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Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl
v Horním Městě a Horním Benešově

Use of microgravity survey for the location of old mine workings (Horní Město, Horní Benešov)
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Abstract: Microgravity survey was carried out at two historic min-
ing districts in northern Moravia: Horní Město near Rýmařov and
Horní Benešov. The aim of survey was locating of old ore mine
workings. At Horní Město, the old galleries and shafts cause crack-
ing and subsidence of buildings and roads. At Horní Benešov sur-
roundings the old galleries drain ground water and cause flooding
and waterlogging of cultivated fields. At the centre of Horní Město
we mapped by gravimetry two weakened (undermined) zones, on
which lies the worst affected buildings in the village and on the
road leading from Horní Město towards the Rýmařov we located
an old mine shaft. At Horní Benešov we found position of two his-
toric mining galleries in the vicinity of the former distillery.

Úkolem geofyziky bylo lokalizovat stará důlní díla, která
mohou být zdrojem porušení budov a poklesů v Horním
Městě u Rýmařova a výrazného podmáčení pozemků
v blízkosti lihovaru u Horního Benešova. Pro poddolovaná
území a deformační zóny v nadloží zavalených starých důl-
ních děl je ve srovnání s okolním horninovým prostředím
charakteristický deficit hustoty, a proto jsme se k vyřešení
úkolu rozhodli použít přesnou gravimetrii.

Na lokalitě Horní Město byly nejprve změřeny tři para-
lelní profily ve směru SZ-JV s cílem lokalizovat porušené
zóny v blízkosti kostela sv. Máří Magdaleny. V jižní části
kostela i na přilehlé faře jsou viditelné hluboké trhliny ve
zdivu. Dále bylo na této lokalitě provedeno plošné detailní
měření v místech předpokládaného ústí železorudné jámy
Ignác, která se má podle dostupných informací vyskytovat
v bezprostřední blízkosti silnice vedoucí z Horního Města
směrem na Rýmařov.

Studovaná lokalita v oblasti Horního Benešova leží asi
1,5 km j. od města v blízkosti bývalého lihovaru. V místech
přepokládané pozice dědičné štoly sv. Tří králů a štoly
Maxmilian byly vytyčeny tři paralelní gravimetrické profi-
ly. Profily dlouhé 100 m a vzdálené 25 m vedou sv.-jz.
směrem (kolmo na předpokládaný průběh štol).

Terénní gravimetrické práce byly provedeny mikrogalo-
vým gravimetrem Scintrex CG-3M; 8 % gravimetrických
bodů bylo měřeno opakovaně pro zjištění chyby měření.
Střední kvadratická chyba tíhových měření je 0,003 mGal.
Všechny gravimetrické body byly zaměřeny přesnou geo-
metrickou nivelací. Pro určení výšek byl použit nivelační
stroj Zeiss Ni 007.

Výsledky a interpretace terénního měření

Horní Město u Rýmařova

Plošné měření pro lokalizaci jámy Ignác bylo zpracováno
do mapy Bouguerových anomálií s redukční hustotou
2740 kg/m3 a byla provedena separace tíhového pole na re-
gionální a reziduální část.

Bouguerovy anomálie se na ploše měření pohybují v roz-
sahu 0,25 mGal. Odečtením regionálního trendu (tíhové
pole zřetelně stoupá směrem k SZ) od Bouguerových ano-
málií dostáváme mapu reziduálních anomálií (obr. 1). Roz-
sah reziduálních anomálií je malý – ca 0,03 mGal, tedy
o řád nižší než rozsah anomálií Bouguerových. V mapě
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reziduálních anomálií můžeme od S k J rozeznat tři tíhově
odlišné zóny, jejichž zdrojem je topografie terénu, neboť
do Bouguerových anomálií nebyly zaváděny topokorekce.
Na S plochy je mírně záporná oblast způsobena zvolna

stoupajícím terénem. Uprostřed je oblast relativně klad-
ných anomálií (silnice a travnatá plocha) a na J je pruh zá-
porných anomálií, který je způsoben prudkým, několik
metrů vysokým, takřka kolmým terénním skokem. Polohu
předpokládané jámy Ignác interpretujeme na silnici v místě
lokální záporné anomálie (obr. 1). Amplituda anomálie je
velmi nízká a svědčí o tom, že jáma je pravděpodobně za-
sypána tak, že hustota materiálu v bývalé jámě se liší jen
málo od hustoty okolního prostředí.

