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Abstrakt 

Interpretace georadarových měření je často ztížena složitými geologickými podmínkami, 

nejednoznačností zaznamenaných odrazů a nejistotou převodu časové osy na hloubkovou. Díky 

provázanosti geofyzikálních polí je ale možné porovnávat výsledky příbuzných průzkumných metod. 

Radargramy ze tří modelových lokalit byly zpracovány a interpretovány běžným postupem s cílem 

rovnoměrně zesílit všechny odrazy. Výsledky byly porovnány s datasety metod ERT a DEMP formou 

sdružené interpretace, která přispěla k rozšíření popisu radargramů a přinesla nové poznatky ohledně 

geologicko-geomorfologické interpretace. Algoritmus zpracování radargramů byl na základě poznatků 

ze sdružené intepretace modifikován a zjednodušen tak, aby usnadňoval vzájemnou komparaci 

výsledků jednotlivých metod. Zpřesnění určení hloubek odrazů na radargramech pomocí adaptace na 

rychlostní model nepřineslo zásadní zlepšení výsledku.  

 

Klíčová slova: georadar, elektrická odporová tomografie, dipólové elektromagnetické profilování, 

sdružená interpretace, sdružená inverze, optimalizace zpracování GPR dat, sedimentární prostředí, 

rychlostní model 

 

Abstract 

GPR data interpretation is often difficult due to complex geological environments, reflections 

ambiguity and time-depth conversion uncertainty. Thanks to the geophysical fields interoperability it 

is possible to compare results of related survey methods. Radargrams from three model sites were 

processed and interpreted in an usual way to uniformly amplify all recorded reflections. Results were 

compared with ERT and EM (DEMP) data within integrated interpretation. GPR data interpretation 

was extended and new geological and geomorphological interpretations were uncovered. The GPR 

processing sequence was modified and simplified following outcomes from the integrated 

interpretation to ease different methods results comparison. Adapting a velocity model to precise time-

depth conversion hasn’t showed improvements. 

 

Key words: ground penetrating radar, electrical resistivity tomography, dipole electromagnetic 

profiling, integrated interpretation, integrated inversion, GPR processing optimization, sedimentary 

environment, velocity model 
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1 Úvod 

1.1 Uvedení do tématu 

Technologický vývoj geofyzikálních aparatur postupuje stále vpřed a zvyšuje se množství 

informace, které lze z jediného přístroje získat. Nicméně, ani zvyšující se kvalita měřících aparatur 

většinou nepřekoná problém, že změřená data mohou být nejednoznačná, protože zkoumaný fenomén 

v daném fyzikálním poli nemusí mít jednoznačnou interpretaci. Kombinace výstupů z různých metod 

přináší možnost zkoumat objekt měření „z více úhlů“, resp. podložit výsledky z jedné metody jinými 

a využít např. podobnosti projevů určitých fyzikálních veličin v různých fyzikálních polích. Je tak 

možné získat více parametrů pro kvalitnější interpretaci (např. Doetsch a kol., 2012; Simon a kol., 

2015; Wilken a kol., 2015). Ačkoliv kombinování několika metod pro průzkum jednoho cíle doprovází 

rozvoj geofyziky od počátků, pokusy integrovat výsledky různých geofyzikálních metod pro konkrétní 

účely se objevily až později (viz např. Brizzolari a kol., 1992 nebo Bozzo a kol., 1994). V posledních 

letech studií s takovým přístupem přibývá, pravděpodobně díky rozvoji IT a snižování ceny průzkumů, 

nárůstu aplikací i počtu uživatelů či prohloubení odborných teoretických prací i aplikovaných postupů.  

Ustálily se dvě odlišné cesty integrované interpretace dat. Starší, implicitní snaha zkombinovat 

výstupy z odděleně zpracovaných a interpretovaných metod, je založená na vizuálním porovnání 

anomálních projevů a hledání spojitostí. Tento přístup se v anglicky psaných zdrojích označuje jako 

joint interpretation a v předkládané práci je přeložen jako sdružená interpretace. Nověji se začíná 

prosazovat i snaha změřená data k sobě fyzicky připojit, tedy pomocí pokročilého matematického 

aparátu data znormalizovat a jednoduchými grafickými či pokročilými výpočetními způsoby spojeně 

zvizualizovat. Pro tento přístup se vžil termín data fusion nebo joint inversion, které lze volně přeložit 

jako svaření dat a sdružená inverze (ačkoliv v mnoha případech o inverzi, tedy výpočet obrácené 

úlohy, fakticky nejde – avšak pro dodržení konvence je možné si tuto drobnou nepřesnost dovolit). 

Jako nadřazený pojem, zahrnující oba zmíněné přístupy a označující obecně proces sdružování 

výsledků, je možné používat slovního spojení integrovaná analýza. 

1.2 Cíle práce 

Předkládaná diplomová práce bude využívat přístupu sdružené interpretace, třebaže v rešeršní části 

seznámí (mimo jiné) i s přístupem druhým. Metody, vybrané k tomuto cíli, jsou georadar (GPR, z angl. 

Ground Penetrating Radar), elektrická odporová tomografie (ERT, z angl. Electrical Resistivity 

Tomography) a dipólové elektromagnetické profilování (DEMP, Dipole Electromagnetic Profiling). 

Poslední zmíněná metoda je ale konvenčně chápána jako jedna konkrétní varianta širší rodiny 

elektromagnetických metod, přičemž ve článcích zařazených do rešerše se často vyskytují příbuzné 

varianty. Proto je v rešerši zkratka DEMP někdy nahrazena nadřazeným termínem elektromagnetické 

metody (EM).  

Předkládaná práce si neklade za cíl popisovat zpracování dat (processing) geofyzikálních metod 

ERT a DEMP, které jsou zařazeny jako pomocné a komparační. Ústřední částí práce s daty je 

zpracování GPR dat bez přihlédnutí k výsledkům ostatních metod (část I – primární zpracování), 
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následované reinterpretací s přihlédnutím k nim (část II – sdružená interpretace), a úpravy algoritmu 

processingu radargramů tak, aby přeložení datasetů z různých metod bylo co nejsnazší a zároveň co 

nejilustrativnější (část III – sekundární zpracování). Předkládanou práci je nutno chápat jako 

metodickou a použitá data jako modelová. Použitá data pochází z archivu vedoucího práce. 

Linie, kterou se autor předkládané práce snažil držet, bylo hledání co „nejopodstatněnější“ korelace 

mezi jednou stejnosměrnou a jednou, resp. dvěma elektromagnetickými metodami. Nejde ale pouze o 

doplňování neúplných výsledků jedné metody trochu jinými neúplnými výsledky druhé metody. Tezí, 

se kterou práce vznikala, bylo konfrontovat elektrické stejnosměrné a elektromagnetické odezvy 

konkrétních podpovrchových bloků na reálných datech z různých prostředí a hledat společné projevy. 

Přirozenou součástí takového chápání je i porovnání projevů v případech, kdy si datasety vzájemně 

neodpovídají, a analýza příčin takového stavu. Implicitním cílem předkládané práce je tedy kombinace 

několika geofyzikálních metod a skládání mozaiky podpovrchového prostředí z výsledků jednotlivých 

metod. Tomu také odpovídá výběr literatury v rešerši. Výsledkem takto pojatého přístupu by měla být 

extrakce nové informace ze zdánlivě již „vytěžených“ vstupních dat několika geofyzikálních metod, 

v podobném smyslu, jako u Kvammeho (2006). 



 11 

2 Rešerše literatury a specifikace metod  

2.1 Využití kombinovaného geoelektrického průzkumu 

Předstupněm integrované analýzy geofyzikálních dat je jednoduchá kombinace více geofyzikálních 

metod. Někteří autoři k ní ale přistupují tak svědomitě, že je možné jejich postupy popsat jako 

integrující, přestože samotné toto slovo v celém textu nezaznělo. 

