlé důlní dílo, které vznikalo od středověku. Jedná se o 
unikátní lokalitu se zachovalými podzemními prostory po těžbě cínu. V současné i 
nedávné minulosti jsou prováděný průzkumy a práce, které mají za cíl zmapovat a 
zpřístupnit tuto významnou montánní památku celoevropského významu lidem. I přes 
množství různých průzkumů je předpokládáno, že část podzemních prostor stále zůstává 
nedohledána z důvodu závalu přístupových chodeb a těžebních komor. 

Cílem práce je tedy možnost lokalizace vydobytých důlních prostor (komor, chodeb, 
a jiných podzemních dutin) metodou elektrické rezistivitní tomografie (ERT), interpretace 
naměřených výsledku a jejich následné zhodnocení s geofyzikálními měřeními 
prováděnými v průběhu let 2009 a 2010 [1]. 
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1. Základní geologické poměry ložiska 

1.1. Geografické a geomorfologické poměry 

Ložisko Čistá – Jeroným se rozprostírá v katastrálním území 742163 - Čistá u 
Rovné v Karlovarském kraji. Lokalita je vzdálená od obce Krásno cca 7 km, od obce 
Prameny cca 12 km, od okresního města Sokolov pak cca 10 km, od města Horní Slavkov 
západním směrem cca 8 km a od již neexistujícího města Čistá necelé 2 km. Čistá byla 
založená v 15. století, konec Čisté nastal po druhé světové válce, kdy byla Čistá nejprve 
vylidněna a při následných vojenských cvičeních zdemolovaná bez možnosti zjistit její 
přesné polohopisné umístění. Ložisko Čistá – Jeroným leží přibližně uprostřed 
Slavkovského lesa, blíže k jeho jihovýchodnímu okraji v CHKO Slavkovský les. 

Reliéf terénu je místně členitý. Stará oligocenní parovina, ležící zhruba ve výšce 
cca 850 m n. m. je reprezentována vrcholy okolních kopců (Komáří vrch, Lobezský vrch, 
Okrouhlý vrch – Krudum, Rozhledy, Sklenný vrch, Stolec) a je brázděná nemnoho hluboce 
zaříznutými údolími Lobezského a Boreckého potoka s jejich přítoky. Samotné ložisko se 
nachází na severním svahu hřbetu sevřeného mezi údolím Lobezského potoka na západě, 
údolím bezejmenného přítoku na severu a údolím Chalupeckého potoka na jihu, a jenž 
tvoří pravostranný přítok Lobezského potoka. Údolí bezejmenného přítoku pak odděluje 
vyšší hřbet od vrchu Rozhledy nejvyššího vrcholu v této lokalitě. 

 

Obr. 1 Geografická situace zájmové lokality, upraveno na mapě [17]. 

Nadmořská výška ústí jámy Jeroným (Jáma 1) na ODD je 782,1 m n. m.. Počva 
Odvodňovací štoly Jeroným je v ústí 727,66 m n. m. a polohou se ústí štoly nachází na 
jižní straně oblasti ODD. V blízkosti silnice II/210 Krásno – Sokolov je vybudován portál 
vstupní štoly (Barochův portál) do podzemní části SDD. Nová těžní (Jáma 2A) a větrací 
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jáma (Jáma 2B) jsou zaraženy v nadmořské výšce 778,6 m n. m. Okolní přilehlé pozemky 
jsou ve středu lokality náletově zalesněny, po okrajích zatravněné, a zemědělsky 
obhospodařované s upadajícím směrem terénu k severu k soustavě několika rybníků. 
 

1.2. Geologie a úložné poměry ložiska Čistá – Jeroným  

Ložisko cínu a s ním spojený důl Jeroným leží při jihozápadním okraji 
krudumského granitoidního masívu v místech kde tento masív vybíhá směrem k jihu a 
jihovýchodu do hornin obalového krystalinika. Masív Krudum, nazvaný podle vrcholu 
nacházejícího se severozápadně od Horního Slavkova, představuje významný masív 
granitoidních hornin ve Slavkovském lese. Jedná se o těleso trojúhelníkovitého tvaru 
rozkládající se západně od Horního Slavkova. Jeho základna má směr zhruba západ - 
východ a rozkládá se od západního okolí Krásna po obec Podstrání. Vrchol trojúhelníku 
leží ve svahu Slavkovského lesa nad sokolovskou pánví v prostoru Staré Sedlo - Hrušková. 
Plocha masívu je přibližně 50 km2. Těleso má komplikované petrografické složení, ve 
kterém dominují tři základní typy žul, označovaných jako třídomská (nejstarší, porfyrická, 
drobně a středně zrnitá, biotitická s muskovitem), milířská (světlé barvy, středně zrnitá 
dvojslídná hornina místy se zvýšeným obsahem topazu) a čistecká (nejmladší, pleťové 
barvy, středně zrnitá, místy až porfyrická, označovaná také jako litno - topazová) [20]. 

 

Obr. 2. Výřez geologické situace v oblasti Dolu Jeroným, upraveno podle [13]. 
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Obal žulového masívu tvoří horniny patřící slavkovskému krystaliniku Českého 
masívu. Slavkovské krystalinikum je považováno za regionálně metamorfované a 
kontaktními účinky variských granitoidů dotvořené svrchní proterozoikum. Slavkovské 
krystalinikum je v okolí dolu Jeroným budováno převážně biotitickými pararulami [20]. 

Horniny slavkovského krystalinika byly následně různě intenzivně 
migmatitizovány a při intruzi žul i granitizovány. V horninovém komplexu se kromě 
rulových hornin vyskytují také polohy zejména kvarcitů, amfibolitů a amfibolických rul. 
Zastoupení těchto hornin je ale pouze podřízené, a to většinou v podobě konkordantních 
vložek decimetrové, jen zřídka metrové mocnosti. Kvarcity představují původně 
sedimentární horniny, u amfibolitů je předpokládán případně také jejich magmatický 
původ [20]. 

Strukturní uspořádání obalového krystalinika je zhruba konformní s žulovým 
masívem – generelní směr foliace je přibližně východ – západ s úklonem k jihu. Kontakt 
žul s obalovým krystalinikem je s největší pravděpodobností intruzivní povahy, prostorově 
velmi nepravidelný, „schodovitý“, místy s výběžky žul do pláště. Tyto „nerovnosti“ 
kontaktu jsou primární, intruzivní povahy. V některých starších pracích se, ale lze setkat 
s názorem, že zubatý průběh kontaktní hranice žuly a ruly je způsoben tektonicky, a to 
především díky existenci příčných poruch směru S-J, na nichž jsou východní kry 
posunovány směrem k severu. Kromě těchto poruch byly zjištěny i mladší poruchy směru 
V-Z upadající převážně k jihu. Intrudující žula krudumského masívu způsobila kontaktní 
metamorfózu okolních rul, a to zejména retrográdní povahy. Na styku žuly s rulami je 
vyvinut úzký, nejvýše několik centimetrů mocný lem pegmatitu, který je charakteristickým 
znakem pro styk mladých žul se svým okolím. Tento pegmatitový lem je znám i 
z některých ostatních cínových ložisek, jak ve Slavkovském lese, tak také ve světě. 
V rulách pak vznikl tenký (většinou 0,5 – 2 cm) reakční lem s výrazným nakupením 
biotitu [20]. 

