
Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů

Geoelectrical characteristics of debris flows

KAREL ŠILHÁN

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava;
karel.silhan@osu.cz

(25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)

Key words: debris flow, electrical resistivity tomography,
Moravskoslezské Beskydy Mts.

Abstract: There was geophysical method ERT (Electrical Resis-
tivity Tomography) used for analysis of debris flows accumula-
tions on some localities in the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Material of debris flows usually very well contrasts with bedrock
resistivity characteristics. This is why accumulated material po-
tency and burried bedrock geometry as well can be easily approx-
imated. There was possible identify some partial debris flow ac-
cumulations in cross section of debris flow fans.

V Moravskoslezských Beskydech se vyskytuje několik
desítek převážně velmi starých akumulací blokovoba-
henních proudů (Šilhán – Pánek 2008). Jejich povrchová
morfologie je tak často již velmi setřelá až neznatelná.
Pro bližší poznání jejich mocností nebo vnitřní struktury
je nutno použít jiné metody než klasické geomorfologic-
ké mapování nebo vrtný průzkum. V této práci byla pro
analýzu vybraných blokovobahenních akumulací použi-
ta geofyzikální geoelektrická metoda ERT (Electrical
Resistivity Tomography), jejíž podstata je založena na
měření zdánlivého měrného odporu prostředí (Sass
2006). Při srovnání tří v geomorfologii nejpoužívaněj-
ších geofyzikálních metod (ERT, georadar, mělká re-
frakční seizmika) poskytuje metoda ERT nejlepší vý-
sledky jak pro interpretaci mocnosti akumulovaného
materiálu, tak i pro popis jeho vnitřní struktury (Schrott
– Sass 2008).

Metoda ERT byla použita na vybraných lokalitách pro
určení odporových vlastností a popis geometrie akumulací
blokovobahenních proudů, které nelze stanovit běžným
geomorfologickým mapováním (vnitřní struktura, moc-
nost, geometrie podloží blokovobahenních proudů).

Vnitřní struktura kuželů
blokovobahenních proudů

Morfologie kuželů tvořených blokovobahenními proudy
napovídá, že na jejich vzniku se vždy podílelo několik udá-
lostí. Metoda ERT byla použita pro potvrzení tohoto před-
pokladu. Pro analýzu byly vybrány dva kužely na z. svahu
vrcholu Smrku, vyvinuté při vyústění strží zařízlých
v mocných lavicovitých pískovcích a slepencích středního
oddílu godulských vrstev. Morfologie prvního analyzova-
ného kuželu je velmi výrazná, s několika podélnými valy
s klasty až 1 m velkými a s erozními zářezy. Zde byl pro-
měřen jeden profil napříč kuželem v jeho střední části
v délce 96 m. Na druhé lokalitě byl proměřen rovněž jeden
profil napříč tělem kuželu v délce 200 m. Morfologie kuže-
lu je oproti prvnímu kuželu méně výrazná a zčásti setřená,
pouze u jeho vrcholu je jasně zřetelný zhruba 30 m dlouhý
podélný val a ve spodní části pak ca 3 m hluboká strž.

Z odporového řezu z profilu prvního kuželu (obr. 1A) je
patrný relativně nízký měrný odpor v rámci celého těla ku-
želu (< 1000 Ωm). Lze tedy předpokládat vyšší stupeň
zvodnění kuželu. Tomu napovídá i absence povrchového
vodního toku, který pravděpodobně průlinově protéká ma-
teriálem kuželu po relativně nepropustných polohách. Na-
proti tomu je dobře patrné ohraničení těla kuželu od skalní-
ho podloží s vysokými odpory (až 2000 Ωm) v pravé části
záznamu. Bohužel se zde nepodařilo zachytit absolutní
hloubku akumulovaného materiálu v kuželu, lze ji však od-
hadnout na minimálně 15 m. V záznamu je ale vidět něko-
lik výrazných zón, které mohou indikovat jednotlivé blo-
kovobahenní proudy. Ve střední části záznamu a v úsecích
metráží 10–24 a 68–76 jsou patrné zóny velmi nízkých od-
porů (< 250 Ωm), což mohou být zvodnělé akumulace vět-
ších proudů. Naopak při povrchu je několik zón se zvýše-
ným odporem, které relativně odpovídají elevacím na
profilu. Zde může jít o akumulace proudů, jejichž hrubo-
zrnný porézní materiál propustil vodu, kterou zachytila
starší akumulace pod nimi.

Odporový řez z metody ERT na druhé lokalitě vykazuje
podobné vlastnosti jako na prvé lokalitě. Profil vedený spod-
ní částí kuželu (obr. 1B) rovněž vykazuje relativně nízké od-
pory v rámci celého kuželu (< 1000 Ωm). Ani u tohoto ku-
želu se nevyskytuje povrchový tok, a tak předpokládáme, že
odtok je realizován podpovrchově, tělem kuželu. Projevem
tohoto efektu může být zóna snížených odporů v úseku met-
ráží 110–130 ve větších hloubkách. Ani zde není možné ur-
čit mocnost nezpevněných materiálů kuželu, pouze předpo-
kládat mocnost kuželu až 30 m. V připovrchových částech je
možné vysledovat několik zón s výrazně zvýšeným odpo-
rem (> 4000 Ωm), odpovídajícím elevacím na povrchu
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kuželu. Stejně jako v předešlém to mohou být proudy tvoře-
né hrubozrnným materiálem v připovrchové části kuželu.
Pod nimi se vyskytuje několik zón s lokálně sníženým odpo-
rem, jejichž geometrie se podobá korytu blokovobahenního
proudu, které bylo později zaplněno dalším proudem.

