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Abstrakt  
Moderní technika dálkového průzkumu, družicová radarová interferometrie (InSAR), umožňuje sledovat 
deformace terénu i antropogenních staveb v relativně rozsáhlém prostoru (dle schopností radarových družic, 
např. 100 × 100 km) a v relativně vysokém rozlišení prostorovém (1 - 25 m) i časovém (4 - 35 dnů mezi 
opakovanými snímky). Citlivost metody umožňuje identifikovat deformace řádově od prvních milimetrů; ve 
vhodných podmínkách je citlivost ještě vyšší (n × 0,1 mm). Při dostatečném počtu radarových snímků je možné 
sledovat i časové změny deformací (metoda MT-InSAR). 
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1 ÚVOD  
V článku demonstrujeme potenciál technologie radarové interferometrie a praktické využití pro 
inženýrskou geologii a hydrogeologii. Pomocí metody InSAR byly sledovány přírodní deformace 
povrchu, jednak poklesy vzniklých poddolováním, konkrétně z Ostravsko-karvinském regionu 
(z archivních dat od roku 1996), jednak projev aktivní svahové deformace v okolí Angrenu 
(Uzbekistán). Další ukázka je z deformací na antropogenních dílech, na přehradách Čarvak 
v Uzbekistánu a Plover Cove v Hong Kongu. Zde předpokládáme, že deformace jsou způsobeny 
vlivem sedání hráze a změnou hladiny vody v nádrži. Poslední ukázka je z poklesů vyvolaných 
čerpáním vody. 
 
2 UKÁZKY Z VYBRANÝCH PROJEKTŮ 
2.1 Poklesy vlivem poddolování Ostravsko-Karvinska 
Prezentované výsledky vycházejí ze zpracování celkově více než 180 snímků z družic ERS, Envisat 
a Alos, které umožnily sledovat vývoj poklesových kotlin v ostravsko-karvinském revíru (OKR) od 
roku 1995. Všechny snímky získané v rámci projektu ESA C1P.4578 byly zpracovány pomocí open-
source DInSAR software Doris (KAMPES et al. 2003) a MT-InSAR vícesnímkové metody StaMPS 
(HOOPER 2008). 
V ostravsko-karvinském revíru je podobně jako v celé České republice pokryt povrch vegetací, přes 
kterou signál z družic ERS či Envisat neproniká. Snímky ze zasněžených období také způsobují 
značnou dekorelaci, především při pokusech kombinovat data z různých ročních období. Z těchto 
důvodů jen několik diferenčních interferogramů z celého množství dat ERS a Envisat bylo možno 
interpretovat. Naopak družice Alos o vyšších penetračních schopnostech svého radaru pásma L 
a vyšším rozlišení umožnila vysledovat v zalesněné oblasti v okolí dolu Darkov rychlost poklesů více 
než 70 cm během 46 dnů. V této oblasti nebylo možné získat dostatečná signál ze starších satelitů typu 
Envisat. Celkový přehled poklesových kotlin na území karvinského regionu, jak byly detekovány 
metodou DInSAR během 46 dnů roku 2008 z družice Alos, znázorňuje obrázek 1. 
Data z radaru družice ERS i Envisat (horizontální rozlišení 20 m, vlnová délka 5,6 cm) jsou dostupná 
v nejkratším časovém odstupu 35 dnů. Při této konfiguraci se mohou v ideálních podmínkách 
vyhodnotit mezi nejbližšími stabilně odrážejícími body (HANSSEN, 2001) deformace v řádu až 
14,5 cm/rok. Vzhledem k obtížným podmínkám ve zkoumané oblasti byly interferogramy z dat těchto 
družic vyhodnoceny většinou jako nevhodné. Jiná situace může nastat při hodnocení poklesů v hustě 
zastavěných oblastech. To je ukázáno například v monitorování doznívajících poklesů po uzavření 
dolů v Ostravě a poklesů okolo dolů Paskova a Staříč. Průměrná rychlost klesání byla vyhodnocena 
pro celý region OKR metodou StaMPS z 21 snímků družic ERS a je vizualizovaná v podobě mapy na 
obrázku 2. Ačkoli  rychlosti poklesů jsou zřejmě podhodnoceny na území Karvinska, což prokazuje 
i srovnání s nivelačními pořady v (LAZECKÝ, 2011), dobře je možno vysledovat (z grafů dostupných 
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pro každý vyhodnocený bod) postupné doznívání poklesů v Ostravě, kde byla důlní činnost ukončena 
do roku 1994. 
 