Z hlediska ložiskového významu jsou mnohem důležitější granitoidní horniny. 
Variské cínonosné plutony náleží jednotkám pokročilé variské stabilizace; jde o vápenato-
alkalické asociace, z nichž některé se blíží vyvřelinám mediteránního typu, hlavně 
biotitické a dvojslídné žuly mladší intruzívní suity Krušných hor. Jejich stáří, jakož i stáří 
s jejich magmatismem spojených ložisek kasiterito-křemenné formace i ložisek 
kasiteritové mineralizace ve skarnech, je určeno geologicky i geochronologicky metodou 
K/Ar s daty kolem 265 mil. let. Geologická pozorování potvrzují časově blízký vznik 
těchto Sn-W ložisek po intruzi této skupiny žul [20]. 

V případě ložiska Čistá jsou cínonosnými granitoidními horninami granitoidy 
masivu Krudum. Žulové horniny jsou v prostoru ložiska Jeroným zastoupeny dvěma 
základními typy. Především se jedná o středně zrnitou litno – topazovou žulu, 
označovanou podle Fialy jako typ Čistá, která buduje podstatnou část ložiska Jeroným. 
Druhým typem je jemnozrnná porfyrická biotitická žula. Středně zrnitá žula tvoří střední a 
severovýchodní část ložiska, porfyrická pak část jihozápadní. Styk obou typů žul je místo 
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od místa proměnlivý – vedle ostrých hranic, oddělujících jednoznačně oba typy lze nalézt i 
pozvolné přechody. Kromě obou základních typů žul jsou na ložisku méně zastoupeny i 
další horniny, především leukokrátní středně zrnité žuly, ojediněle pak syenity a 
feldspatické horniny. U těchto hornin je však pravděpodobné, že při jejich vzniku se 
výrazně projevily metasomatické, postmagmatické procesy (feldspatizace), které jsou 
běžné v „kupolích“ cínonosných žul. Díky značné sumě mineralizátorů dochází po intruzi 
žul k jejich postmagmatickým alteracím, označovaným jako autometamorfóza. Procesy 
jsou doprovázeny přínosem i odnosem látek a výsledkem těchto pochodů jsou takové 
alterace jako greisenizace, feldspatizace, sericitizace (uvádí se, že jde o nejrozšířenější 
přeměnu na ložisku Čistá – Jeroným), dále pak fluoritizace, hematitizace, kaolinizace žul 
apod. Především procesy sericitizace a kaolinizace se příznivě podílejí na snadném 
uvolňování zrn kasiteritu ze zrudněné horniny, což příznivě ovlivňovalo výtěžnost kovu 
z rudy [20]. 

Významnou přeměnou, postihující na ložisku Jeroným převážně středně zrnité, v menší 
míře i jemnozrnné žuly je greisenizace. Při greisenizaci dochází v žule k odnosu alkálií a 
jejich nahrazení křemenem. Vzniká hornina greisen, charakteristická pro cínová ložiska. 
V greisenech kromě křemene přibývá především fluor, což se může projevit vznikem 
minerálu topazu, někdy také turmalínu nebo fluoritu. S greiseny je často spojena cínová 
mineralizace. V hornině jsou rozptýlena zrna kasiteritu, wolframitu a dalších minerálů 
parageneze. Alkálie uvolněné při procesech greisenizace vedou ke vzniku hornin 
tvořených především živci. Ve Slavkovském lese jsou tyto horniny reprezentovány 
výskytem feldspatitů, těžených v současnosti na ložisku Vysoký kámen u Krásna jako 
živcová surovina. Při chladnutí a kontrakci žulového masívu vznikají typické 
granitektonické struktury. Na ložisku Jeroným se především uplatnil systém struktur 
rovnoběžných s kontaktem žul a rulového pláště. Poloha inhomogenit usnadnila pohyb 
fluid a autometamorfované polohy jsou tak uspořádány rovnoběžně s pláštěm. Alterované 
polohy jsou zčásti také zrudněny a představovaly proto předmět zájmu těžařů. [20]. 

Cín – wolframové zrudnění je v oblasti ložiska vázáno na dva typy formací: 

- křemenné žíly s kasiteritem a wolframitem 

- impregnace kasiteritu a wolframitu v přeměněných, zejména litno-topazových 
žulách 

Křemenné žíly s bohatým cínovým zrudněním představovaly pravděpodobně 
počáteční objekt dobývání na ložisku Jeroným. Žíly se vyskytují jak v granitoidních 
horninách, tak zejména v pararulovém plášti. Tento typ zrudnění je v žulách vyvinut 
převážně jako čočky, hnízda nebo jako tenké žíly. Výjimečná mocnost žil je 15 cm, 
v průměru jsou však žíly mocné jen okolo 1 – 5 cm. Směr těchto žil v plášti je zhruba Z-V 
se strmým úklonem k severu. V žilné výplni převládá křemen, místy je možno nalézt 
kasiterit, wolframit, zřídka beryl, apatit, molybdenit, topaz a řadu dalších minerálů. Lze 
však předpokládat, že křemenné žíly vzhledem ke své malé mocnosti a malému 
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prostorovému rozšíření neměly ani v historických dobách příliš velký ekonomický 
význam [20]. 

Impregnační typ zrudnění na ložisku Jeroným sleduje nejrozsáhlejší zónu 
greisenizace a sericitizace. Rudní obsah tvořený kasiteritem, podřízeně wolframitem a 
okrajově i molybdenitem tvoří několik poloh deskovitého až čočkovitého tvaru, zhruba 
rovnoběžných s kontaktem žulového masívu s rulovým pláštěm, který upadá pod úhly 
zhruba 30 - 45o k jihu až jihovýchodu. Alterovaná zóna (samozřejmě nikoli celá zrudněná) 
sahá do 100 metrové hloubky masívu od kontaktu a uklání se spolu s plochou styku 
s nadložím. Zrudnění je tedy lokalizováno v endokontaktu granitoidního tělesa.  V této 
zóně je známo 7 zrudněných poloh nacházejících se nad sebou. Intenzita zrudnění byla 
největší blízko kontaktu, začíná 2 až 4 m od něj a klesá do hloubky masívu. Nejblíže 
kontaktu se nachází nejmocnější zrudněná poloha. Mocnost tohoto největšího zrudněného 
tělesa dosahuje až 20 m při směrné délce až okolo 400 m. Tvar zrudnění je velmi 
nepravidelný, což dokládá dnes především tvar a rozměry dobývek (komor). Mocnost níže 
položených zrudněných poloh se pohybuje od 1 do max. 15 m. Jejich zrudnění je však 
s hloubkou méně pravidelné a rozsáhlé. Lze proto říci, že význam jednotlivých rudních 
poloh z hlediska jejich mocnosti a kvality zrudnění klesá se vzdáleností od kontaktu. 
Kasiterit je v greisenech, greisenizovaných a jinak alterovaných žulách rozptýlen, místy 
velmi nepravidelně. Maximální obsahy cínu na ložisku Jeroným se pravděpodobně 
pohybovaly okolo 1 %, ale pravděpodobně jen nepříliš často. Průměrný obsah kovu v rudě 
na ložisku lze odhadnout na nižší desetiny procent cínu. Je třeba zdůraznit, že zrudněné 
horniny nejsou makroskopicky odlišné od hornin jalových, a proto rozsah a tvar rudních 
těles byl vymezen pouze na základě výsledků analýz. Navíc nebyla zjištěna ani přímá 
souvislost mezi charakterem a stupněm přeměny horniny a kvalitou zrudnění. Proces 
greisenizace nebyl pravděpodobně synchronní s fází vzniku kasiteritu. Rudní tělesa nejsou 
konformní s alterovanými zónami na ložisku Jeroným a zčásti přechází i do pláště 
žulového masivu [20]. 