Na základě interpretace dat metody ERT lze vyhodnotit
polohu několika generací blokovobahenních proudů tvoří-
cích tělo kuželu, přičemž starší proudy se projevují jako
zóny snížených odporů, mladší jako zóny výrazně zvýše-
ných odporů.
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Obr. 1. ERT profily (topografický průběh bílou přerušovanou linií) přes kužely blokovobahenních proudů na z. svahu masivu Smrku.

Obr. 2. ERT profily (topografický průběh je vyznačen bílou přerušovanou linií) přes valovité akumulace blokovobahenních proudů vyplňujících dno
údolí (A – severní svah Javorového vrchu, B – údolí Bučacího potoka).



Mocnost a geometrie podloží
blokovobahenních proudů

Určení mocnosti akumulací proudů je mnohdy velmi obtíž-
né, ale možné při proměření delších profilů anebo aplikaci
metody VES (vertikální elektrické sondování). Zejména
v situaci, kdy materiál zcela pohřbil údolní dno a nedošlo
k jeho eroznímu proříznutí. Pro účely stanovení geometrie
původního údolního dna, pohřbeného materiálem proudu,
byly vybrány dvě lokality. První na s. svahu Javorového vr-
chu a druhá v údolí Bučacího potoka v masivu Smrku.

Na lokalitě pod Javorovým vrchem byl proměřen profil
v délce 135 m napříč horní částí akumulace, která vyplňuje
dno údolí (obr. 2A). V profilu je patrná šířka materiálu ca
35 m. Skalní podloží údolního dna dosahuje nízkých hod-
not měrných odporů (< 400 Ωm), pravděpodobně způsobe-
ných vysokým podílem jílovců ve spodních vrstvách go-
dulských, které mohou vázat vodu (Menčík et al. 1983).
Toto prostředí kontrastuje s materiálem proudu, jenž vyka-
zuje rozdílné vlastnosti. Z odporového řezu je patrná silně
asymetrická geometrie původního podloží. Při obou okra-
jích akumulace dosahuje nezpevněný materiál mocnosti až
10 m, zatímco ve střední části pouze ca 5 m. Původní, dnes
pohřbené dno údolí bylo v tomto místě hluboce erozně asy-
metricky proříznuté. Erozní zářez podobných rozměro-
vých parametrů se dnes nachází ve spodní části akumulace,
nikoli tedy ve skalním podloží, nýbrž v materiálu proudu.
Tento zářez s výrazným zhlavím vzniká zpětnou erozí;
není tedy vyloučeno, že dnes pohřbený zářez v údolním
dnu vznikl rovněž zpětnou erozí. V sousedních údolích se
navíc takovýchto zářezů vyskytuje hned několik. Na ERT
řezu jsou ještě dobře patrné mocné akumulace balvanité
sutě na svazích údolí, dobře odlišitelné od podloží, protože
se vyznačují měrnými odpory > 5000 Ωm. Dosahují moc-
nosti ca 3 m a představují tak potenciální zdroj materiálu
pro další generace proudů.

Na lokalitě v údolí Bučacího potoka byl proměřen rov-
něž profil v délce 135 m (obr. 2B), vedený v místě horní
části akumulační zóny rozsáhlého proudu s dvěma bočními
valy, vysokými zhruba 5 m. I zde se v odporovém řezu pro-
jevuje skalní podloží jako prostor se sníženým odporem.
V profilu proudu jsou dobře vidět boční valy jako zóny se
zvýšeným odporem (> 5000 Ωm), odpovídající elevacím

v profilu, mezi nimiž je výrazná plochá sníženina. Jejich
mocnost je ca 6 m. Sníženinu mezi nimi vyplňuje materiál
do hloubky ca 10 m. Je zde tedy možné vysledovat původní
dno údolí, které bylo zařízlé asi 5 m pod okolní úroveň.
Tuto korytovou depresi zcela zaplnil materiál proudu, za-
tímco jeho boční valy pokryly prostor okolo. Hlavní aku-
mulace zde tedy toto dno zcela pohřbila a podélné valy
byly z důvodu nedostatečného prostoru v údolním zářezu
částečně vytlačeny do přilehlých svahů.

Závěrečné shrnutí

Metoda ERT na vybraných lokalitách umožnila získání in-
formací o vnitřní struktuře a mocnosti materiálu akumulací
blokovobahenních proudů a také o geometrii původních
údolních den. Kužely tvořené materiálem těchto proudů
se obecně v porovnání se svým skalním podložím projevo-
valy jako výrazně nízkoodporová tělesa. V jejich příčném
řezu je možné nalézt výraznější zóny odlišných odporů,
které lze považovat za dílčí akumulace proudů. Oproti
tomu valy blokovobahenních proudů, vyplňující údolní
dna, mají výrazně vyšší odporové vlastnosti ve srovnání se
svým podložím. Pro podpoření věrohodnosti závěrů z ta-
kovýchto výzkumů je však nutné vždy použít více geofyzi-
kálních metod (např. seizmiku, gravimetrii, radar).
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