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Abstrakt: 
Znalosti o časových změnách fyzikálních vlastností a o změnách fyzikálních polí uvnitř horninového masívu 
jsou dosud nedostatečné a mnohé z nich přímo neměřitelné. Na vybraných lokalitách Doubrava a Dětmarovice 
jsme časové změny sledovali mimo jiné i geofyzikálními metodami. Lokality jsou postiženy změnami 
vyvolanými nejen svahovými deformacemi, ale i změnami v poklesové kotlině vznikající jako důsledek hlubinné 
těžby. Výhodou použití povrchových geofyzikálních měření je popis většího objemu masívu, než je tomu 
u geotechnických a karotážních metod. Naopak je citlivost povrchových metod vůči změnám fyzikálních 
vlastností a polí v malém objemu menší, než u měření ve vrtech.  
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1 ÚVOD 
Moravskoslezský kraj, zejména ostravský a karvinský region, patří mezi oblasti silně negativně 
postižené lidskou činností. Změny vyvolané důlní činností ovlivňovaly, ovlivňují a ještě dlouho budou 
ovlivňovat tvář zdejší krajiny. V souvislosti se sledováním sesuvů, vzniklých v regionu při 
katastrofálních srážkách v roce 1997, se ukázalo, že na vznik sesuvů, případně na obnovení jejich 
pohybu má vliv i důlní činnost. Je však velmi těžké tento vliv přesně určit. Zájmové území bylo 
vybráno tak, aby bylo možné sledovat vliv poklesové kotliny na svahové deformace v různých stádiích 
vývoje kotliny. Zájmové prostředí (geologická stavba, fyzikální vlastnosti, rozložení napětí...) bylo 
sledováno vybranými geofyzikálními, geotechnickými a geodetickými metodami na povrchových 
profilech, měřením ve vrtech a měřením v systému vrt – povrch a ke konci sledovaného období 
i satelitními metodami. 
 
2 GEOFYZIKÁLNÍ MONITORING 
2.1 Karotážní měření 
Ke sledování změn malých objemů uvnitř horninového masívu jsme zvolili karotážní měření. V nulté 
etapě měření, tj. v době, kdy byly výsledky karotáže používány i pro upřesnění geologické stavby, se 
využíval plný komplex karotážních metod. Při opakovaných (monitorovacích) měřeních se využívalo 
jen gamagama a akustické karotáže. Opakovaná karotážní měření ukazují na změny ve fyzikálních 
vlastnostech a změny v napěťovém poli mezi opakovanými měřeními. Z opakovaných karotážních 
měření jsou největší změny patrné na křivkách objemové hmotnosti. V absolutních hodnotách lze 
odhadnout celkové změny objemové hmotnosti na 0,25 – 0,3 g/cm3.  
Změny rychlostí vydělených horninových bloků, tak jak byly zjištěny v jednotlivých vrtech, jsou 
dokumentovány na obrázku 1. Změny rychlostí jsou velmi důležité a vypovídají o významných 
změnách v horninovém masívu.  
 

Obr. 1 Změny rychlostí podélných vln v kontrolních vrtech 
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Nejdůležitějším úsekem změn ve vrtu D1 je část mezi 27 a 40 metry, tj. pásmo spodní poruchy. Na 
jaře 2005 bylo v popisovaném úseku vrtu zjištěno devět dílčích podúseků se snížením rychlostí, a to až 
o 0,3 km/s. Existence dílčích anomálií se projevila i na snížení střední rychlosti v nejspodnějším 
bloku. Mluvíme o tom, že horninový masív v okolí tohoto bloku byl mechanicky porušen. V roce 
2006 bylo zjištěno určité zvýšení rychlostí v tomto bloku. V roce 2007 a 2008 se tento trend potvrdil 
a můžeme hovořit o částečné konsolidaci hornin porušených v počátcích vytváření poklesové kotliny. 
Pokračování pozvolného nárůstu jsme pozorovali i v dalších etapách monitoringu. Druhá vrstva, 
vrstva neporušených hornin, se projevuje minimálními změnami rychlostí. Za celou dobu měření 
(2004 – 2013) byl zjištěn rozdíl v průměrných rychlostech jenom 0,13 km/s.  
V nejsvrchnější vrstvě byl průběh rychlostí charakteristický v počátku drobným oscilováním okolo 
hodnoty 1,58 km/s. V roce 2011 (druhá fáze) bylo zjištěno průměrné snížení rychlostí o 0,21 km/s. 
V letech 2012 a 2013 pokles rychlostí pokračoval až na hodnotu 1,20 km/s. Můžeme tedy jednoznačně 
prohlásit, že od roku 2010 je horninový masív, respektive jeho horní vrstvy, mechanicky porušován. 
Převedeme-li změny rychlostí na pevnostní charakteristiky, dospějeme k zajímavým údajům. Ve vrtu 
D1 jsme v nejporušenějších pásmech zaznamenali pokles průměrných rychlostí z 1,65 na 1,20 km/s, 
pak můžeme mluvit o ztrátě 35 % z původní pevnosti. Podle poklesu hodnot rychlostí v „extrémních“ 
vrstvách (v hloubce 31 m) je ztráta pevnostních parametrů na úrovni až 40 % (BLÁHA et al. 2013). 
Ve vrtu PIM44 se změny na rychlostech uvnitř spodní poruchy a neporušeného pásma prakticky 
neprojevovaly. Toto tvrzení platí do roku 2011. V letech 2012 a 2013 došlo ke snížení rychlostí jak 
v neporušené zóně, tak i v poruše. V patře sesuvu docházelo po celou dobu měření k poklesu rychlostí, 
který se do roku 2011 dal pravděpodobně vysvětlit snižováním vlhkosti, jako důsledek dobře 
fungujícího systému povrchového i hlubinného odvodnění sesuvu. V letech 2012 a 2013, kdy začíná 
pokles ve všech třech zónách, se pravděpodobně jedná o porušování celého masívu změnami ve 
vytváření poklesové kotliny.   
 