1.3 Hydrogeologické poměry ložiska 

Hydrogeologické poměry v zájmové ložiskové lokalitě jsou dány zejména 
morfologií terénu, mocností kvartérního pokryvu, tektonickým porušením horninového 
masívu a rozsahem rozfárání zrudněných poloh. Reliéf okolního terénu na ložisku čistá – 
Jeroným je náhorního charakteru s poměrně pozvolnými svahy na náhorních plošinách a 
s příkrými svahy směřujícími do údolí potoků. Terén nad SDD a ODD se sklání mírně 
k severu a tvoří je louky a pastviny, ve většině případů zamokřené. 

Zájmové území se nachází dle [13] v hydrogeologickém rajónu 611 – krystalinikum 
západní části Krušných Hor a Slavkovského lesa a náleží hydrologickému pořadí 1-13-01-
127. Z hydrogeologického hlediska je rajón tvořen strukturami puklinových podzemních 
vod v usměrněně rozpukaných pararulách a ve všesměrně rozpukaných žulách a 
ortorulách, včetně průlinového zvodnění jejich kvartérních pokryvů. Ložisko Čistá – 
Jeroným bylo celé těženo nad úrovní erozivní báze krajiny, kterou tvoří řeka Ohře a i nad 
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úrovní místní erozní báze Lobezského potoka, který odvodňuje celé ložisko a povrch 
zájmového území. 

Podzemní voda je vázána na přípovrchovou zónu rozpojení a rozvolnění hornin, 
která zahrnuje zvětralinový plášť a svrchní zvětralé a rozpukané pásmo skalního podkladu. 
Podzemní voda proudí v tomto smíšeném průlinovém a puklinovém prostředí severním 
směrem k bezejmennému potoku, který tvoří pravostranný přítok Lobezského potoka 
v obci Podstrání. Zájmová oblast nad ložiskem je tedy odvodňována tímto bezejmenným 
povrchovým tokem na severu, který odvádí nejen povrchové srážkové vody, ale i část 
podzemní vody kvartérního pokryvu a mělkého oběhu, které nestihly infiltrovat puklinami 
hlouběji do skalního masivu. Směrem do hloubky proudí podzemní voda výhradně 
v puklinovém prostředí skalních hornin. Lokálně je vázána na poruchové zóny a proudí 
podzemní voda výhradně v puklinovém prostředí skalních hornin. Lokálně je vázána na 
poruchové zóny a tektonické linie horninového masivu. Vytváří se zde nejednotná zvodeň 
s volnou hladinou podzemní vody konformní s morfologií terénu. Atmosférické srážky 
jsou jediným zdrojem přípovrchového kolektoru [13].  

Doplňování podzemních vod se odehrává přímým vsakem atmosférických srážek a 
táním sněhové pokrývky do málo mocného kvartérního pokryvu. Ten je v nadloží ložiska 
tvořen zejména zvětralinami rulového pláště, v místě výchozu ložiska zvětralinami žul. 
Kvartérní pokryv a sutě krystalinického pláště s jílovitou složkou přinášejí při infiltraci 
sebou jílovitý podíl a zatěsňují tím pukliny krystalinického podloží. Propustnost puklin a 
tektonických poruch je tedy ovlivněna jejich sekundární výplní vyplaveným jílovitým 
materiálem. Pro oběh podzemní vody jsou významnější granitoidy díky značnému 
tektonickému porušení sítí puklin a zlomů, většinou propustných i do větších hloubek. 
Také jejich zvětralinový plášť písčitého až písčito-jílovitého charakteru vytváří relativně 
příznivé podmínky pro oběh podzemní vody. K doplňování vodních zásob puklinového 
systému granitoidů dochází zejména přímou infiltrací do žulového eluvia na výchozech. 
Vliv na dotaci podzemních vod granitoidů má kromě propustnosti kvartéru i tektonika 
vlastního granitoidového masívu a jeho krystalinického nadloží. Bezprostředně nad SDD 
prochází kontakt mezi cínonosnou žulou a horninami rulového pláště a to přibližně ve 
směru V-Z se sklonem cca 30° k J, podél něhož dochází v alterovaných zónách k drenáži 
povrchových vod do podzemí [13]. 

Poměrně velká část infiltrované srážkové vody z kvartérního pokryvu se dále 
vsakuje puklinami, tektonickými poruchami, zavalenými výchozy a propady důlních děl 
hlouběji do podzemí. Vyražená důlní díla, charakteru komor propojených chodbicemi, 
vytváří podpovrchový drenážní systém, který gravitačně odvádí důlní vody jižním směrem, 
ve sklonu ložiska do odvodňovací štoly Jeroným. Ta v současné době tvoří nejnižší 
známou odvodňovací bázi dolu Jeroným, která odvádí důlní vody z ložiska do 
Chalupeckého potoka, jež tvoří pravostranný přítok místní erozní báze Lobezského potoka. 
V komplexu ODD se nachází řada komor, komínů a hloubení, která jsou vyražena i pod 
úrovní této odvodňovací štoly, ale zároveň potvrzuje skutečnost, že v současné době 
neexistuje fungující nižší odvodňovací báze komplexu ODD. 
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Obr. 3. Vodohospodářská mapa, upraveno podle [13]. 

 

Z celkového umístění ODD a SDD je zřejmé, že komplex SDD je vyražen jiho-
východním směrem a směřuje do míst napojení odvodňovací štoly Jeroným do komplexu 
ODD. Hlavní směr odtoku důlních vod v části komplexu SDD je tedy k jihu, ve sklonu 
ložiska směrem k Chalupeckému potoku. I když zatím není prokázána přímá komunikace, 
předpokládá se odvodnění SDD přes stávající závaly v jižní části komplexu do oblasti 
ODD a dále navazující odvodňovací štolou Jeroným do Chalupeckého potoka. Nasvědčuje 
tomu i skutečnost, že nejkratší vzdálenost mezi oběma komplexy činí necelých 80 m a 
důlní vody se v komplexu SDD ztrácí průsakem v závalech a komorách u výškově nejnižší 
přístupné části komplexu SDD. 
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2. Historie těžby na ložisku 

Z historického hlediska je komplex bývalého Dolu Jeroným v oblasti těžby a 
zpracování cínu technický unikát evropského významu a výrazně doplňuje fond českých 
respektive evropských montánních památek. Z hlediska rudného hornictví se jedná o 
významný prvek minulosti podzemního dobývání rud na území České republiky a jako 
celek je unikátním dokladem vyspělosti hornictví ve středověku v České zemi.  
 

