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Metoda elektrické odporové tomografie (ERT) patří
dnes k metodám běžně užívaným v geologii a geomorfo-
logii (Schrott – Sass 2008). V minulosti byla ERT úspěš-
ně využita při studiu akumulací údolních den (Škarpich
et al. 2011), struktury sesuvů (Pánek et al. 2011) a bloko-
vobahenních proudů (Šilhán 2010). V současné době se

rozvíjejí metody ERT ve spojitosti s detekcí podzemních
prostor, zejména krasových jeskyní ve vápencích (Gam-
betta et al. 2011, Lačný et al. 2012) a nekrasových jesky-
ní ve flyšových horninách (Pánek et al. 2010). Mezi pod-
zemní objekty patří také stará důlní díla, která v oblasti
Nízkého Jeseníku (v jílovitých břidlicích a drobách) tvoří
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významné krajinné prvky. Využití metod ERT při detek-
ci starých důlních děl navazuje na již provedené výzku-
my (např. Beneš 2011) a doplňuje tak škálu možností vy-
užití metod pro detekci podzemních objektů, tentokrát
v jílovitých břidlicích a drobách, přičemž dvě použité
metody (Wenner-Schlumberger, dipól-dipól) byly po-
rovnány jak mezi sebou, tak také se skutečným průbě-
hem již existující důlní chodby. Položení profilu bylo
voleno vždy kolmo na směr důlní chodby a zároveň tak,
aby byl důl zastižen v prostřední části ERT profilu.
Vzdálenost mezi elektrodami byla vzhledem k podrob-
nosti výzkumu zvolena 3 m, počet elektrod v roztažení
byl 35 (lokalita Prokop) a 64 (lokalita Čermná), délka
elektrického impulzu 0,5 s. Zpracování výsledků bylo
provedeno v prostředí programu Res2Dinv metodou in-
verze nejmenších čtverců (Loke 1996).
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Jako výzkumné lokality byla vybrána dvě drobná stará
důlní díla v Nízkém Jeseníku v povodí řeky Odry
(obr. 1).

Důl Čermná se nachází v levém břehu říčky Budišovky,
levostranného přítoku Odry, v nadmořské výšce 430 m
(obr. 1), v jílovitých břidlicích moravického souvrství.
Důl Čermná je tvořen několik desítek metrů dlouhou hori-
zontální štolou (rozměry ca 3 × 5 m), raženou ve směru
180° a propojenou s povrchem zhruba 10 m hlubokou
šachtou. Důl je v současné době částečně zatopen vodou,
samotná chodba se nachází pod úrovní vodoteče. Štola
odhaluje vrstvy jílovité břidlice, ukloněné 85° k Z, jejíž
kompaktní desky byly v 19. a 20. století štípány jako hod-
notný pokrývačský a stavební kámen.

Důlní dílo Prokop na úpatí svahu Nízkého Jeseníku při-
léhající k Moravské bráně v nadmořské výšce 340 m
(obr. 1) je v území tvořeném zelenošedými jemnozrnnými
drobami hradecko-kyjovického souvrství, ukloněnými 35°
k SSV. Přibližně 250 m dlouhá důlní chodba, ražená
ve směru 300°, dnes v ústí zavalená, sloužila zhruba do
19. století k těžbě galenitu.
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Důl Čermná (syn. Zavodněný či Rodriguesův hrob) leží
pod 93. metrem položeného geofyzikálního profilu
(obr. 2). Výsledky obou použitých metod mezi sebou kore-
lují pouze částečně. V úvodní části profilu (0–60 m) se
u obou metod výrazně projevuje vysokoodporová zóna A
(jediná zóna s neměnnými hodnotami odporů u obou po-
užitých metod) s podložní nízkoodporovou zónou 3. Sou-
hlasí také zóny 1, 2, 4, 7, 8 a B. U použité metody Wenner-
Schlumberger se hlavní chodba projevuje zónou středních
odporů (~ 600 Ωm), představující pravděpodobně část dolu
vyplněnou vzduchem, která přechází v zónu velmi nízkých
odporů (~ 0–20 Ωm), představující zatopené dno dolu pod
hladinou podzemní vody. Umístění této oblasti v profilu
souhlasí se skutečnou polohou chodby v terénu. Interpreta-
ce výsledků metody dipól-dipól je poněkud problematická.
Kontrastní zóna mezi domnělou vzdušnou (~ ? Ωm) a vod-
ní (~ 100 Ωm) výplní chodby je v profilu přítomna, ovšem
její nejvýraznější projevy nekorespondují se skutečným
průběhem chodby. Je tedy možné, že metoda dipól-dipól
důl skutečně detekovala, avšak lokalizačně nepřesně.

Důlní dílo Prokop leží zhruba pod 44. metrem položené-
ho geofyzikálního profilu (obr. 3). Výsledky obou použi-
tých metod mezi sebou korelují pouze v úvodu profilu
(0–39 m) a také ve svrchní části, kde jsou dobře vykresleny
střídající se vysoké a nízké odpory (A–C, 1–3). Střední část
profilu je oblast s výskytem důlní chodby. Zatímco při
použití metody Wenner-Schlumberger skutečné umístění
chodby dobře koreluje s vysokoodporovou zónou D na
44. metru v hloubce 10 m, v případě metody dipól-dipól se
chodba neprojevuje. Na obou profilech se objevují drobné
plochy vysokých i nízkých odporů, které mezi sebou nelze
porovnat (např. E, 5).
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Elektrická odporová tomografie jako metoda k detekci sta-
rých důlních děl ve vrstevnatých sedimentárních horninách
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se jeví jako dosti problematická. Přítomnost důlního díla
byla detekována při daném rozestupu elektrod s jistou
pravděpodobností pouze metodou Wenner-Schlumberger
na lokalitě Prokop. Rozdíly v přesné poloze podzemní
chodby se projevují při srovnání obou použitých metod,
avšak metoda Wenner-Schlumberger se při výzkumu uká-
zala jako lokalizačně přesnější. Metoda dipól-dipól chodby
v jejich skutečné pozici nezastihla.

Poděkování. Výzkum byl podpořen finanční dotací v rámci pro-
gramu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012;
poskytovatel dotace je Moravskoslezský kraj.
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