André a kol. (2012) provedli průzkum metodami GPR, ERT a EM na území vinohradu s cílem 

charakterizovat zemědělskou půdu a její hydrogeologické poměry. Nárůst konduktivity s hloubkou 

v nízko položené části svahu, zaznamenaný na ERT a EM, vysvětlili přibližováním hladiny podzemní 

vody a přibýváním jílů. Na radargramech se v týž místech zesilovaly a strukturovaly odrazy a také se 

posunovaly blíže k povrchu. Pod těmito výraznými odrazy se zpravidla už žádné další odrazy 

neobjevily, naproti tomu na opačném konci průzkumné plochy, kde vzrostl obsah štěrků a písků, se 

zachovaly odrazy i z větší hloubky. Autoři dále zmínili dobrou korelaci EM a ERT dat na velkoplošné 

variantě průzkumu – přestože bylo měřeno vždy za jiných podmínek a každá z metod reaguje odlišně 

na rušení ve formě vedení elektrické kabeláže v zemi či opěrných drátů pro růst vína na povrchu. 

V rámci maloplošného detailního doměření autoři integrovaně interpretovali EM, ERT a GPR. 

Zhodnotili, že EM a ERT opět vzájemně dobře korelovaly a vykreslily na totožném místě zóny vyšší 

vodivosti, ale absolutní hodnoty zdánlivé vodivosti a zdánlivého odporu horninového prostředí nebyly 

přímo porovnatelné (resp. nebyly komplementární). Zveřejněné radargramy ukázaly silnou hlubokou 

a nezvykle slabou, mělkou odrazovou odezvu, v místech, kde později vyhloubili sondy. Na nich si 

autoři ověřili svoje předpoklady o existenci hlubší diskontinuity projevující se intenzivním odrazem, 

která pravděpodobně brání kořenům pronikat k hlouběji situované vláze a která vznikla hutněním půdy 

při pojezdech techniky. Půdní profil z oblasti slabších odrazů byl homogenní a vhodný pro migraci 

vláhy. 

Drahor (2011) provedl průzkum s velkým počtem geofyzikálních metod na několika 

archeologických lokalitách, ale u metod relevantních pro předkládanou práci se shodovala jen hloubka 

ztráty jakéhokoliv signálu. Sdružená interpretace v autorově pojetí zamená, že GPR zastává funkci 

určení přesného horizontálního a vertikálního vývoje struktur, a ERT výsledky tento předpoklad jen 

ověřují a rozšiřují. Výstupy integrace ale přesto umožnily budovat přesné modely podpovrchového 

prostředí a zjednodušovat (a zlevňovat) následné odkryvné práce. 

Kombinovaný geofyzikální průzkum na jedné ze studijních lokalit předkládané práce (Stacke, 

2013) byl původně proveden pro objasnění holocenního vývoje údolních niv v předpolí Západních 

Beskyd. Georadarové měření společně s mělkou refrakční seismikou napomohlo k určení stratigrafie 

v nivě řeky Bečvy. Naopak ERT, podle názoru autora, kvůli vysoké hladině podzemní vody nebyla 

schopna stratigrafii rozlišit. Zvolený přístup nevyužil všech možností integrované analýzy odlišných 

datasetů, pouze doplnil výsledky jedné metody metodou jinou a křížově ověřil korelaci mezi shodnými 

částmi datasetů. Jedním z témat předkládané práce je pokusit se výsledky z této lokality rozšířit. 
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Detailní kombinovaný GPR a ERT průzkum na pokusné ploše ve složitém tektostrukturním 

prostředí francouzských Alp, vystaveném dopadu těžkého kovového předmětu, přinesli Alperovich a 

kol. (2013). Experiment byl zaměřen na studium vývoje systému mikrozlomů, popis matematických 

charakteristik přechodové povahy tohoto jevu a využití moderních metod zpracování měřených 

parametrů. Autoři přistoupili k vizualizaci výsledků z GPR a ERT měření v inovativním 

bezměřítkovém modelu. Z každého geofyzikálního řezu je možné tak získat dva soubory bazálních 

informací ve formě histogramů, částečně odpoutaných od specifik jednotlivých měření. Zároveň je 

možné získat i rastr, který ukazuje jakousi kostru snímku zvýrazněním všech odrazových rozhraní. 

Analýza takových rastrů umožňuje porovnávání změn v čase (a zkoumat např. změny v intenzitě 

odražených elektromagnetických vln či velikosti elektrického odporu). Autoři dále tvrdí, že jejich 

přístup umožňuje provést polarizační analýzu vztahu ERT a GPR dat a vysvětlit tak zjištěnou 

provázanost mezi výsledky. Základ myšlenky tkví v tom, že polarizační úhel a elipticita elipsy 

polarizace elektromagnetické vlny jsou integrálními charakteristikami společného 

elektromagnetického pole, a změna těchto ukazatelů se projeví na výsledcích z metody GPR i ERT. 

V konkrétním případě autoři zjistili největší změnu u polarizačního úhlu magnituda koherence 

charakteristických směrů anomálií jednotlivých metod. Vznik sítě mikrozlomů po dopadech kovového 

předmětu tedy zapříčinil celkové snížení intenzity odražených elektromagnetických vln a nárůst 

elektrického odporu. To je projev zaznamenatelný na výsledcích obou metod. Stejná analýza, 

provedená k porovnání jednotlivých strukturních vrstev zkoumaného území, může odhalit lokální 

variace změny sdružených elektromagnetických ukazatelů v různých hloubkách, a autoři se pokusili 

navrhnout i geologickou interpretaci nálezu. 

2.2 Integrovaná analýza geofyzikálních dat  

Integrovaná analýza geofyzikálních dat je snaha spojit výsledky měření různých geofyzikálních 

metod tak, aby si odpovídaly, a v ideálním případě rozšířily (posunuly) interpretaci nejasných 

podpovrchových nehomogenit. Od přirozené snahy křížově si ověřovat získané poznatky o předmětech 

zájmu (které se věnuje předchozí podkapitola) se tato disciplína rozvětvila do několika směrů, které si 

dnes pomocí různých přístupů, inventivních postupů a praktických měření staví teoretické základy a 

hledají svoji pozici mezi ostatními. Relevantní studie, které se věnují integrované analýze, není nutné 

striktně dělit pouze podle dvou přístupů, zmíněných v úvodu. Kromě sdružené interpretace a sdružené 

inverze se objevují práce lavírující mezi těmito dvěma postupy, ale i přístupy zcela odlišné a 

inovativní. 

Kvamme (2006) shrnul nejčastější integrační postupy a rozdíly mezi nimi. V začátcích integrované 

analýzy bylo běžné oddělené zpracování datasetů jednotlivých geofyzikálních metod a manuální 

vyznačování opakujících se anomálií, což dnes chápeme pod pojmem sdružená interpretace. Přeložení 

interpretovaných datasetů přes sebe je už chápáno jako její nadstavba.  

Využití, jak dále referuje Kvamme (2006), pokročilých metod processingu na úpravu dostupných 

informací a kombinace takto přepracovaných datasetů umožňuje komplexnější vizualizaci a 
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interpretaci a je základem pro sdruženou inverzi. Zobrazení výstupů ve formě mapy anomálií 

umožňuje zkombinovat několik datasetů do jednoho obrázku, pokud jsou vizualizovány pomocí 

odlišných zobrazovacích postupů. Díky spojité podstatě těchto dat je možné vykreslit např. mapu 

izolinií magnetické susceptibility změřené EM přístrojem a vynést ji na podklad měrného elektrického 

odporu v černobílé nebo barevné škále apod. Nicméně, pro zachování přehlednosti není dobré 

kombinovat více než dva či tři datasety. Zároveň interpretaci limituje fakt, že se stále jedná jen o 

deskriptivní popis pomocí obrázků, a nedochází ke generování nové, integrující informace.  