2.1. Historie dobývání 

Počátky hlubinného dobývání cínových rud v okolí Čisté sahají podobně jako 
v Jáchymově až k první polovině 16. století, kdy došlo k vyčerpání rýžovisek na východní 
straně vrchu Špičák, jež byla těžena od 14. století. Dobývací práce na Čisté nikdy 
nedosáhly takového významu jako těžba v oblasti Slavkova a Krásna, kde se začalo těžit 
mnohem dříve (14. Století). Dne 20. 8. 1551 propůjčuje Ferdinand I. Habsburský městu 
Čistá horní právo, svobody a městská práva Královského horního města (Königliche 
Bergstadt Lauterbach). Tyto práva pak byla potvrzena a rozšířena i následujícími 
panovníky. Díky tomu mělo město Čistá vlastní cínovou váhu, huť a právo volné těžby 
dřeva v královských lesích. Kvalita těženého cínu v té době byla tak vysoká, že byla 
srovnávaná s kvalitou velmi ceněného cínu anglického. 

 
Obr. 4 Titulní list z Horní knihy Královského Horního města Čistá (foto autor). 

 
V roce 1772 postihl město Čistou obrovský požár, který zničil téměř všechny 

písemné materiály, které se vztahovaly k hornictví. Z dochovaných materiálů po požáru lze 
usuzovat, že rozmach dolování byl sice rychlý, nicméně netrval dlouho. Postupem času 
dochází k úpadku těžby. Můžeme předpokládat, že dolování bylo provozováno hlavně 
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z důvodu, aby město nepřišlo o udělený statut horního města, který zajišťoval určitá 
privilegia. V roce 1631 dochází ke zničení cínové huti a těžba pokračuje jen sporadicky. 
Zatímco v roce 1619 bylo vytěženo 63 centýřů a 97 liber cínu (3198 kg cínu), v roce 1740 
je to jen 5 centýřů (250 kg cínu). Jednou z důležitých příčin úpadku těžby byl pokles ceny 
cínu a začátkem 19. století pak byly práce na dole zastaveny. V roce 1847 jsou již doly 
uváděny jako dlouhodobě sešlé. V roce 1887 byla vyzmáhána jáma Jeroným a 
stejnojmenná štola. Dobývací práce menších objemů pokračovaly prakticky až do konce 
První světové války, kdy byl provoz dolu Jeroným opět zastaven. 

Během Druhé světové války dochází k novému průzkumu ložiska, a je opět 
vyzmáhána štola Jeroným a stejnojmenná šachta. Konečné výsledky průzkumu nebyly 
zárukou většího množství těžby rudy s vyšším obsahem cínu a wolframu potřebného v té 
době pro vojenský průmysl. Jako už dříve v minulosti byl důl Jeroným opuštěn a veškeré 
práce byly přerušeny. Po skončení Druhé světové války se o předmětnou lokalitu zajímal 
v letech 1946, 1947 a 1950 Dr. Fr. Fiala, jenž zadokumentoval všechna přístupná důlní díla 
a vypočítal přibližné zásoby cínových a wolframových rud na ložisku. V roce 1956 resp. 
1957 byla na lokalitě provedena revize Severočeským rudným průzkumem, n. p. Dubí a 
následně byla lokalita předána Rudným Dolům Příbram. V rámci státního úkolu revize a 
vyhledávání cínowolframových ložisek byla v letech 1964 – 1966 vyzmáhána štola 
Jeroným v celém svém průběhu, šachtice Jeroným do hloubky 26 metrů a byl proveden 
vrtný geologický průzkum s odebráním vzorků. Z výsledků vrtného průzkumu byl 
proveden výpočet zásob cínowolframové rudy v ložisku, nicméně zjištěné zásoby byly 
z hlediska průmyslového vydobytí neekonomické. Současně při dopracování zásob byla 
dokončena geologicko-geofyzikální dokumentace dolu a zbývající průmyslové rudné 
výskyty byly zlikvidovány. 

2.2. Historický a současný význam dolu Jeroným 

Z hlediska historického významu nám komplex důlních děl dolu Jeroným ukazuje 
jedinečnou možnost spatřit unikátní stopy důlních práci z období 15 a 16. století. Důvod je 
prostý, k objevení nepřístupných podzemních prostor (SDD) došlo až v roce 1982, kdy je 
pan František Baroch z nedaleké obce Prameny objevil po provalení stropu jedné z chodeb 
až k povrchu. Dlouholetou nepřístupnosti si komplex SDD zachoval svůj původní 
charakter, kdy nejvíce jsou ceněny především zachovalé stopy klasické ruční hornické 
práce v jednotlivých komorách a chodbách po želízkách a špičácích, jež byly používány 
v minulosti při ručním ražení. Zároveň nemůžeme opomenout stopy těžby metodou 
v literatuře označované „sázení ohněm“, kdy jsou nyní chodby a komory po této historické 
těžební metodě pokryty vrstvou sazí. Principem metody „sázení ohněm“ je tepelný a 
objemový šok (degradace pevnosti a objemu), kterému je hornina vystavena zapálenou 
hranicí dřeva. Žár ohně pak způsobí popraskání horniny a horník pak využije vzniklých 
prasklin k odlomení horniny za pomocí mlátku či želízka. Použitím této metody vznikaly 
šiřiny (komory). V takto vzniklých šiřinách se při zjištění nahromadění rudy po obvodu, 
zakládaly lokální ohně a vznikaly tak lokální šiřiny. V podzemí je zde také možnost spatřit 
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na vlastní oči v minulosti používané profily chodeb v závislosti na druhu ražby, úpravy 
počev v úklonných dílech nebo umístění výklenku pro tehdy používané důlní kahany. 

 

Obr. 5 Sázení ohněm – Agricola, převzato od [15]. 

Dne 16. 2. 1990 byl Důl Jeroným u Čisté pro své nesmírné historické hodnoty 
prohlášen Ministerstvem kultury za kulturní památku (MK ČR č. j. 4291/89), přispěla 
k tomu výrazná aktivita regionálních orgánů a organizací. Státní ústav památkové péče se 
sídlem v Praze zaznamenal tuto kulturní památku do ústředního seznamu kulturních 
památek ČR pod registračním číslem nemovitých památek č. 4515. Po vyhlášení komplexu 
Dolu Jeroným kulturní památkou iniciovala Nadace Georgia Agricoly, v roce 1995 ve 
spolupráci s OÚ Sokolov a okresním muzeem a knihovnou v Sokolově vydaní rozhodnutí 
o ochranném pásmu na tuto památku. Dne 27. 5. 1996 následně vydal OÚ Sokolov 
rozhodnutí o ochranném pásmu nemovité kulturní památky „Důl Jeroným-Čistá“ pod č. j. 
RR/233/96. Další významnou událostí pak bylo prohlášení Dolu Jeroným za národní 
kulturní památku k 1. 7. 2008.  

V současné době probíhají různorodé opatření hornického, stavebního a 
výzkumného charakteru, jenž  mají za cíl zpřístupnit část Dolu Jeroným veřejnosti 
v podobě hornického muzea. 