2.2 Seizmická měření 
Použití seizmických metod pro sledování změn v horninovém masívu není dosud obvyklé ani 
v českých zemích ani ve světové literatuře. Rozdíl v měření seizmické tomografie a mělké refrakční 
seizmiky vidíme jednak v dosažené hloubce měření jednak v určování rychlosti v převládajících 
směrech. Seizmická tomografie je schopna popsat změny do větších hloubek a popisuje hlavně 
rychlosti ve všech směrech, především pak v subvertikálních. Mělká refrakční seizmika popisuje 
podrobněji změny přípovrchové a na její výsledky mají hlavní vliv rychlosti subhorizontálním směru. 
Rozdíly v rychlostech, zjištěné v obou směrech, tak v určitém přiblížení napovídají o anizotropii 
masívu. 
 

Obr. 2 Opakované měření seizmické tomografie 

 
Pole rychlostí ze seizmické tomografie bylo v roce 2003 rozkolísané (obr. 2). Zde se hlavně uplatňoval 
vliv tahové zóny, což se projevovalo poklesem rychlostí ve vyšší části proměřovaného řezu. 



Výraznější změny v rozdílových rychlostech jsme zaznamenali až v roce 2005, kdy bylo pole 
rychlostních změn dosti složité. Zásadní skutečností bylo vytváření anomálie snížených rychlostí 
v hluboké části horninového masívu. Nad touto anomálií vznikl naopak pás zvýšených rychlostí. 
Domníváme se, že pás snížení odpovídal buď tahovému namáhání hornin v těchto hloubkách, nebo 
počátku jejich porušování. Naopak pásmo zvýšených rychlostí ukazovalo na vznik zóny 
koncentrovaných napětí. V roce 2006 došlo k rozpadu plošně velké anomálie v severní části řezu. Tato 
degradace původní anomálie pokračuje i v roce 2007, kdy navíc v některých místech původních 
kladných rozdílových rychlostí se objevují rychlosti záporné (nárůst rychlostí vůči referenčnímu 
měření v roce 2003). Tento „rychlostní chaos“ pokračuje i v roce 2008 (BLÁHA et al. 2013).    
V roce 2010 dochází k zásadní změně rozložení rychlostí. Nad vrtem PIM44 se vytvořilo pásmo 
snížených rychlostí. Jestliže porovnáme tuto skutečnost s výsledky inklinometrických měření v tomto 
vrtu, pak můžeme jednoznačně hovořit o vytváření rozsáhlé zóny tahového namáhání horninového 
masívu. Ta se projevila deformací vrtu PIM44, i když v menší hloubce, než by odpovídalo jádru 
snížených rychlostí. Po dílčím pohybu sesuvu došlo k přerozdělení napětí. V roce 2011 se anomálie 
snížených rychlostí plošně zmenšuje a začíná naopak vznikat anomálie zvýšených rychlostí. Rychlosti 
podélných vln narostly o více než 0,62 km/s. V roce 2012 dochází k dalšímu zvýšení rychlostí, a to až 
o 0,99 km/s. V roce 2013 zůstává pole rychlostí prakticky stejné, jako bylo v roce 2012.  
Povrchová seizmická měření mají většinou větší rozdíl v rychlostech, než při zjišťování rychlostí 
seizmickou tomografií. To je dáno tím, že v povrchových měřeních má výrazný vliv i vlhkost 
přípovrchových vrstev. Na obrázku 3 ukazujeme rychlostní změny na relativně stabilním svahu. 
V absolutních hodnotách byly rychlostní změny v čase na tomto profilu nejmenší ze všech 
sledovaných míst. Charakter rozložení rychlostí se za celou dobu na tomto profilu nezměnil. Jiný 
obraz je na jižní straně profilu, tj. výše ve svahu, jiný obraz je v údolí a přilehlé části svahu. Ve 
staničení 210 až 270 metrů došlo k poklesu skutečných rychlostí, a to až o 0,5 km/s. Příčinu těchto 
poklesů vidíme v odlehčení masívu na okraji poklesové kotliny. Nedá se vyloučit ani možný vliv 
poklesu úrovně podzemní vody. Ten však také bývá svázán s vlivy poddolování. Ve zbývající části 
profilu je pole rychlostních změn rozkolísané, ale převažuje snižování skutečných rychlostí s časem. 
Z výsledků nivelačních měření vyplývá, že jižní část profilu zhruba od staničení 200 metrů poklesává. 
To přesně odpovídá pásmu, kde dochází k větším poklesům rychlostí. 
 