Kvamme (2006) proto upozorňuje, že data diskrétní povahy (jasně vymezitelné oddělené výskyty 

anomálií) umožňují využít různé algebraické operace nebo klasifikaci i u velkého počtu zobrazovaných 

datasetů, aniž by došlo ke ztrátě vypovídací schopnosti výstupu. Převod vstupních dat do binární 

(boolean) podoby vede k jednoduché standardizaci dat do formy bipolárního rozdělení na hodnoty "0" 

(anomálie není) nebo "1" (anomálie je). S prakticky neomezeným počtem datasetů takto upravených 

dat je možné provádět různé výpočetní operace či jen kumulativně vynášet anomálie a další operace 

již mimo booleanovský bipolární model. Jsou-li geofyzikální datasety ve standardní spojité podobě 

bodů s číselnou hodnotou v oboru reálných čísel, je možné navíc datasetům měnit váhu. Dále přibývají 

možnosti statistických analýz a zvýraznění např. všech maximálních intenzit anomálií v jednotlivých 

datasetech nebo zobrazení výrazných i méně výrazných anomálií zároveň. Rychlou automatickou 

interpretaci nabízí tzv. neřízená klasifikace (shluková analýza k-průměrů), která přiřazuje hodnoty 

jednotlivých bodů tvořících snímek do intervalů tříd, které se vytváří dynamicky podle rozptylu hodnot 

v celém snímku. Vyspělejší variantou je tzv. řízená klasifikace, kdy operátor na náhodně vybraných 

bodech z celého datasetu klasifikuje do tříd sám a počítač podle těchto pravidel doklasifikuje zbytek 

snímku s využitím např. binární logické regrese. Výsledky je možné zpřesnit maximalizací přechodů 

mezi jednotlivými třídami pomocí vážení (a změny znaménka) jednotlivých vstupních datasetů. Ještě 

pokročilejší metodou je např. analýza hlavních komponent (PCA), jedna ze základních metod 

dekorelace dat transformací na řadu proměnných, seřazených podle stupně korelace mezi nimi, která 

se používá ke kompresi dat. Výběrová vizualizace jednotlivých komponent je pak „spájení“, neboli 

fúze jednotlivých datasetů, která zvýrazňuje konkrétní anomálie podle toho, jak se podílí na kontrastu 

jednotlivých vstupních datasetů. 

Postupy a definice z práce Pira a kol. (2000) vysvětlují, co dnes v době počítačové gramotnosti 

chápeme již implicitně. Tedy že každou anomálii na hloubkovém řezu z kteréhokoliv plošně 

prováděného průzkumu je možné zobrazit jako skupinu bodů (pixelů) s atributem a lokalizací 

v kartesiánském systému souřadnic. Aby byla intenzita anomálie mezi metodami porovnatelná, je 

nutné ji znormalizovat, tedy „naškálovat“ do zvoleného intervalu, např. (0; 1). Přijmeme-li 

předpoklad, že každá z měřených geofyzikálních metod je citlivá vůči konkrétnímu zdroji anomálie, 

je možné kvantitativně její projev zpracovávat, např. vyčíslením průměru velikosti anomálie. Provede-

li se normalizace takového rastru, dojde k odečtení všech slabších než maximálních projevů na různých 

vstupních datasetech a zdroj anomálie je lokalizován přesněji. 
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2.2.1 Sdružená interpretace GPR dat s dalšími geoelektrickými metodami  

Práce na integrované zpracování přísně přírodních prostředí jsou sporé. Přínosy přístupu je možné 

ukázat ale i na příbuzných aplikacích, např. na využití v archeologii, nejčastější disciplíně v počtu 

integrovaných studií. 

Simon a kol. (2015) si, vědomi omezení jednotlivých geofyzikálních metod v určitých podmínkách, 

vybrali kombinaci GPR, EM (2 typy) a magnetického průzkumu. Autoři zjistili, že data magnetiky a 

multifrekvenční EM aparatury (charakterizující elektrickou vodivost a magnetickou susceptibilitu) se 

v některých případech duplikují, takže EM průzkum nemůže osvětlit některé neobjasněné magnetické 

anomálie. Na jiných místech naopak evidentní nesoulad nalezených anomálií umožnil alespoň vyloučit 

některé z variant příčin anomálií, a tedy přispět k přesnější interpretaci výsledků. Konkrétně např.: 

kvalifikovanější odhad stavebního materiálu, projevujícího se pouze v EM výsledcích díky odlišnému 

stupni magnetizace; indicie k odlišení 2 etap vzniku/zániku hraničních příkopů; zpřesnění půdorysů 

zakrytých základů budov nebo vymezení hranic mezi opuštěným korytem a fluviálními a 

antropogenními usazeninami aj.  

Wilken a kol. (2015) si pro mapování podpovrchových zbytků staveb na archeologické lokalitě na 

Slovensku vybrali kombinaci GPR, ERT a magnetického průzkumu. Jejich hlavními cíli bylo zvýšit 

spolehlivost objevu nalezením anomálie ve více než jednom fyzikálním poli, optimalizovat rozlišení a 

získat poznatky o materiálové skladbě anomálií a jejich okolí; nicméně podotkli, že ke kombinaci 

metod je vedla i praktická stránka náročného pohybu v zarostlém terénu. Autoři znázornili prostorovou 

korelaci anomálií vynesením výsledků různých metod do mapy v UTM souřadnicích (což jsou 

univerzálnější souřadnice než národní souřadné systémy typu např. Křovákovo zobrazení) 

a vertikálního řezu s barevným odlišením datasetů.  

Drahor se se svým kolektivem věnovali i sdružené interpretaci. V pozdější práci (2015) uvedli, že 

koincidence vysokoodporových a vysokoodrazivých anomálií je důležitým poznatkem pro určení 

podstaty podpovrchových objektů. Na vybrané archeologické lokalitě provedli komplexní průzkum 

včetně seismického a magnetického, a na hloubkových řezech objevili několik korelujících anomálií. 

Z integrované interpretace hloubkových řezů vyvodili několik domněnek: 1) oblast malých rychlostí 

p-vlny a nízké intenzity GPR odrazů, která je v kontrastu se středně nízkými až středně vysokými 

hodnotami rezistivity a středně nízkou rychlostí s-vlny, je způsobena přípovrchovými zkompaktnělými 

zajílenými zeminami s velkým útlumem a disperzí; 2) struktura, doprovázená kladnou anomálií na 

GPR, zvýšenou rezistivitou a rychlostí p-vln a sníženou rychlostí s-vlny, může být pohřbená zeď 

z valounů a rozvolněných kamenů; 3) v hloubce pod 2,5 m se podle metod ERT a seismických 

rychlostí vyskytují dvě velké, od sebe oddělené zóny, archeologicky přiřazené pohřebním objektům, 

nicméně propojení s GPR daty možné nebylo, pravděpodobně kvůli stínění nadložní jílovitou vrstvou. 

Vizualizace datasetů z různých metod byla provedena formou odpovídajících si hloubkových řezů, 

seřazených pod sebe. 

Fischer a kol. (2012) předvedli komplexní přístup metodický i interpretační. Cenným výstupem 

analýzy je zmíněná koincidence vysokoodporové zóny ve středu ERT profilu s oblastí výrazných GPR 
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odrazů. Vyhloubená rýha umožnila této zóně přiřadit štěrky a štěrkopísky Vildštejnské formace. 

Okrajové části radargramu s odrazy o nízkých amplitudách, korelující s nízkoodporovými bloky 

odrazového řezu, odpovídají zajíleným partiím profilu. Tento předpoklad si autoři ověřili orientačním 

výpočtem hloubky povrchového efektu, který přibližně popisuje hloubkový dosah. Dále předložili 

domněnku, že konkrétní odrazy ve střední části snímku vznikly na přechodech mezi jednotlivými 

polohami štěrků a písků, které zjevně doprovází i změna permitivity. Dalším závěrem, jehož formulaci 

umožnila až integrovaná analýza dat, je definice zlomu, který se neprojevil přímo v odkryvné rýze, ale 

pouze indiciemi na různých datasetech. Díky detailnímu 3D GPR měření byly odrazované anomálie 

vykresleny do takové přesnosti, že bylo možné usuzovat i o dynamice tohoto zlomu, konkrétně 

definovat pravostranný horizontální posun. Autoři vizualizovali zjištěné poznatky pomocí, mimo jiné, 

skládání výsledných snímků z jednotlivých metod pod sebe.  

2.2.2 Sdružená inverze GPR dat s dalšími geoelektrickými metodami 

Základní (triviální) postupy sdružené inverze, jak byly představeny v úvodní části kap. 2.2, jsou 

průběžně doplňovány moderními, složitějšími algoritmy a inovativními přístupy. Integraci výsledků 

různých geofyzikálních metod a vizuální prostorovou korelaci anomálií je také možné si usnadnit 

použitím specializovaného software. Běžně se používají nástroje GIS, standardní programy na 

zobrazení dat (Surfer) nebo speciálně vyvinuté utility (např. ArcheoFusion, Geoplot). Nevýhodou 

těchto programů bývá to, že jsou sestrojeny k vizualizaci dat získaných z aparatur konkrétních výrobců 

v konkrétních formátech, přičemž načtení souborů z nativně nepodporovaných přístrojů je zdlouhavá 

či přímo nemožná práce. 