 

2.3. Dobývací metody 

Na lokalitě v Čisté – Jeroným byly používány čtyři základní metody při dobývání 
rud a ražení důlních děl. První z postupů, který vyplýval z přirozeného charakteru otvírky 
ložisek slednými a směrnými chodbami, to bylo sestupkové dobývání, tzv. sestupkování, 
poté bylo zaváděno i výstupkové dobývání, po zavedení střelné práce se mohlo uplatnit víc 
i přímé dobývání, avšak naprosto nejvýznamnějším dobývacím způsobem bylo 
komorování (patrové šíření), které se ukazovalo vzhledem k charakteru dobývaného 
ložiska jako nejefektivnější, protože v maximální míře dovolovalo úplnější vyrubání 
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rudních partií s větší kovnatostí a s nejmenším nákladem na rubání. Ze stropů při 
částečném poškození pilířů působením žárové práce se uvolovalo velké množství rudy, 
kterou nebylo nutné pracně srubávat. V dlouhodobé perspektivě mělo ovšem i negativní 
důsledky, protože nesoudržnou horninou po častých závalech se do hlubiny snadno 
dostávala povrchová voda a při zaboření (zavalení stropu) komor byly zpravidla postiženy 
i sousední komunikace. Dobývaná ložiska se tak podobala skeletům, v nichž hrozilo 
nebezpečí velkých závalů. Vyrubané prostory se nezakládaly a na mnoha místech po 
skončení prací v šiřinách se vypalovaly i zrudněné pilíře. Šiřiny se zajišťovaly vysokými 
hráněmi, přesto však docházelo k závalům [6]. 

2.4. Lokalizace důlních děl 

Až do roku 2009 byl celý komplex Dolu Jeroným rozdělen dle platné legislativy na 
dva samostatné celky. První oblast tvořila stará důlní díla (SDD) objevena v roce 1982 
nacházející se v západní části komplexu a jeho správcem bylo Ministerstvo životního 
prostředí. Druhou oblastí jsou opuštěné důlní díla (ODD) nacházející se ve východní části 
komplexu lokality Dolu Jeroným ve zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jak bylo 
na začátku psáno v roce 2009, konkrétně v květnu tohoto roku, došlo k převzetí SDD 
Karlovarským krajem a tím došlo ke zrušení a přiřazení SDD k části ODD. Od roku 2010 
je správcem celého komplexu Dolu Jeroným Karlovarský kraj. 

 
Obr. 6 Schéma lokalizace SDD a ODD Dolu Jeroným s označením jednotlivých vstupu do podzemí, 

převzato a upraveno dle [16] 
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Obr. 7 Přehledná situace podzemí Dolu Jeroným části ODD s vyznačením jednotlivých komor,  

převzato od [18] 
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3. Geofyzikální průzkum 

3.1. Geofyzikální měření nad Dolem Jeroným prováděná v minulosti 

3.1.1. Lokalizace a metodika geofyzikálních měření 

Geofyzikální průzkum nad dolem Jeroným byl prováděn v průběhu let 2009-2010 
nad lokalitou dolu Jeroným v oblasti obou oddělených části dolu SDD a ODD. Profily se 
vytyčovaly vzhledem k možnému výskytu neznámých dutin i nad předpokládaným 
průběhem překopu mezi SDD a ODD, zároveň se vytyčovaly i profily poblíž silnice II/210 
Sokolov-Krásno, u které hrozí vysoké riziko poddolování. Samotné profily pak byly 
rozprostřeny v nepravidelné síti, průběh profilů je patrný z (obr. 8). 

Základní geofyzikální průzkum lokality sledoval dle zprávy [1] následující cíle: 
- Zjištění mocnosti pokryvu a zvětralin, 
- zjištění stavu horninového masivu, 
- ověření existence mělkých dutin, 
- návrh měřičských bodů nebo profilů pro monitorování změn horninového masivu.  

V rámci měření [1] bylo použito těchto geofyzikálních metod:  
- Elektrická rezistivitní tomografie (ERT), 
- mělká refrakční seismika,  
- mikrogravimetrie, 
- dipólové elektromagnetické profilování (doplňkové měření). 
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Obr. 8 Schéma profilů na lokalitě Důl Jeroným, převzato od [1] 

 

3.1.2. Výsledky základního geofyzikálního průzkumu 

Výsledky elektrické rezistivitní tomografie (ERT) jsou prezentovány ve formě 

odporových řezů (obr. 9). Základem odporových řezů je mapa izolinií měrných odporů, 

která odpovídá vypočtenému odporovému modelu prostředí. V řezech je dále vyznačen 

průběh hlavních subhorizontálních odporových rozhraní [1]. 
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Obr. 9 Přehled naměřených řezů (metoda ERT), převzato od [1] 
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Podobně jsou zobrazeny i výsledky seismických měření (obr. 10). Podkladem 
seismických řezů je mapa izolinií rychlosti šíření podélné vlny v horninovém prostředí pod 
profilem. V řezech je zakreslen průběh hlavního refrakčního rozhraní a také interpretovaná 
poloha subvertikálních poruch v místech snížených rychlostí. Ty patrně odpovídají 
puklinovým zónám nebo rozvolnění horninového masivu v nadloží dutin [1]. 

 
Obr. 10 Přehled seismických řezů, převzato od [1] 

Mikrogravimetrie je zpracována do formy mapy izolinií residuální Bouguerovy 
anomálie (obr. 11). Záporné hodnoty Bouguerovy anomálie obecně ukazují na existenci 
prostředí se sníženou objemovou hmotností. Může se jednat o zvýšenou mocnost pokryvu, 
o zvýšenou puklinatost a intenzivní zvětrání nebo o hledané dutiny a narušený horninový 
masiv v jejich okolí. V mapě je vyznačena síť bodů používaných pro gravimetrický 
monitoring lokality [1]. 



Petr Bunček: Geofyzikální průzkum na ložisku Čistá u Mariánských Lázní 
 

2013       25 
 

 
Obr. 11 Mapa izolinií residuální Bouguerovy anomálie, převzato od [1] 

Komplexní interpretaci geofyzikálních měření základního průzkumu lze shrnout do 
následujících bodů: 
- v zájmovém území se nachází přípovrchová vrstva s mocností od 2 do 10 m, která 

má charakter písčitých svahovin a eluvia žul a rul, jehož pevnost se s hloubkou 
postupně zvyšuje. Seismické rychlosti v této vrstvě mají kladný rychlostní gradient, 
rostou od cca 400 do 1600 m/s (viz obr. 10). V odporových řezech této poloze 
vesměs odpovídá vrstva se zvýšenými odpory nad 500 Ωm (viz obr. 9). To svědčí o 
převážně písčitém charakteru popisované polohy, její báze patrně odpovídá zvýšené 
vlhkosti podložních hornin [1]. 