Obr. 3 Rychlostní změny z mělké refrakční seizmiky 

 
2.3 Odporová měření 
Dalším fenoménem, který jsme při opakovaných geoelektrických měřeních zjistili, je existence časově 
omezených anomálií na hlubším rozestupu profilování (BLÁHA et al. 2007). Znovu připomínáme, že 
jde o děje uvnitř masívu, nikoli na jeho povrchu nebo v přípovrchové vrstvě. Za dobu měření jsme 
zjistili existence pěti takovýchto anomálií, z nichž jedna byla dokumentována pouze v jedné etapě 
měření (obr. 4). Tečkovanou čarou je znázorněn průběh zdánlivého měrného odporu mělkého 



rozestupu. Anomálie zdánlivého měrného odporu více než dvakrát převyšuje normální pole. Jde 
o anomálii, která leží ve dně místní vodoteče. Je tedy možné, že je způsobena propláchnutím hrubších 
a hlubších nivních sedimentů po některém z místních přívalových dešťů. Tato preferovaná cesta 
podzemní vody byla zřejmě v následném normálním srážkovém režimu opět zakolmatována.    
 

Obr. 5 Časově omezené odporové anomálie 

 
V pravé části obrázku jsou zobrazeny odporové změny v časové řadě na dvou staničeních. Oba body 
jednoznačně ukazují odporovou anomálii na podzim 2004. Jestliže sledujeme změny zdánlivého 
měrného odporu v čase, pak vidíme, že ve staničení 172,5 došlo v roce 2005 k poklesu měřené 
veličiny pod dlouhodobou průměrnou hodnotu a v roce 2006 se totéž stalo na bodu 171,0. Je tedy 
pravděpodobné, že ke zvýšení zdánlivých měrných odporů došlo na podzim 2004 vznikem otevřených 
trhlin souvisejících s vytvářením poklesové kotliny. Tyto trhliny se postupně plnily vodou s případnou 
příměsí jílových materiálů. To vedlo k nevýraznému snížení zdánlivého měrného odporu. Jak 
docházelo v čase k uzavírání trhlin, tak se postupně zdánlivý měrný odpor z dílčího minima vrátil na 
průměrné hodnoty.   
 
3 ZÁVĚR 
V předkládaném článku chceme dokumentovat výsledky geofyzikálního monitoringu 
v poddolovaných oblastech s výskytem svahových deformací. Opakovaná měření v katastru obcí 
Dětmarovic a Doubravy ukázala, že změny fyzikálních vlastností a polí nejsou v čase konstantní. Naše 
měření ukázala, že změny ve fyzikálních vlastnostech vyvolané poddolováním jsou výrazné, ale na 
druhé straně se ukázalo, že jsou časově vratné. V porušených místech se vytváří „můstky“, které jsou 
následně schopné přenášet změny napětí z jednoho horninového bloku do druhého. Provedená 
geofyzikální měření ukazují, že vývoj poklesové kotliny je z části jiný, než uvádějí klasické práce 
důlních měřičů (JIRÁNKOVÁ 2006, NOVÁK 2000).   
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