Matera a kol. (2015) dokázali výrazně zlepšit čitelnost map sdružené inverze pomocí skládání 

jednotlivých datasetů do RGB kompozitu, tedy přístupem používaným převážně v dálkovém 

průzkumu země pro tvorbu snímků v nepravých barvách. Podařilo se tak zvýraznit místa korelace mezi 

několika datasety a zvýraznit hranice anomálií. 

Doetsch a kol. (2012) provedli průzkum s opačným laděním, než předkládaná práce – využili 

hloubkových informací o struktuře štěrkové lavice z (3D) GPR měření jako apriorní informaci, 

přesněji řečeno constrain (bez českého ekvivalentu), pro řízení inverze ERT dat. Reálnost takové 

inverze se tím zásadně zlepší a je možno adekvátněji odhadovat zonální charakteristiky jednotlivých 

podpovrchových bloků. Nezávisle zpracovaná 3D GPR kostka vytyčila subhorizontální rozhraní, která 

mohla být díky charakteristické podobě odrazů interpretována jako přechod mezi odlišně tříděnými 

štěrkopísky a podložním jílovitým akvitardem. Tato rozhraní byla dosazena do 3D mřížky pro inverzi 

ERT dat jako hranice odlišných rezistivitních bloků. Inverze proto neprobíhala s implicitní snahou 

všude vyhlazovat velké gradienty, ale na definovaných rozhraních byly velké rozdíly ponechány a 

model se výrazně přiblížil realitě. Autoři interpretovali vysokoodporové bloky, koincidující 

s intenzivními georadarovými odrazy, jako promyté štěrky s výrazným a méně výrazným 

horizontálním zvrstvením. Nízkoodporové podložní zóny blízko aktivního koryta vysvětlili zvýšenou 

příměsí jílu a vyšší pórovitostí, a korelovali je s neuspořádanými odrazy v odpovídajících pozicích 

radargramů.  
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Arato a kol. (2015) představili metodu, jak využít geometrickou informaci z GPR a navíc i 

vertikálního gradientu magnetického pole ke stanovení vstupního modelu pro ERT inverzi. Z jinak 

nejednoznačně interpretovatelného zdánlivého měrného odporu pak byli schopni určit měrný 

elektrický odpor a rozměry, popř. výplň staré, částečně zasypané hrobky. Využití poměrně přesně 

určené hloubky odrazu georadarem ke zpřesnění interpretace a inverze ostatních metod zmiňuje i 

Simon a kol. (2015). 

Zpracování jednotlivých geofyzikálních metod je také předmětem inovací. U GPR se v posledních 

letech např. prosazuje metoda jednoduché a komplexní analýzy waveletu, resp. full-wave analýzy, 

k určení dielektrických vlastností materiálů (viz např. Busch, 2014; Lambot a kol., 2004; Oswald a 

kol., 2004). U ERT se naopak diskutuje tzv. geoelektrický průzkum s vysokým rozlišením (high 

resolution ERT measurement), kdy se spojují data změřené odlišnými uspořádáními elektrod do 

jediného datasetu a zpřesňuje se tak citlivost, hloubkový dosah a tím pádem i celková přesnost inverze 

(Loke, 2014, s. 43). Podobné postupy jsou již součástí některých studií, integrujících datasety 

z naftových geofyzikálních metod (viz např. Wapenaar a kol., 2005; Hu Wenyi a kol., 2007) a zřídka 

se objevují už i v integrovaných pracích geoelektrických metod (viz Eppelbaum a kol., 2011).  

2.3 Elektromagnetické a stejnosměrné geofyzikální metody 

Přípovrchovou vrstvu Země je možno zjednodušené chápat jako dielektrikum (Karous, 1989, s. 25). 

Vlastnosti elektromagnetického (GPR, DEMP), resp. elektrického (ERT) pole popisují společně 

zákony elektromagnetiky, které jsou vyjadřovány pomocí Maxwellových rovnic (např. Grant a West, 

1965; Ward a Hohmann, 1987). Pro přímou fyzikální interpretaci a po zobecnění za dostatečně 

širokých limitních podmínek je možné využít převodu dvou hlavních a dvou vedlejších Maxwellových 

rovnic z diferenciálního do integrálního tvaru podle Karouse (1989). Pak platí lineární vztahy mezi 

(Tab. 1): 

Tab. 1: Zjednodušení Maxwellových rovnic (podle Karouse, 1989, s. 17) 

 
proudovou hustotou 𝐽0 a intenzitou elektrického pole 𝐸, kde 𝛾 je měrná vodivost 

neboli konduktivita 
𝐽0 = 𝛾𝐸 /1/ 

 
elektrickou indukcí 𝐷 a intenzitou elektrického pole 𝐸, kde 𝜀 je elektrická 

permitivita prostředí 
𝐷 = 𝜀𝐸 /2/ 

 
magnetickou indukcí 𝐵 a intenzitou magnetického pole 𝐻, kde 𝜇 je magnetická 

permeabilita prostředí 
𝐵 = 𝜇𝐻 /3/ 

 

Elektrické stacionární pole (přítomnost stejnosměrného proudu a zanedbatelného příspěvku 

magnetické složky), kterého využívá metoda ERT, je možné popsat rozložením proudové hustoty 𝐽0. 

Vlastnost prostředí vyjadřuje měrná elektrická vodivost γ, jejíž reciprokou hodnotou je měrný 

elektrický odpor (neboli rezistivita). Hodnoty rezistivity některých běžných prostředí uvádí Tab. 2. 

Ohmův zákon v diferenciálním tvaru (vztah /1/) popisuje způsob určení rozložení odporů z intenzity 

elektrického pole a proudové hustoty. 
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Tab. 2: Relativní permitivita při frekvenci antény 100 MHz (upraveno podle Cassidyho, 2009, s. 46) a měrný elektrický 

odpor (upraveno podle Milsoma, 2003, s. 88) v nejběžnějších prostředích 

materiál relativní permitivita [𝜺𝒓] měrný odpor [𝛀𝒎] 

vzduch 1 2,5 · 1016 * (nekonečný) 

voda sladká; mořská 78 – 88; 81 – 88 10 – 300 *; 0,2 – 0,3 * 

led sladkovodní; mořský 3; 4 – 8 106 – 108 *; - 

permafrost 2 – 8 1 000 – 1 000 000 * 

štěrk suchý; vlhký 3,5 – 6,5; 15,5 – 17,5 1 100 – 600 

granit suchý; porušený a vlhký 5 – 8; 5 – 15 200 – 100 000 

vápenec suchý; vlhký 4 – 8; 6 – 15 500 – 10 000 

pískovec suchý; vlhký 4 – 7; 5 – 15  200 – 8 000 

grafitická břidlice 6 – 9 10 – 500  

fylitická břidlice  500 – 500 000 

kvarcit 3 – 6 * 500 – 800 000 

gabro 8 – 18 * 100 – 500 000 

jílovec 10 – 15 * 1 – 100 

jíl suchý; vlhký 2 – 20; 15 – 40 1 – 100 

písek suchý; vlhký 3 – 6; 10 – 30 50 – 5 000  

půda písčitá suchá; vlhká 4 – 6; 15 – 30  

půda hlinitá suchá; vlhká 4 – 6; 10 – 20  

půda jílovitá suchá; vlhká 4 – 6; 10 – 15  

půda (průměr) 16 50 – 100 

Pozn.: Údaj 1 je odvozen pro frekvence 80 – 120 MHz (upraveno podle Neala, 2004). Údaje označené hvězdičkou pocházejí 

z jiných zdrojů 

Elektrická indukce ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli, ve kterém operuje metoda 

GPR (desítky až první tisíce MHz), závisí na elektrické permitivitě (dříve dielektrická konstanta) 𝜀 

coby parametru vlastností prostředí (vztah /2/). Z hlediska praktického se ale více používá tzv. relativní 

permitivita εr, která určuje poměr permitivity látky k permitivitě vakua. Hodnoty permitivity 

některých běžných prostředí uvádí také Tab. 2. 