- podloží je tvořeno dle geologických podkladů krušnohorskými žulami, rulami a 
migmatity. Z hlediska seismických rychlostí je to prostředí značně různorodé. 
Vyskytují se segmenty jak s rychlostmi nad 4000 m/s (relativně neporušené bloky), 
tak oblasti s poklesem rychlostí pod 2500 m/s do značných hloubek (kolem 20 m). 
Příčinou poklesu seismických rychlostí může být přirozené rozpukání horninového 
masivu. V některých případech se však přikláníme k tomu, že je to projevem 
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rozvolnění hornin v okolí stařin. Svědčí proto blízký výskyt známých propadů a 
kolapsů komor. Odporová stavba podložních hornin je také celkem pestrá. 
Generelně převládají odpory pod 500 Ωm. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme 
v žulách a rulách, snížené hodnoty odporů svědčí o celkově narušeném prostředí. 
Výrazný vliv na odporovou stavbu lokality má hladina podzemní vody a zřejmě 
vysoká mineralizace prostředí. Uvedené fyzikální vlastnosti podložních hornin 
ukazují na skutečnost, že horniny jsou místy značně porušené. Horniny jsou při 
povrchu silně zvětralé, nejvýraznější anomálie však svědčí o výrazném vlivu 
puklinových systémů a rozvolnění masivu kolem stařin [1]. 

 
- zjištěné gravimetrické anomálie (viz obr. 11) lze interpretovat jako projev stařin 

nebo jako projev kolapsu nadloží hlubších dobývek. Nejvýraznější lokální minima 
residuální Bouguerovy anomálie se vyskytují v nadloží známých komor severně od 
silnice (profil P5B – nedaleko jámy Jeroným). V oblasti plánovaného překopu jižně 
od silnice, kde není podzemí detailně známo, bylo zastiženo relativně výrazné 
minimum přibližně uprostřed trasy plánovaného překopu (profil P2/220). Anomálii 
lze interpretovat nejspíš jako projev kolapsu nadloží neznámé komory nebo velké 
chodby. Výrazná tíhová anomálie je také v okolí propadu v oblasti SDD (P2/180) 
[1]. 

 
Obr. 12 Korelační schéma geofyzikálních anomálií, převzato od [1] 
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Schéma zjištěných anomálií a jejich vzájemná korelace je zakreslena na (obr. 12) 
vymezit lze 3 základní anomální oblasti v proměřeném území dle [1] jsou to tyto: 

- oblast nadloží komory K31 a K3 = profil P5B, částečně profil P3. Zde se vyskytuje 
výrazná gravimetrická anomálie odpovídající výskytu souboru větších dutin a 
rozvolněnému masivu v jejich okolí (včetně známých závalů). Místy byly 
zaznamenány výrazné poklesy seismických rychlostí při bázi řezu (P5B/210), 
odporová stavba v hlubších partiích řezů je „nepřehledná“. 

- okolí propadu v oblasti SDD = začátek profilů P1,5; P2 a P2,5. Narušení 
horninového masivu dobře dokumentuje výrazná gravimetrická anomálie. Projevují 
se patrně i známé dutiny v okolí propadu. Hrana rozvolnění hornin kolem propadu 
je dobře viditelná na začátku seismického řezu na profilu P2 (výrazný pokles 
rychlostí) a pravděpodobně i na odporovém řezu pro profil P2 (lokálně zvýšené 
odpory na začátku řezu). 

- střední část trasy plánovaného překopu = střed profilů P2; P2,5; P3. Zde se 
vyskytuje protažené lokální gravimetrické minimum doprovázené výraznými 
poklesy seismických rychlostí ve spodní části seismických řezů. V odporových 
řezech nebyly zaznamenány nějaké výrazné anomálie, odporové poměry jsou však 
v těchto místech „nepřehledné“. Ve střední části profilu P2 chybí hlubší průběžné 
odporové rozhraní. 

Pro ověření interpretace povrchových geofyzikálních měření sloužily dva 
průzkumné vrty (V1 a V2), které byly vyvrtány na okraji výše zmíněné anomální oblasti. 
Poloha vrtů je patrná na (obr. 8 a 12). Oba vrty v hloubce kolem 20 m zastihly dutiny 
značných rozměrů. Západní vrt V1 byl suchý, ve vrtu V2 byla naražena hladina podzemní 
vody v hloubce 10 m [1]. 

3.2. Geofyzikální měření elektrickou rezistivitní tomografii (ERT) 

3.2.1. Elektrická rezistivitní tomografie (ERT) 

Elektrická rezistivitní tomografie (electric resistivity tomography – ERT), je 
jednoduše označována taktéž jako „multikabel“. V současnosti se jedná o nejvíce 
využívanou rezistivitní metodu (použití při dohledávání starých a opuštěných důlních děl), 
jelikož představuje kombinaci několika klasických stejnosměrných rezistivitních metod. 
Jedním z měřících přístrojů, fungujícím na principu elektrické rezistivitní tomografie, je 
přístroj ARES (Automatic Resistavity systém) od firmy GF Instruments, s.r.o. (obr. 13). 
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Obr. 13 Přístroj Ares, včetně napájecí autobaterie (foto autor) 
 

V průběhu měření zdánlivé měrné rezistivity horninového prostředí se pro 
zavedení umělého elektrického pole používají nerezové elektrody, ale v tomto případě jsou 
elektrody spojeny v jednu část, tzv. sekci, která se skládá z 8 elektrod (obr. 14). Jednotlivé 
elektrody v sekci jsou od sebe konstantně vzdáleny, maximální vzdálenost je 5 m tak, aby 
bylo možno překonat i terénní nerovnosti a vodorovná vzdálenost mezi elektrodami zůstala 
5 metrů. Pak záleží pouze na dané osobě a podmínkách měření, jaké si zvolí rozestupy. 
Jednotlivé sekce jsou do sebe navzájem zapojovány a tvoří jeden profil. Profil je pak 
omezen terénem nebo kapacitou přístroje, který dokáže zpracovat pouze omezený počet 
elektrod respektive měřených bodů [10] 

 
Obr. 14 Válečková elektroda pro ARES, (foto autor) 
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Přístroj ARES podporuje až 19 různých uspořádání elektrod, z těchto výsledku pak 
můžeme získat 2D nebo 3D zobrazení výsledku. 

2D měřící metoda slouží pro měření hloubkového řezu měrného odporu ve 
sledovaném prostředí. Je vhodná pro detailní průzkum vertikálně i horizontálně 
směrovaných nehomogenit a vyhledávání objektů s odlišným měrným odporem. Pomocí 
vhodného uspořádání elektrod lze dosáhnout lepšího zobrazení různých typů struktur 
(horizontální vrstvy, dutiny, vertikální struktury). Metoda se používá například pro 
sestavení geologických řezů, mapování puklin, dutin a zlomů, vyhledávání průsaků, 
průzkumu svahových deformací apod. [3]. 

Mezi nejpoužívanější uspořádání elektrod patří: Schlumberger, Wenner, Wenner – 
Schlumberger, dipol - dipol, dipol - pol a pol - pol. 