Obr. 1 Poklesy na Karvinsku detekované pomocí DInSAR zpracování dat Alos (LAZECKÝ 2011) 

 
 

Obr. 2 Výsledek vícesnímkového InSAR zpracování 21 snímků ERS-1/ERS-2 SAR z období 1995-1999 
pomocí metody StaMPS; střední rychlost deformací vybraných bodů na území Ostravsko-karvinského 

regionu (LAZECKÝ 2011) 

 



 3

Ve zkoumaném území OKR se projevují rychlé a velké poklesy, které mohou přesáhnout jeden metr 
za rok na plochách o průměru stovek metrů (nebo i více). Takové poklesy není možno v procesu 
plného rozvoje poklesové kotliny korektně vyhodnotit pomocí družic ERS či Envisat. Použití dat 
těchto satelitů je proto omezeno pouze na detekci menších poklesů, například pro zjištění hranic 
poklesové kotliny. Tato data se však jeví vhodná pro sledování doznívajících poklesů po ukončení 
hornické činnosti, nejlépe pomocí vícesnímkových technik InSAR, která umožňuje přesně vyhodnotit 
poklesy o rychlosti centimetrů za rok, a to v přesnosti až pod 1 milimetr za rok v zástavbě. Určení této 
hranice je velmi důležité zejména při určování rozsahu důlních škod a vykupování poškozených domů. 
 
2.2 Svahové deformace v Uzbekistánu 
Území východně od města Angren v Uzbekistánu je známé dlouhodobou aktivitou svahových 
deformací, z nichž některé se nacházejí v bezprostřední blízkosti velkých staveb (přehrada 
Achangaran - sesuv Věrchněturskij). Povrchová těžba hnědého uhlí cca osm kilometrů od města dala 
vzniknout nových velkým svahovým deformacím. Sesuv Atči uvedl v roce 1972 do pohybu hmoty 
o objemu 800 milionů kubických metrů po smykové ploše v hloubce až 143 m. Sesuv byl sanován 
kontrabanketem na patě svahu, jehož objem dosáhl 105 Mm3 a který zároveň fungoval jako vnější 
výsypka povrchového dolu. Další svahová deformace, která byla uvedena do pohybu těžbou v lomu je 
sesuv „Staraja podstancija“. Sesuv byl v pomalém pohybu dlouhou dobu, ale jeho pohyb se urychlil 
v roce 2012. Tahová trhlina sesuvu dosáhla ve směru pohybu šíře 200 m, a pokles povrchu terénu 
v trhlině byl přes 40 m.   
Z výsledků radarové interferometrie je možno identifikovat mnohé pohyby a určit, zda je sledované 
území již stabilní, případně vymezit ohrožená území. Vrchní část obrázku 3 znázorňuje výsledek 
DInSAR kombinace dvou snímků Envisat s časovým odstupem 35 dnů) a spodní část pak MT-InSAR 
zpracování pomocí Quasi-PS metody (PERISSIN et al., 2007) snímků Envisat z let 2003-2010. 
Z obrázků je patrné, že zatímco klasická DInSAR metoda umožňuje identifikovat většinu svahových 
pohybů, vícesnímkové metody MT-InSAR mohou značně nestabilní prostředí ze zpracování vynechat 
(černá oblast na obr. 3), ale dokáží identifikovat dlouhodobé kontinuální pohyby (deformace 
v zeleném kolečku na obr. 3). Takové dlouhodobé pohyby, které nejsou prostým okem patrné, mohou 
představovat velké bezpečnostní riziko, v tomto případě potenciální hrozbu nového sesuvu do 
provozovaného dolu.  
Pokud budeme postupovat systematicky a budeme popisovat jednotlivé anomálie na obrázku tři, pak 
můžeme konstatovat, že lze vymezit sedm anomálních oblastí. Některé z nich lze identifikovat na 
obou způsobech zpracování, některé jen na jednom. Anomálie v černém kroužku odpovídá sesuvu 
„Staraja podstancija“. Sesuv lze identifikovat pouze při zpracování DInSAR v časovém odstupu 
snímků 35 dnů. Při sledování dlouhého časového období se reliéf sesuvu mění tak výrazně, že není na 
jednotlivých snímcích možné identifikovat totožné body, kterým by byly následně přiřazeny 
deformace.  
Další anomálií je sesuv „Věrchnětikskij“ (zelený ovál) u levého zavázání Achangaranské přehrady. 
V tomto případě je možné sledovat určitý projev na snímku DInSAR (obrázek nahoře) a výraznější 
pohyb dvou bloků na snímku MT-InSAR (obrázek dole). Malá velikost anomální projevu na tomto 
způsobu zpracování je daná tím, že v současné době je sesuv relativně uklidněný a morfologií terénu 
nevhodnou pro určení „pevných“ bodů. „Bílá“ anomálie je patrná na obou způsobech zpracování 
a odpovídá malému sesuvu na levém břehu přehradního jezera. „Červenou“ anomálii můžeme 
vysledovat na obou systémech a jde o deformaci výsypek vzniklých při stavbě přehrady a provozu 
dolu. Nedá se vyloučit, že jde o nově vznikající svahovou deformaci na okraji povrchového lomu, 
která se může rozšířit i do svahů dolu. Určitou obdobou je „žlutá“ anomálie, která vzniká v místech 
hald nad stávající silnicí Angren - Kokand. V těchto místech se začíná budovat přeložka této 
komunikace, která může být příčinou nově vzniklých pohybů. „Modrá“ anomálie odpovídá starému 
sesuvu „Naugarzan“. Sesuv se projevuje pouze na DInSAR zpracování. Oblá morfologie povrchu 
terénu zřejmě neumožňuje najít „stabilní“ body, na kterých by bylo možné určovat deformace 
metodou MT-InSAR. Platí obdobné jako u „zelené“ anomálie. „Růžová“ anomálie odpovídá 
doznívajícím jevům na Atčinském sesuvu. Mohou to být jednak deformace vlastního sesuvného tělesa 
a jednak deformace kontrabanteku. Že povrch terénu není dosud stabilní, je dobře parné při terénní 
obhlídce, zejména pak ze stavu vedení kolejové dopravy v lomu.     
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Obr. 3  Deformace povrchu identifikované v oblasti Angren, Uzbekistán; 
nahoře: interferogram z dat Envisat – deformace během 35 dnů v létě 2009, 