Magnetická složka elektromagnetického pole má v metodě GPR malý vliv. Naopak v metodě 

DEMP se právě tato část pole měří a signál v měřící cívce se rozkládá na část synfázní (odpovídá 

reálné složce magnetického pole vytvářeného vysílací cívkou) a mimofázní (odpovídá imaginární 

složce magnetického pole, popisující anomální odezvu lokálního pole). Díky závislosti imaginární 

části pole na vodivosti prostředí a vztahu mezi imaginární a reálnou složkou pole je možné ze 

změřených veličin určit zdánlivou měrnou vodivost. Magnetické vlastnosti látek lze popsat analogicky 

jako ty elektrické, charakteristiku látky vyjadřuje permeabilita 𝜇, schopnost prostředí zesilovat nebo 

zeslabovat magnetické pole (vztah /3/).  

Jak připomněl Arato a kol. (2015), ERT patří mezi potenciálové metody. Měřenými hodnotami je 

integrální (průměrná) hodnota z určité zóny. Stejně tak DEMP vrací hodnoty magnetického pole, 

integrované přes sloupec. Přechody mezi kvazihomogenními bloky jsou proto postupné (neboli 

gradientové). GPR, oproti tomu, sbírá data z vlnového šíření a výstupem je vertikální záznam (stopa), 
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kdy je stupněm vzorkování (a rozlišením vlny) přesně určena hloubková pozice konkrétního bodu 

záznamu. Přechody mezi kvazihomogenními bloky jsou proto náhlé, podobně jako u odrazových, 

neboli reflexních seismických metod. Jinými slovy, výstupy z ERT a DEMP se mění spojitě, výstupy 

z GPR diskrétně. V integrované interpretaci se tato odlišnost využívá pro zpřesnění vymezení 

podpovrchových zón.  

2.4 GPR  

2.4.1 Principy metody a vznik odrazu 

Georadar je geofyzikální přístroj, který registrací elektromagnetických ozvěn (odrazů) od vodivých 

poloh určuje jejich hloubku, případně i rozměry (Karous, 1989, s. 360). Metoda využívá 

širokospektrální radar, který pomocí (nejčastěji) stíněné antény fokusovaně vysílá puls do podloží 

(Obr. 1). Odražená energie je pomocí párové antény zaznamenána a ukládána ve formě intenzity 

odrazu v obrazových buňkách, tzv. vzorcích (sample). Ty jsou řazeny pod sebe do tzv. stop (trace) a 

dohromady tvoří hloubkový řez. Vertikální osu tohoto tzv. radargramu ale tvoří čas, spotřebovaný na 

cestu od povrchu k odrazovému rozhraní a zpět (two-way-time, TWT). Autor předkládané práce se této 

metodě věnoval ve své bakalářské (Široký, 2011) i diplomové práci (Široký, 2014), ve kterých lze najít 

rozšířený popis přístrojových charakteristik, kterým v této práci nebyla věnována taková pozornost, i 

dalších parametrů týkajících se georadaru.  

 

Obr. 1: GPR metoda a princip vzniku odrazu od objektů a rozhraní (upraveno podle Blindowa a kol., 2007, s. 284) 

Geologická rozhraní jsou na radargramech určována pomocí odrazů a jejich intenzity. Čím větší je 

kontrast permitivit dvou materiálů, tím výraznější odraz je generován. Signál ale k němu musí dorazit 

od vysílače a zpět se od něj vrátit k přijímači, a zaznamenaná intenzita odráží i tlumení. Stupeň útlumu 
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závisí na rezistivitě prostředí, která je taktéž svázaná s permitivitou látky. Povrch země a přípovrchová, 

velmi kontrastní rozhraní mohou způsobovat násobné odrazy a projevit se tak vícekrát. Postupné 

změny permitivity se naopak nemusí projevit vůbec. Na vzniku odrazů se podílejí ještě další faktory, 

např. disperze a difrakce. Chování odrazů je proto v různých hloubkách nehomogenní.  

2.4.2 Frekvence antény, rozlišení a hloubkový dosah  

Rozlišení záznamu z georadarového měření je určováno vlnovou délkou emitované vlny, záleží 

tedy na vlastnostech antény. Vlnová délka signálu je nepřímo úměrná frekvenci antény a zaznamenány 

mohou být v ideálním případě pouze rozhraní o rozměrech čtvrtiny vlnové délky frekvence vlny. 

Vysílaný puls a přijímaná odezva jsou ale širokopásmové, zastoupené frekvence tedy tvoří poměrně 

velký interval a stejně tak tudíž i rozlišení. Záleží také na vlastnostech prostředí, jelikož dosažené 

rozlišení ovlivňují i obecné fyzikální zákony difrakce a disperze. Hodnoty rozlišení proto není vhodné 

striktně definovat. V každém případě má ale georadar díky reflexní podstatě oproti jiným 

geofyzikálním metodám nejlepší rozlišení. 

Hloubkový dosah považuje autor předkládané práce za nejvíce limitující při sdružené interpretaci 

s ostatními geoelektrickými metodami. V důsledku tzv. povrchového jevu (skinefektu) je u georadaru 

obecně poměrně malý (Karous, 1989, s. 360). V ideálních podmínkách a s anténou o frekvenci 100 

MHz je obvyklá maximální hloubka zaznamenaných odrazů v podmínkách biomu středoevropského 

listnatého lesu 6 − 7 𝑚 (výjimečně až 10 𝑚). V nevhodných, extrémně vodivých podmínkách je nutné 

se stejnou anténou očekávat dosah jen do 2 − 3 𝑚 (Słowik, 2012). 

Komparace datasetů z různých metod vyžaduje správnou lokalizaci výstupů v prostoru. U sdružené 

interpretace georadarových řezů je nejproblematičtější srovnat záznamy vůči sobě výškově (resp. 

hloubkově). Georadar totiž zaznamenává odrazy v čase, převod na hloubky probíhá přes deklaraci 

rychlosti šíření elektromagnetické vlny. Správné určení této rychlosti je ovšem problematické. Spíš 

než přesné speciální postupy ke kvantifikaci rychlosti šíření podle odrazů od společného bodu (CMP, 

common mid point) se v praxi používá méně přesný kvalifikovaný odhad podle pedologického a 

geologického složení nebo přibližný výpočet podle tvaru zaznamenaných hyperbolických odrazů. 

2.5 ERT 

Elektrická odporová (rezistivitní) tomografie pomocí měření elektrického proudu popisuje 

odporové poměry podpovrchového prostředí (Loke, 2011). Spínáním různých párů stabilně 

uzemněných elektrod proběhne podél celého průzkumného profilu sondové i profilové měření a tak 

vznikne dvou-dimenzionální reprezentace podpovrchového prostředí (Auken a kol, 2006; Hauck a 

Kneisel, 2008, s. 7). Množství naměřeného proudu je, velmi zjednodušeně vzato, funkcí rezistivity. 

Nejvíce ji snižuje příměs jílových částic a množství vody s rozpuštěnými ionty (viz Tab. 2). Podle 

Karouse (1989, s. 25) mají horniny nasycené mineralizovanými roztoky hodnoty rezistivity až o dva 

řády nižší než horniny v neporušeném suchém stavu.  

Vlastní způsob zjišťování rozložení odporů je složitější proces. Postup, jak je ze změřeného 

potenciálu na potenčních elektrodách vypočten zdánlivý měrný odpor, který je pomocí inverze 
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přepočítáván na měrný elektrický odpor, přibližuje mimo jiné např. diplomová práce autora (Široký, 

2014). 

2.6 DEMP 

Dipólové elektromagnetické profilování využívá aktivně vyvolávaného elektromagnetického pole, 

buzeného cívkami v těle přístroje. Toto pole se propaguje do okolí a při kontaktu s vodivou zónou 

indukuje sekundární pole, jehož parametry odráží vodivostní vlastnosti této zóny. Měřením velikosti 

sekundárního pole je možné tyto parametry kvantifikovat. DEMP je metoda použitá jen jako 

doplňující, proto budou v následujících kapitolách rozvedeny pouze vybrané teoretické a praktické 

aspekty. Teorii EM průzkumu se zevrubně věnují klasické monografie, např. Karous (1989). 