- Uspořádání Schlumberger (SCH) 
Schlumbergerovo uspořádání zahrnuje širokou škálu úkolů, zejména zobrazování 
horizontálních až kvazi-horizontálních vrstev. Detekování velkých nehomogenit o 
různých tvarech a směrech, např. tektonické zóny, rudní žíly a kontakty vrstev 
s výraznými rozdíly v rezistivitě. Hloubkový dosah je asi 1/5 celkové délky „sekcí 
elektrod“. Boční krytí je střední o něco lepší než Wennerovo uspořádání. Je běžně 
používanou metodou pro variabilní povrchovou rezistivitu. Uspořádání má ale nízkou 
schopnost odolávat elektrickým šumům [3], 

- Wennerovo uspořádání (W) 
Wennerovo uspořádání je považováno za nejrychlejší metodu (obr. 15). Nejčastěji 
používanou metodou je Wenner alfa, která má velmi blízko k Schlumbergeru co se 
týče rozsahu aplikace. Hloubkový dosah je menší, odhaduje se na 1/6 vzdálenosti 
proudových elektrod. Má nízké boční krytí a špatné rozlišení hlavně pro níže uložené 
struktury. Výhodou tohoto uspořádání je vysoká odolnost proti elektrickému šumu a 
efektivně nahrazuje Schlumbergera v místech zasažených elektrickým šumem [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. 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 P-D [7]. 

- Uspořádání dipól – dipól (D-D) 
Dipól – dipól uspořádání je nejpodrobnější metodou pro detekování vertikálních 
struktur včetně úzkých prasklin, rudních žil a dutin. Hloubkový dosah je roven 1/5 
vzdálenosti proudových elektrod se středním bočním krytím. Vysoká rozlišovací 
schopnost umožňuje důkladné rozčlenění hluboko se nacházejících struktur [3]. 
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- Uspořádání pól – dipól (P-D) 
Pól – dipól uspořádání je opět velmi efektivní metodou pro detekci všech vertikálních 
struktur s velmi hlubokým dosahem hluboko uložených struktur. Hloubkový dosah se 
udává až na 1/3 celkové délky „sekcí elektrod“ s výborným bočním krytím. 
Nevýhodou je opět nutnost zapojení tzv. nekonečné elektrody C2 ve vzdálenosti aspoň 
pětinásobku vzdálenosti sekcí elektrod. Z důvodu velké vzdálenosti „nekonečné 
elektrody“ je taktéž potřebný vysoký výkon vysílače a pečlivá instalace elektrod, tak 
aby bylo dosaženo co nejmenší pozemní rezistivity [3]. 

- Uspořádání pól – pól (P-P) 
 Pól – pól uspořádání je nejúčinnější metodou pro vyhledávání všech hluboko 

uložených struktur. Hloubkový dosah se udává až na 70% celkové délky „sekcí 
elektrod“ s nejlepším bočním krytím. Velkou nevýhodou je nutnost zapojení tzv. dvou 
nekonečných elektrod C2 a P2 ve vzdálenosti aspoň pětinásobku vzdálenosti elektrod 
C1 a P1. Z důvodu velké vzdálenosti „nekonečných elektrod“ je potřebný vysoký 
výkon vysílače [3]. 

 
Obr. 15 Princip měření ve variantě 2D pro Wennerovo uspořádání, převzato od [3]. 

Postup měření uspořádáním W-SCH: 
Elektrody, které jsou neustále ve styku s horninovým prostředím, jsou pomocí 

počítače střídavě zapojovány podle uspořádání Wenner – Schlumberger, tzn. Že jsou 
nejprve zapojeny podle Wennera, pak několikrát podle Schlumbergera a potom opět podle 
Wennera, atd.. Tímto způsobem se postupně získají hodnoty v jednotlivých sloupečcích 
[11]. 

Data z multielektrodového rezistivitního měření jsou pomocí inverzního programu 
Res2Dinv firmy Geotomo Software zpracována a následně interpretována do vertikálních 
izoohmických pseudořezů [11]. 

 Z naměřených dat vznikne pole zdánlivých rezistivit – naměřené. Na 
základě těchto hodnot si program vytvoří vlastní rezistivitní model horninového prostředí a 



Petr Bunček: Geofyzikální průzkum na ložisku Čistá u Mariánských Lázní 
 

2013       31 
 

rozdělí ho na pravoúhlé bloky, jejichž počet bude menší nebo roven počtu naměřených dat 
(obr. 16) [11]. 

 

 
Obr. 16 Model horninového prostředí rozdělený do bloku pomocí softwaru Res2Dinv varianta 2D, 

převzato od [11] 

Uspořádání bloků je dáno interpretačním programem. Konečný hloubkový dosah 
modelu odpovídá ekvivalentnímu hloubkovému dosahu měření, přičemž rozměr bloků 
s hloubkou narůstá o 10 %, případně 25 %. Program si pro jednotlivé body měření podle 
rezistivitního modelu vypočte hodnotu zdánlivé rezistivity, čímž vznikne pole zdánlivých 
rezistivit – vypočtené. Při výpočtu se používá jedna ze tří variant metody nejmenších 
čtverců – metoda: velmi rychlá kvazi-Newtonova, pomalejší, ale přesnější Gauss-
Newtonova, nebo středně rychlá kombinovaná, spojující výhody předchozích variant [11]. 

Pole zdánlivých rezistivit – naměřených a vypočtených, se porovná a stanoví se 
jejich vzájemná odchylka, která se vyjadřuje chybou RMS (root-meat-squared – druhá 
odmocnina ze součtu kvadrátů). Jestliže není dosaženo dobré shody, tzn., jestliže se 
hodnota RMS v jednotlivých 5 po sobě následujících iteračních krocích výrazně mění, tzn., 
že když rozdíly mezi iteračnímy kroky jsou větší než 5 % vypočtené hodnoty, pak se 
rezistivitní model upraví automatický sám a iterační součet se opakuje. Je-li dosaženo 
dobré shody mezi poli, po 3 – 7 iteračních krocí následuje interpretace rezistivitního 
modelu horninového prostředí. Počet iteračních kroků lze zvyšovat nebo naopak omezit – 
procenty změny hodnoty RMS. Platí ovšem, že model s nejmenší chybou RMS nemusí být 
vždy nejlepším modelem z hlediska geologického, může být totiž i zcela nereálný [11]. 
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3.2.2. Lokalizace geofyzikálního měření 

Na lokalitě Jeroným – čistá bylo po předem provedené rekognoskaci terénu 
uděláno celkem 10 geofyzikálních profilů s různou celkovou délkou. Podrobné naměřené 
údaje jsou uvedeny s popisem u jednotlivých profilů. Výsledky ERT jsou interpretovány 
ve formě vertikálních rezistivitních řezů.  

 
Obr. 17 Celková situace s vyznačenými profily, upraveno dle [20] 



Petr Bunček: Geofyzikální průzkum na ložisku Čistá u Mariánských Lázní 
 

2013       33 
 

4.  Výsledky průzkumných prací 

 Výsledky elektrické rezistivitní tomografie – ERT jsou prezentovány ve formě 
vertikálních rezistivitních řezů. 

4.1  Profil P1 

Jako první bylo na lokalitě prováděno měření na profilu P1, průběh profilu je 
zřetelný z (obr 17). Profil P1 byl veden směrem podél silnice ze S-Z  na J-V, v kolmém 
směru na předpokládanou osu štoly. Od Ústí Barochova portálu byla naměřená vzdálenost 
10 m. Profil byl roztažen na celkovou vzdálenost 62 m. Uspořádání W-SCH, které bylo 
použito jako první. Měření pravděpodobně zachytilo v počátku měření ve vzdálenosti cca 
15 - 16 m v hloubce cca 4 - 5 m pod terénem podzemí projev odpovídající důlnímu dílu. 
Ve vzdálenosti cca 44 m od počátku je patrný další projev odpovídající jinému důlnímu 
dílu. 