dole: výsledek MT-InSAR zpracování dat Envisat 2003-2010 (LAZECKÝ et al. 2013) 

 
 
2.3 Deformace na přehradách 
Každé velké přehradní těleso vyvolá změny v rozložení napětí v horninovém masívu. Podobné změny 
probíhají i po naplnění přehradního jezera nejen v masivu, ale i v samotném tělese hráze. 
V takovýchto případech často následuje i zvýšená seismická aktivita (HORSKÝ a BLÁHA, 2011). 
Výsledkem je složitý systém sedání a dalších deformací přehradního tělesa a změny stability svahů 
v celé zátopě vodního díla. Nové způsoby měření a sledování vodních děl přinášejí i nové informace 
o jejich chování. Použitím metody InSAR mohou být tyto deformace monitorovány po celé snímané 
ploše několika jednotek až desítek čtverečních kilometrů. Vlastní pohyby přehrady pak mohou být 
vyhodnoceny podle podmínek při snímání a podle použité družice v přesnosti řádu milimetrů, někdy 
i lepší. Další možnosti pak dává pozemní varianta radarové interferometrie. 
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V případě přehrady Čarvak v Uzbekistánu byla družicí Envisat detekována kontinuální deformace 
během let 2003-2009 po celém přehradním tělese, a to v míře do 5 mm/rok ve směru družicového 
pohledu. Družicový pohled je odchýlen vertikálně o 23° od nadiru, a je téměř kolmý k přehradě 
horizontálně. Výsledky měření jsou zpracovány metodou MT-InSAR. Rozložení velikostí deformace 
sypané hráze dobře odpovídá teoretické představě o sedání sypaného hrázového tělesa.  
Největší deformace jsme zjistili ve středu hráze na její koruně (bod 3). Velikost deformací se zmenšuje 
k zavázáním hráze, a to jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru. Na pravé části obrázku je 
patrný časový průběh deformací vybraných bodů oproti referenčnímu bodu 1 (v levé části snímku). 
Křivky změn deformace mají silně rozkolísaný průběh. To může být dáno jednak vlastním 
nerovnoměrných sedáním sypané hráze a jednak dalšími technickými vlivy souvisejícími se systémem 
zpracování. 
V případě této přehrady jsme bohužel neměli možnost se dostat k jakýmkoli dalším údajům ze 
zájmového území, proto jsou publikovány pouze „surové“ výsledky první zpracování. Území nad pod 
přehradou patří ke zvláštnímu systému střežení a proto pro civilní sektor, zejména pak pro cizince 
nejsou k dispozici žádné výsledky monitorovacích měření. Dokonce nám bylo doporučeno data 
v Uzbekistánu nepublikovat. I takovýto systém hodnocení radarové interferometrie na velkých 
stavbách dává jednoznačné výsledky. Dokonalejší systém zpracování z jiné přehrady je prezentován 
na další ukázce. 
 