 21 

3 Modelové lokality 

3.1 Niva řeky Bečvy (lokalita Bečva) 

Fluviální sedimenty v údolní nivě středního toku řeky Bečvy byly předmětem kombinovaného 

geofyzikálního průzkumu v rámci studia holocenního vývoje krajiny v předpolí Západních Beskyd 

(Stacke, 2013). Lokalita vybraná pro předkládanou práci se nachází mezi současným korytem řeky a 

železniční tratí (č. 280) jižně od východního okraje intravilánu obce Hustopeče nad Bečvou (Obr. 2). 

Na nejnižším terénním stupni nad současným korytem řeky Bečvy leží v nadm. výšce okolo 266 𝑚 

rozsáhlá niva s dochovanými mělkými a širokými opuštěnými říčními rameny, aktivními minimálně 

ještě v druhé polovině 19. stol. (Stacke, 2013). Niva je tvořena svrchní hlinitou (prachovitou) půdní 

vrstvou, pod níž leží fluviálně akumulované štěrky a písky. V nich jsou vyvinuta opuštěná koryta, která 

jsou vyplněna převážně jemnozrnnými povodňovými hlínami. Lokalita náleží podle Balatkova a 

Kalvodova geomorfologického členění (2006) k okrsku Valašskomeziříčská kotlina, který je 

pomyslným pokračováním Rožnovské brázdy. Třebaže je okrsek fakticky řazen k podcelku Příborské 

pahorkatiny, odděluje Kelčskou pahorkatinu od ostatních pahorkatin celku Podbeskydské pahorkatiny 

a řadí se k oblasti Západobeskydské podhůří, oblast Vnější západní Karpaty. 

 

Obr. 2: Situace profilů v nivě řeky Bečvy 

GPR profil o délce 281 𝑚 sledoval střední část 770 𝑚 dlouhého ERT profilu, vedeného napříč 

nivou (Obr. 2). Stacke (2013, s. 77) určil trojvrstevnatou stavbu geologického prostředí na základě a) 

přirozeného odkryvu, nacházejícího se v prodloužení průzkumného profilu, b) archivních vrtů (V-10 
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in Nečas a kol., 1958) a c) vlastních půdních sond. V trase průzkumného profilu z předkládané práce 

leží přibližně 1 𝑚 mocná vrstva písčitého prachu, překrývající fluviální štěrkopísky o mocnosti zhruba 

5 𝑚, které bezprostředně nasedají na podloží, tvořené jilovitým eluviem jílovcového flyše. 

3.2  Neogenní sedimenty (lokalita Brodek)  

Kontakt miocenních a plio-kvartérních sedimentů v oblasti mezi obcemi Brodek u Přerova, Luková 

a Kokory na východním okraji Hornomoravského úvalu je vázán na posun vrstev na Holešovském 

zlomu. Tento zlom je ve své severní části rozhraním mezi Českým masivem (okrsek Čekyňská 

pahorkatina celku Nízký Jeseník) a předhlubňovými pánvemi Karpat. Ale zájmový kontakt miocénu a 

pliocénu je tvořen pouze sedimenty podcelku Středomoravská niva (řazeného k celku Hornomoravský 

úval oblasti Západních Vněkarpatské sníženiny sensu Balatka a Kalvoda, 2006). Mírný svah 

zemědělsky intenzivně využívané půdy orientovaný k jihu až jihozápadu pokrývají jílovité hlíny. 

Kolmo na osu zlomu (původně odhadnutou podle vegetačních příznaků na leteckých snímcích z r. 

2003 a následně potvrzenou ERT kampaní z r. 2014) byl vytyčen 63 𝑚 dlouhý profil v nadmořských 

výškách 202 –  200 𝑚 přetínající průběh zlomu na pozici 30 𝑚 (Obr. 3).  

 

Obr. 3: Situace profilu přes Holešovský zlom u Brodku 

Dvě strojně hloubené sondy do hloubky 2,5 − 4,5 𝑚 poodhalily stratigrafii mělkých hloubek podél 

profilu: dominuje střídání jílovitých a písčitých vrstev, v okolí předpokládaného zlomu jsou 

zastoupeny i vložky štěrkopísku a čočky jílu a písku. 
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3.3 Dejekční kužel (lokalita Kamenička) 

Zlomový svah Hoštického stupně, vyvinutý na okrajovém sudetském zlomu, odděluje 

geomorfologický celek Rychlebské hory (podcelek Travenská hornatina) od celku Vidnavská nížina, 

čímž dělí Jesenickou oblast a oblast Krkonošsko-jesenické podhůří stejnojmenné subprovincie. Na 

jeho severovýchodním svahu se v blízkosti obce Kamenička u Bílé Vody vyvinul dejekční kužel. Jeho 

sedimenty částečně překrývají původní povrchovou jílovitou vrstvu a maskují projev ukloněného 

zlomu. Společně s realizací strojně hloubené rýhy za účelem studia neotektonického vývoje oblasti 

proběhnul na lokalitě kombinovaný geofyzikální průzkum metodami GPR a ERT podél 63,5 𝑚 

dlouhého profilu, klesajícího v rozmezí 373,5 –  367,4 𝑚 k severovýchodu (Obr. 4). 

 

Obr. 4: Situace profilu přes okrajový sudetský zlom u Kameničky 

Geologický profil byl dokumentován pouze ve spodní třetině průzkumného profilu. Pod povrchem 

extenzivně zemědělsky využívaného svahu o sklonu přibližně 10 % od hloubky 1 𝑚 leží jílovité 

svahoviny, které zhruba 3 − 3,5 𝑚 pod povrchem přecházejí do velmi hrubozrnných štěrků, u 

spodního konce profilu do písčité či prachovopísčité matrix s jílovitými vrstvičkami.  
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4 Metodika měření a zpracování geofyzikálních dat 

4.1 GPR, ERT a DEMP měření 

4.1.1 Měřící aparatury 

Georadarové měření v rámci předkládané práce proběhlo s aparaturou RAMAC System X3M 

švédského výrobce MALÅ Geosciences. Přístroj se skládá z vyměnitelných stíněných antén, řídící 

jednotky s baterií a obsluhovacího programu GroundVision, verze 1.3.4 na přenosném počítači. Díky 

tomu se jedná o poměrně mobilní měřící systém s možností okamžité vizualizace měřených dat. Délka 

profilů byla určovaná kalibrovaným kolečkem a kontrolně přeměřována pásmem. 

Odporová měření pro předkládanou práci vznikla s využitím Automatického geoelektrického 

systému ARES a ARES-II brněnské firmy GF Instruments. Systém je tvořen řídící jednotkou, která 

integruje voltmetr, ampérmetr a přepínací jednotku, a multielektrodovým kabelem s oddělitelnými 

sekcemi. Uzemnění zajišťují kovové kolíky, umístěné ve zvoleném rozestupu podél profilu. 

Zjednodušené ovládací rozhraní vylučuje real-time vizualizaci měrných odporů, ale čitelná struktura 

datových souborů implikuje široké možnosti zpracování dat na počítači. 

Dipólové elektromagnetické profilování zprostředkovala aparatura CMD-Explorer (hlubší dosah, 

kalibrované hloubky: pozice high 2,2, 4,2, 6,7 𝑚; pozice low 1,1, 2,1, 3,3 𝑚) a CMD-Mini Explorer 

(mělčí dosah, kalibrované hloubky: pozice high 0,5, 1,0, 1,8 𝑚; pozice low 0,25, 0,5, 0,9 𝑚) stejného 

výrobce. Oba přístroje umožňují díky propojení několika cívkových válců měřit vodivost ve 3 

hloubkových úrovních najednou. Systém umožňuje měřit ve dvou režimech (high a low) s různě 

orientovanými osami cívek. Změnou orientace cívek z horizontální polohy na vertikální se zvýší 

efektivní hloubka průniku jednotlivých dipólů na zhruba dvojnásobek. Teoreticky je tedy možné po 

sloučení všech měření možné získat až 12 hloubkových úrovní. Data naměřená v kontinuálním nebo 

krokovém módu je možné přes řídící jednotku CMD okamžitě vizualizovat nebo přenést do počítače. 