Následně bylo provedené měření uspořádáním D-D, o stejných parametrech jako 
předchozí měření. Měření potvrdilo předchozí lokalizovaný projev odpovídající důlnímu 
dílu pod povrchem a taktéž i jiné důlní dílo ve vzdálenosti 44 m od počátku profilu, 
naměřené výsledky jsou patrné na (obr. 18) 

 

P 1 W-SCH (62 m) 

 
P 1 D-D (62 m) 

       
 

Obr. 18 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na profilu P 1 

. 
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4.2  Profil P2A a P2B 

Jako druhé následovalo měření profil P2A, ten byl vytyčen dle (obr. 17) podél jižní 
strany silnice v celkové délce 94 m směrem od S-Z  na J-V. Použito bylo uspořádání 
elektrod W-SCH u obou provedených měřených profilů. Po ukončení měření prvního 
profilu byl měřen profil P2B. Profil P2B vedl stejným směrem ze S-Z na J-V jako 
předchozí, avšak počátek se posunul podél silnice směrem k J-V. Zvětšili jsme i 
celkovou délku profilu a profil P2B tedy celkově měřil 141 m. V blízkosti profilu 
přibližně ve středu se po jeho jižní části nacházely vstupy do podzemí (Jáma 2A a 
Jáma 2B). 

Na vytvořených vertikálních rezistivitních řezech se u profilu P2A neprojevila 
anomálie, který by odpovídala přítomnosti jakéhokoliv důlního díla a z pozice řešeného 
problému proto dává negativní výsledek. U profilu P2B je patrný výrazný projev 
odpovídající rozsáhlejšímu důlnímu dílu v metráži cca 40 až 52m při zachycené 
hloubce cca 16 m a větší. Projev je zaznačen na obr. 19.  
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Obr. 19 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na profilu P2 

 
 

. 
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4.3  Profily P3, P4 a P5 

Jako třetí bylo na lokalitě prováděno měření na profilech P3,P4 a P5, průběh 
jednotlivých profilů je zřetelný z (obr. 17). Specifickým znakem oproti předchozím 
měřením bylo rozmístění profilu, jež od sebe navzájem byly vzdáleny 10 m. Profily P3, P4 
a P5 byly vedeny směrem od silnice mírným stoupáním ze S-Z na J. Profily u všech tří 
byly roztaženy na celkovou vzdálenost od počátku do 156 m. Uspořádání u všech tří 
profilů W-SCH. 

Profily P3 – P5 jsou víceméně negativní, výjimku může tvořit oblast u profilu P5 
v metráži cca 64 – 68 m v hloubce cca 16 – 20 m která je zaznačena na (obr. 20). 

 
Obr. 20 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na profilu P3,P4 a P5 
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4.4  Profil P7 

Profil P7 jsme vytyčili na Severní straně silnice, cca 30m pod Barochovým 
portálem (obr. 17). Profil měl celkovou délku 117m a byl tažen směrem z S-Z na J-V . 
Použito bylo uspořádání elektrod W-SCH. 

Profil P7 nám dává z hlediska námi řešeného problému negativní výsledek, 
s konstatováním, že na (obr. 21) nejsou patrné projevy odpovídající důlnímu dílu. 

 

 
Obr. 21 Interpretovaný vertikální rezistivitní řez na profilu P7 
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4.5  Profily P8, P9 a P10 

Profily P8 - P10 byly na lokalitě měřeny jako poslední. Rozprostření profilu 
probíhalo pouze v oblasti označované jako ODD. Z půdorysu je patrné, že jednotlivé 
profily měly vějířovitý tvar, kdy počátek měření tedy bod 0 m zůstával u všech 3 profilů na 
stejném místě. Poblíž místa měření se nachází vstup do podzemních prostor Jámy Jeroným. 
Každý profil byl vytyčen v celkové délce 156 m. Směr profilů probíhal ze Z na V. Jako u 
předešlých profilů bylo uspořádání elektrod W-SCH. 
 U dvou profilů P9 a P10 je zakresleno na (obr. 22) zastižení důlního díla větších 
rozměrů (komora) nacházející se v hloubce cca 16 – 20 m a ve vzdálenosti od počátku cca 
60 m. 
 

 
Obr. 22 Interpretované vertikální rezistivitní řezy na profilech P8,P9 a P10 
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Závěr 

V předložené práci jsem se zabýval možnosti použití elektrické rezistivitní 
tomografie (ERT) při vyhledávání podzemních dutin na Ložisku Čistá u Mariánských 
Lázní v lokalitě bývalého Dolu Jeroným. Práce byla založená na provádění praktického 
geoelektrického měření metodou elektrické rezistivitní tomografie v této oblasti a na 
samotné interpretaci výsledků zhotovených geoelektrických pseudořezů a jejich porovnání 
s geofyzikálními průzkumy a naměřenými výsledky na lokalitě bývalého Dolu Jeroným 
v průběhu let 2009 a 2010 [1]. 

Vliv na dosažené výsledky má především hloubka a rozměry hledaných 
podzemních prostor za předpokladu správného určení rozestupu elektrod. Lze konstatovat, 
že objemnější a rozlehlejší důlní díla v našem případě komory po těžbě cínu jsou 
dohledatelné do hloubky cca 20 m pod povrchem. Na kladný výsledek průzkumu má vliv i 
rozvolněná deformační zóna, jež se vytváří nad starými důlními díly v našem případě 
komorami, kde se strop propadá a komora je pozvolna zavalována. Tento stav rozvolnění 
je následně zachytitelný na prováděných měřeních. 

U porovnání s geofyzikálním průzkumem prováděným v letech 2009 a 2010 [1], 
musíme zohlednit fakt, že primárním cílem tohoto průzkumu bylo zjištění geologických 
struktur v místě měření a až sekundárním cílem bylo ověření existence mělkých dutin. 
Naše měření se soustředilo výhradně na průzkum a vyhledávaní podzemních dutin. 
Z hlediska porovnání lze použit profil P2B (obr 19), který vede přes oblast dostatečně 
prozkoumanou předchozími geofyzikálními měřeními [1]. Na profilu P2B je výrazný 
projev odpovídající rozsáhlejšímu důlnímu dílu, v tomtéž místě pak i geofyzikální 
průzkum [1] odhalil anomální oblast. S velkou pravděpodobnosti lze tedy tvrdit, že se 
jedná o stejnou podzemní dutinu a obě měření jsou schopny zachytit podzemní prostory. 

Konečné výsledky zpracované ve formě vertikálních rezistivitních řezů ukázaly, že 
měřením elektrickou rezistivitní tomografií – ERT lze v zájmovém území zachytit 
podzemní prostory (dutiny, komory a jiné). Použitelnost této metody potvrzují i ostatní 
objevené podzemní dutiny na dalších měřených profilech. 
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