Obr. 4  Detekce pohybů na přehradě Čarvak v Uzbekistánu, výsledek zpracování dat  
Envisat 2003-2009 

 
 
Ukázka dokonalejšího přístupu ke studiu deformací přehrady poslouží příklad z Plover Cove dam, 
Hong Kong (LAZECKÝ et al., 2014). Uvedená přehrada byla sledována pomocí 73 snímků satelitu 
TerraSAR-X/TanDEM-X z období říjen 2008 až září 2012 o rozlišení tři metry. Časová perioda 
snímání byla jedenkrát za 11 až 22 dnů a směru pohledu družice byl vychýlený vertikálně o 37,3° od 
nadiru a horizontálně 47,5° od osy hráze. Při zpracování byly vyhledány a vyhodnoceny jednotlivé 
příčiny způsobující dílčí složky deformace, které bylo možné následně poměrně přesně popsat. 
K tomu se využívalo dodatečných informací, jako je výška hladiny vody v nádrži v době snímání 
či výška hladiny moře v zálivu, který přehrada od nádrže odděluje. Takovéto vyhodnocení je 
znázorněno na obrázku 5. 
Tímto způsobem se podařilo detekovat pokračující sedání této sypané přehrady. Sedání je větší 
v návodní části přehrady a dosahuje tam maximální hodnoty 1,5 cm za toto období téměř 4 let (horní 
levý obrázek). Majoritní složkou ovlivňující deformace přehrady je kolísání hladiny v nádrži. Výška 
hladiny za sledované období kolísala mezi 3 a 12 metry. Každá změna výšky vodní hladiny o jeden 
metr způsobuje horizontální pohyb až o 3,2 mm. 
 
2.4 Pohyby vlivem čerpání vody 
Poslední ukázka je z použití radarové interferometrie při sledování sedání nad oblastí s intenzivním 
čerpáním vody pro stavební účely. Ukázka je z oblasti Saint-Lazare v Paříži z míst výstavby metra. 
Hladina podzemní vody byla sledována v 87 vrtech a poklesy byly měřeny na 626 kontrolních bodech. 
Geologicky je území tvořeno nasycenými vrstvami měkkého jílu s vysokým obsahem vody. Při 
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sledování v období 1993 až 1999 bylo použito 40 snímků ze satelitů ERS-1 a ERS-2. Byla sledována 
oblast cca 13 × 13 km. Intenzivní čerpání vody v objemu až 900 m3/h způsobilo rozsáhlý plošný 
pokles V levé části obrázku je celkový pokles povrchu od počátku čerpání, v pravé části pak výzdvih 
terénu po ukončení čerpání. Celkový pokles dosáhl hodnoty 1,7 cm a následný výzdvih 1, 6 cm. 
Můžeme tedy konstatovat, že po ukončení čerpání se terén vrátil do svojí původní podoby. Zajímavou 
skutečností je okolnost, že pokles byl zjištěn v oblasti 1200 × 800 m, výzdvih pak na ploše 2500 krát 
1800 metrů.  
 
Obr. 5 Různé typy deformací identifikované na přehradě Plover Cove Dam v Hong-Kongu pomocí dat 

TerraSAR-X 2008-2012 (LAZECKÝ et al., 2014). 
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Obr. 6 Poklesy v Paříži: a) sedání při čerpání vody, b) odpružení po čerpání (FRUNEAU et al. 
2005)

 
 
 
ZÁVĚR 
Poměrně mladá metoda družicové radarové interferometrie umožňuje kvalitní vyhodnocení deformací 
v oblastech zajímavých pro inženýrskou geologii a hydrogeologii. Sledování téměř celého světa 
v periodicitě 35 dnů prostřednictvím evropských družic ERS a ENVISAT o rozlišení 25 m umožňuje 
interferometrická zpracování z archivu o rozmezí let 1991-2010. Nová družice Sentinel-1 sleduje od 
července 2014 území EU v periodě jednoho snímku za 12 dnů o rozlišení 5x20 m a umožňuje tak 
kvalitní vyhodnocení deformací evropských oblastí či jednotlivých infrastruktur. Pro vlastní objekty se 
pak doporučuje využít pro sledování některé z komerčních družic o vyšším rozlišení – rozlišení až 
jednoho metru umožňují docílit družice TerraSAR-X, Cosmo, Kompsat-5, Radarsat-2 či Alos-2. 
Tato práce byla podpořena Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF) v rámci projektu Centra 
excelence IT4Innovations (CZ.1.05/1.1.00/02.0070). Tato práce byla vypracována v rámci projektu 
Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0055 podpořeného 
Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaného Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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