4.1.2 Lokalita Bečva 

Měření anténami 100, 250 a 500 MHz (parametry v Tab. 3) probíhalo v zimě roku 2013 za 

klimaticky stabilních podmínek. Anténa přístroje hladce klouzala po tenké sněhové vrstvě. Měření 

nebylo poznamenané obvyklými zdroji rušícího elektromagnetického vlnění (sloupy elektrického 

vedení, blízké kovové objekty větších rozměrů apod.).  

Průzkumný ERT profil vedl od koryta řeky až k náspu železniční trati (ke sdružené interpretaci byla 

použita jen část souběžná s GPR profilem). Měřeno bylo uspořádáním Wenner α s rozestupem elektrod 

1 𝑚 (úseky nastávající po prvním rozložení byly proměřovány rolováním kabelových sekcí). Měření 

probíhalo v průběhu roku 2012 na středně vzrostlé kulturní vegetaci. Výřez ERT měření, které pokrývá 

celý GPR profil, má délku 341 𝑚, zahrnuje 342 elektrod a obsahuje celkem 6779 bodů zdánlivého 

měrného odporu, rozložených do 23 hloubkových úrovní.  

Pro detailní studium nejnižšího místa profilu vzniknul ještě ERT profil dlouhý 22,2 𝑚 vedený ve 

shodném směru, jako georadarový, s uspořádáním Wenner α a rozestupem elektrod 20 𝑐𝑚. Měření 

pomocí rolování zahrnovalo 112 elektrod a 1587 bodů, uspořádaných do 21 hloubkových úrovní. 
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Tab. 3: Parametry georadarových profilů ze všech lokalit, vybraných k interpretaci 

frekvence antény [MHz] 100 250 500 

vzdálenost vysílače a přijímače v anténě [m] 0,5 0,36 0,18 

vzorkovací frekvence [MHz] 1182 2560 6013 

délka časového okna [ns] 436 200 103 

počet vzorků 512 512 622 

počet opakování záznamu (stacking) 16 16 16 

Bečva 
počet stop 1859 1364 4631 

vzdálenost stop [m] 0,148289 0,201521 0,050354 

Brodek 
počet stop 630 631 606 

vzdálenost stop [m] 0,098859 0,098859 0,100709 

Kamenička 
počet stop 651 1303 1261 

vzdálenost stop [m] 0,098859 0,04943 0,050354 

 

4.1.3 Lokalita Brodek 

Geofyzikální průzkum metodami GPR, ERT a DEMP proběhnul na zmíněném profilu před 

vyhloubením rýhy. Měření proběhlo v srpnu roku 2015 na sklizeném poli s drobnými povrchovými 

nerovnostmi, které ale neovlivnily kvalitu sbíraných dat. Po dlouho trvajícím suchu ale nebyly 

vodivostní podmínky pro geofyzikální průzkum zcela ideální (kovové hřeby ERT měření musely být 

zavlhčovány pro zajištění dostatečného uzemnění). GPR měření (pro parametry antén viz Tab. 3) bylo 

bohužel ovlivněno elektromagnetickým šumem, jehož vliv eskaloval ve spodní části profilu v blízkosti 

sloupu elektrického vedení.  

ERT měření aparaturou ARES II s celkovým počtem 64 elektrod a rozestupem 1 𝑚 využilo 

uspořádání Wenner-Schlumberger a Dipól-dipól s 940, resp. 1336 body, uspořádanými do 28, resp. 34 

hloubkových úrovní. Pro detailnější popis přípovrchové zóny byl v blízkosti zlomu veden ještě profil 

metodou Wenner-Schlumberger s poloviční vzdáleností elektrod a tudíž poloviční délkou (počet 

změřených bodů a hloubkových hladin je shodný s delším profilem). 

Měření metodou DEMP probíhalo s využitím obou systémů (CMD-Explorer i CMD-Mini Explorer) 

v obou orientacích cívek a manuálním módu spouštění záznamu. Během zpracování dat se ukázalo, že 

jedna z datových sad byla změřena s chybnou kalibrací a tudíž nebyla v předkládané práci použita. Při 

měření nebylo jasné, zda se elektromagnetický šum v blízkosti elektrického vedení mohl v datech 

projevit. 

4.1.4 Lokalita Kamenička 

Geofyzikální kampaň z listopadu roku 2014 probíhala za vhodných klimatických podmínek, na 

příhodném terénu a s vyloučením negativních vlivů antropogenního původu. GPR měření zahrnovalo 

opět frekvence antén 100, 250 a 500 MHz. Oproti předchozím lokalitám byly zvoleny obecně kratší 

vzdálenosti mezi stopami (viz Tab. 3), díky čemuž vznikly snímky s větším rozlišením.  

ERT měření aparaturou ARES I se 128 elektrodami a rozestupem 0,5 𝑚 zahrnovalo uspořádání 

Wenner-Schlumberger (3773 bodů, 49 hloubkových úrovní) a Wenner α (2541 bodů, 33 úrovní).  
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Všech 12 datasetů DEMP bylo zaznamenáno v kontinuálním módu a bez vad. 

4.2 Zpracování GPR dat  

4.2.1 Obecné postupy při zpracování GPR dat 

Zpracování radargramů proběhlo v prostředí Reflex-Win, verze 7.5 (Sandmeier Software). Tento 

pokročilý processingový balík umožňuje základní operace spojené s importem dat, velké množství 

jednoduchých i složitých úprav (tzv. filtraci) i variantní možnosti vizualizace výsledků. Možnosti 

importu a vizualizace nebudou detailně diskutovány, jelikož jsou popsány např. v autorově bakalářské 

(Široký, 2011) a diplomové (Široký, 2014) práci. Předkládaná práce se z hlediska metodického 

zaměřuje na výhody a úskalí, které různé filtry přináší pro integrovanou analýzu. Základní vysvětlení 

použitých filtrů a používání softwarového nástroje mohou podat již zmíněné autorovy kvalifikační 

práce, podrobnější popis (i obecných témat co se georadaru týče) obsahují kapitoly v základních 

publikacích (např. Annan, 2009, s. 34-37; Cassidy, 2009). 

Algoritmus běžného processingu, zahrnující úpravy specifické pro zvolený georadarový systém, 

běžné kroky úpravy a návrhy na pokročilé úpravy, které vzešly z diskuze nad daty a konkrétními 

prostředími, definuje Tab. 4. Tento postup zároveň představuje úroveň znalostí na začátku tvorby 

předkládané práce.  

Tab. 4: Filtrace radargramů  

krok úpravy filtr/funkce popis 

odečet časové 

konstanty 
subtract-DC-shift posunutí případného odklonu stopy zpět k vertikále 

odstranění wow-

efektu antény 

subtract-mean 

(dewow) 

odstranění několika prvních výrazných odrazů od povrchu, 

způsobených přechodem vlny do podloží 

časový posun correct max. phase 
ořez horní části radargramu k času prvního příchodu vlny a 

automatické srovnání případně posunutých stop 

frekvenční filtrace  bandpassfrequence filtr nízkých a vysokých frekvencí (šumu) 

odečet pozadí 

background removal 

(horní část snímku), 

subtracting average 

(spodní část snímku) 

výpočet průměrné stopy nad zadanou částí radargramu 

(převážně periodicky se opakující vliv přístroje) a její 

odečtení od všech stop sloužící k „detrendaci“  

otočení profilu XFlip profile (jen tam, kde je nutné) 

zesílení man. y-gain zesílení amplitud signálu s hloubkou 

zavedení topografie static correction 
načtení prázdných vzorků na počátek stop pro vymodelování 

topografie  

úprava délky profilu update traceincr. prodloužení/zkrácení délky profilu (jen tam, kde je nutné) 

migrace 
topography 

migration 

relokalizace zdrojů špatně zapsaných odrazů do skutečných 

pozic 

fk filtrace fk-filter odečet konkrétních odrazů podle jejich sklonu 

ořez dat zespodu time cut odstranění spodní části radargramu, kde není užitečný signál 

 

Radargramy byly popisovány s využitím terminologie radarové stratigrafie, běžné v sedimentárním 

průzkumu (zrevidoval Neal 2004; přeložil Široký, 2011, s. 30). Interpretační zvýraznění radargramů 
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proběhlo v programu CorelDraw X4 (Corel 2008). Rastrové úpravy byly provedeny v programu Zoner 

Photo Studio 13 (ZONER software 2011). 