Na profilech v okolí kostela byly vyneseny profilové
křivky Bouguerových anomálií. Výsledky profilových gra-
vimetrických měření jsou na obr. 2. Na třech paralelních
profilech P10–P12 vidíme vždy dvě hustotně deficitní
zóny (lokální záporné anomálie). Tyto anomální zóny se
řadí do dvou paralelních pruhů ve směru JZ-SV. Severnější
pruh anomálií vede přes faru (porušené zdivo) do místa,
kde stála budova kina, která byla porušena tak, že musela
být zbourána (z. od kostela). Jižnější pruh anomálií vede
přes hospodářskou budovu u fary (porušené zdivo) přes již-
ní apsidu kostela (silně porušené a rozpraskané zdivo).

Horní Benešov

Naměřená data byla zpracována do formy relativních Bou-
guerových anomálií s redukční hustotou 2670 kg/m3. Byly
vyneseny profilové křivky Bouguerových anomálií (obr. 3)
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Obr. 1. Mapa reziduálních tíhových anomálií. Horní Město u Rýmařova –
silnice, předpokládané ústí historické jámy Ignác.

Obr. 2. Profilové křivky Bouguerových anomálií. Horní Město u Rýma-
řova – kostel.

Obr. 3. Profilové křivky Bouguerových anomálií. Horní Benešov. Zóny
záporných anomálií A, B, C jsou v mapě vyneseny v obr. 4.



a zkonstruována mapa Bouguerových anomálií (v obr. 4
schematicky). Na metrážích 40 a 60 všech tří profilů může-
me pozorovat lokální záporné anomálie o amplitudě kolem
10–20 μGal. Anomálie jsou nejzřetelnější na profilu P1,
protože jsme zde pravděpodobně nejblíže ke zdrojům.
Směrem k profilům P2 a P3 terén stoupá a zdroj je uložen
hlouběji. Naměřené anomálie jsou intenzivnější a přede-
vším užší než anomálie zjištěné při předběžném modelová-
ní nad štolami v neporušeném prostředí (obr. 5). Z toho je
zřejmé, že zdroj naměřených anomálií je blízko při povr-
chu, a předpokládáme proto, že došlo alespoň k částečné-
mu zavalení štoly a postupnému propadání stropu směrem
k povrchu. Obě lokální záporné anomálie na profilu P1 (ze-
lená zóna B na obr. 4) na metrážích 40 a 60 mohou být pro-
jevem historických štol sv. Tří králů a Maxmilian. Vzájem-
ně jsou odděleny kladnou tíhovou anomálií (žlutě)
odpovídající horninovému prostředí s vyšší hustotou, tedy
pevné hornině. Záporná anomálie se na následujících pro-
filech spojuje v jednu širší anomální zónu směru SZ-JV, ši-
rokou asi 45 m. Pravděpodobně dochází k přibližování prů-

běhu obou štol a k rozvolňování horninového
prostředí nejen nad, ale i mezi nimi. Toto poru-
šené pásmo také dobře koresponduje s popi-
sem ražby štoly Maxmilian. Ta byla v červnu
až listopadu roku 1819 ražena v pevné hornině
s postupem 3–4 m měsíčně (jv. od proměřené
plochy) a poté v měkčí, což se odrazilo na
rychlejším postupu v prosinci 1819 až dubnu
1820 (od 12 do 20 m měsíčně). Severovýchod-
ní ohraničení poruchové zóny je dáno poměrně
ostrým rozhraním záporné a kladné tíhové
anomálie (zóna C). Asi 10–12 m sz. od profilu
P3 byla v severním pokračování zmíněného
okraje poruchového pásma předpokládána po-
loha jámy Hallen, u níž došlo k propadu štoly
sv. Tří králů do štoly Maxmilian. Podle namě-
řených hodnot by poloha jámy Hallen mohla
být posunuta asi 15 m k JZ. V současnosti patr-
né ústí zasuté jámy je pravděpodobně mladší-
ho data a pochází z pokusu o obnovu štoly sv.
Tří králů a jejím okrajovým projevem by moh-
la být úzká záporná anomálie na profilu P2
v metráži 27,5 m.

Kromě metráží 40 a 60 vidíme zápornou
anomálii o přibližně stejné šířce (10 m) a am-
plitudě i kolem metráže 20 všech tří profilů
(zelená zóna A na obr. 4). Vzhledem k tomu,
že na metráži 20 jsme v blízkosti osy terénní
deprese, je jedno z možných vysvětlení, že je
zde větší mocnost naplavených kvartérních se-
dimentů. Zvýšení mocnosti sedimentů s husto-
tou 2000 kg/m3 o 1–1,5 m vůči okolí může být
zdrojem této lokální záporné anomálie
(obr. 5). Dalším vysvětlením této anomálie
může být existence linie rozvolněné zlomové
a současně i zvodnělé struktury. V jejím jv.
prodloužení se nachází studna v lihovaru, níže
předpokládaná jáma Qual Neufan s přetokem
vody v době Herdeckova zmáhání (1570)

a dále i předpokládané místo vývěru vody zakreslené na
mapě z roku 1939.

Závěr

Úkolem gravimetrického měření na lokalitě Horní Město
bylo lokalizovat průběh historických štol a určit pravděpo-
dobnou polohu jámy Ignác. Z gravimetrického měření
(obr. 2) je vidět, že naměřené záporné anomálie jsou rela-
tivně úzké, a je zřejmé, že zdroj tíhového minima je blíže
k povrchu, než by odpovídalo předpokládané hloubce důl-
ních děl (kolem 10 m). Může se jednat jak o stará důlní díla,
jejichž postupně se propadající strop se dostal až do blíz-
kosti povrchu, nebo zdrojem anomálií jsou připovrchové
dobývky, jejichž výplň postupně sesedá. Právě na těchto
zónách dochází k největšímu porušení budov. Poloha jámy
Ignác byla lokalizována na j. okraji silnice vedoucí z Hor-
ního Města do Rýmařova.

Gravimetrické měření v hornobenešovském revíru mělo
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Obr. 4. Interpretace mikrogravimetrickych měření a historických podkladů. Horní Bene-
šov – štoly sv. Tří králů a Maxmilian.



za úkol lokalizovat průběh dvou historických důlních štol –
sv. Tří králů a Maxmilián. Při interpretaci gravimetrických
měření byly stanoveny tři pruhy záporných tíhových ano-
málií, které je možné korelovat na všech třech změřených
gravimetrických profilech. Srovnáním s interpretací histo-
rických údajů lze určit pravděpodobnou polohu důlních
děl. Gravimetrické modelování (obr. 5) ukazuje, že štoly
jsou pravděpodobně alespoň částečně zavalené a jejich po-
stupně se propadající strop způsobil rozvolnění nadložní
horniny blízko u povrchu.

Měření potvrdilo, že mikrogravimetrický průzkum pod-
dolovaných území může být úspěšný i tehdy, když stará
důlní díla leží v hloubkách, kdy by podle výsledků před-
běžného modelování detekovatelná být neměla. Důvodem

jsou rozvolněné zóny, které se vytvářejí v okolí důlních
děl. Velikost a tvar porušených zón závisí na typu horniny,
ve které je dílo raženo, a tyto parametry jsou zvláště v pev-
ných horninách obtížně predikovatelné. Nedílnou součástí
úspěšného průzkumu poddolovaných území je využití
všech dostupných historických materiálů o těžbě a jejich
správná interpretace.
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Obr. 5. Gravimetrické modelování
v Horním Benešově na profilu P1.
a – předběžný model, b – model na-
měřených dat. Hustoty bloků D jsou
uvedeny v kg/m3. Měřítko na vertikál-
ní ose gravitačního účinku u předběž-
ného modelu je kvůli porovnání stejné
jako měřítko u naměřených dat.