Radargramy byly v primárním zpracování nahlíženy jako samostatné geofyzikální výstupy, tedy se 

zřetelem na rovnoměrné zvýraznění všech zaznamenaných odrazů až do maximální hloubky dosahu 

každé antény, resp. do hloubky užitečného signálu. Hloubka užitečného signálu představuje časovou 

(hloubkovou) úroveň, kdy začíná být poměr signálu vůči pozaďovému šumu tak nepříznivý, že 

zaznamenané odrazy již nelze spojovat s reálnými geologickými strukturami. Bylo postupováno tak, 

jako kdyby žádná jiná dodatková informace nebyla dostupná. V takovém případě základní zpracování 

radargramů často neumožňuje fundovanou interpretaci a proto bylo přistoupeno i k pokročilé filtraci 

(např. odečítání průměrné vlny, odlišné zesílení ve směru hloubky a profilu aj.). Zásadnější zásahy do 

dat však mohou dávat vznik nové, geologicky neopodstatněné informaci. 

4.2.2 Parametry filtrace a vizualizace z lokality Bečva 

Úprava radargramu ze 100MHz antény (Tab. 5, 2. sloupec) zahrnovala nejvíce kroků, jelikož 

některé byly zařazeny jen pro ověření jejich případné užitečnosti, ale prokázaly se jako nevhodné. U 

radargramů vyšších frekvencí se postup ustálil na nižším počtu filtrů a bylo změněno pořadí kroků. 

Snímek z 500 MHz antény vzniknul spojením dvou radargramů, takže processignu předcházelo 

vložení profilu č. 3 za konec profilu č. 2 pomocí funkce insert profile. 

V úseku 75 − 94 𝑚 250MHz  radargramu byly, mimo původně předpokládaný processing, výrazně 

slabší odrazy manuálně zesíleny ve směru osy profilu lineárním koeficientem 1,5, resp. 1,6. Zřejmě 

kvůli špatnému nastavení proměřovacího kolečka nebo kvůli jeho smýkání na povrchu byla délka 

zaznamenaných radargramů jenom kolem 275 𝑚. Proto byla drobně navýšena vzdálenost mezi 

stopami, aby celková délka profilu dosáhla 281 𝑚, což je vzdálenost určená z  měření pásmem. 

Topografie terénu byla získána z nivelačního měření. Fk filtrace nakonec nebyla použita, jelikož 

výrazně ukloněné odrazy na obou koncích radargramu jsou sice negeologického původu, ale jejich 

odstranění by zároveň potlačilo i skutečné odrazy. 

Pro vizualizaci radargramů z této lokality byla zvolena rychlost šíření vlny prostředím rovnající se 

0,09
m

ns
. Tato hodnota byla určena podle nepřímých ukazatelů (několik difrakčních hyperbol o rychlosti 

0,08
m

ns
 a nejlepší výsledky migrace při rychlosti 0,09

m

ns
 u radargramů dvou nižších frekvencí).  
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Tab. 5: Seznam a parametry filtrů použitých pro zpracování radargramů z lokality Bečva. Některé filtry jsou uvedeny 

vícekrát kvůli nastínění posloupnosti úprav u různých antén, nikoliv že by byly opakovány; tabulku je tudíž třeba 

číst po sloupcích a odshora dolů  

filtr/funkce parametry pro 100MHz radargramy 250MHz rg. 500MHz rg. 

soubor Becva19 Becva11 Becva2a3 

subtract-DC-shift 
oblast pro výpočet průměrného posunutí vlny: 100 

– 400 ns 
45 – 100 10 – 40 

subtract-mean 

(dewow) 

délka okna pro výpočet průměrné stopy (reciproká 

hodnota frekvence): 10 ns 
– – 

correct max. phase 

srovnání a posunutí stop do prvního překročení 

prahu 50 jednotek amplitudy na základě průměrné 

hodnoty s uložením do hlavičky souboru 

– – 

background removal 
výpočet pozaďové stopy v intervalu 0 – 11 ns a její 

odečet v tomtéž intervalu 
– – 

bandpassfrequency – 
50 / 100 / 300 / 

400 

5 / 160 / 800 / 

1300 

subtracting average 

výpočet průměrné stopy ze 186 sousedních stop v 

intervalu 11 ns až konec stopy a její odečet 

v tomtéž intervalu 

136 / celá stopa 
463 / celá 

stopa 

bandpassfrequency 
spodní ořez 35 MHz / spodní plateau 90 MHz / 

horní plateau 150 MHz / horní ořez 200 MHz 
– – 

XFlip profile prohození začátku a konce profilu  – – 

gain function – 
počátek zesílení [ns] / lineární část / 

exponenciální část / maximální hodnota: 

21 / 0,6 / 1,5 / 

160 

4 / 0,6 / 3,6 / 

190 

manual gain (y) 
viz Příl. 1 (zesílení zóny 50 – 180 ns, snaha o 

nalezení jakéhokoliv hlubšího odrazu) 
– – 

manual gain (x) – definice zesílení / úsek použití [stopy]: 
viz Příl. 3 /  

75 – 94 

viz text /  

64 – 77 

move starttime – automaticky určená hodnota [ns]: -10,70114 -4,431794 

update traceincr. prodloužení vzdálenosti mezi stopami na 0,151238 0,206012 0,06069 

bandpassbutterworth spodní ořez 15 MHz / horní ořez 150 MHz – 100 / 1000 

topography (x,z 

values)  

vertikální posunutí stop podle topografie terénu: 

z externího souboru (viz Příl. 2) 
viz Příl. 2 viz Příl. 2 

topography 

migration 

sumační šířka 30 stop, rychlost 0,09 m/ns, načtení 

topografie z externího souboru (viz Příl. 2) 

10 / 0,09 / viz 

Příl. 2 

10 / 0,11 / viz 

Příl. 2 

time cut odstranění spodní části záznamu od 195 ns 135 ns – 

Pozn.: defaultní parametry, které nebyly změněny, uvedeny nejsou 

4.2.3 Parametry filtrace a vizualizace z lokality Brodek 

Seznam filtrů použitých ke zpracování dat (Tab. 6) se nadále snižoval. Ukázalo se totiž, že některé 

úpravy je možné nahradit jinými, jednoduššími, či je zcela vynechat při zachování podobných 

výsledků. Okomentování změn je náplní kapitoly 0 a přispívá k jednomu z cílů předkládané práce, 

tedy zjednodušení postupu algoritmu zpracování GPR dat. 
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Tab. 6: Seznam a parametry filtrů použitých pro zpracování radargramů z lokality Brodek  

filtr/funkce parametry pro 100MHz radargramy 250MHz rg. 500MHz rg. 

soubor Brodek1 Brodek3 Brodek5 

subtract-DC-shift oblast pro výpočet prům. posunutí vlny 50 – 100 ns 45 – 100 20 – 100 

correct max. phase 

srovnání a posunutí stop do prvního překročení 

prahu 1000 jednotek amplitudy na základě 

průměrné hodnoty s uložením do hlavičky souboru 

150 15 

bandpassfrequency 
spodní ořez 15 MHz / spodní plateau 50 MHz / 

horní plateau 190 MHz / horní ořez 290 MHz 

50 / 90 / 315 / 

1000 

100 / 160 / 620 

/ 1500 

subtracting average 

výpočet průměrné stopy ze 63 sousedních stop od 

počátku až do konce původní stopy a její odečet 

v tomtéž intervalu 

63 / celá stopa 60 / celá stopa 

gain function 
počátek zesílení 15 ns / lineární část 4 / 

exponenciální část 0,2 / maximální hodnota 100 
1 / 1 / 1,5 / 200 

2,5 / 1,9 / 6 / 

400 

manual gain (y) viz Příl. 1 (další zesílení hloubek 50 – 180 ns) – – 

move starttime automaticky určená hodnota [ns]: -26,23322 -10,54343 -2,932253  

update traceincr. prodloužení vzdálenosti mezi stopami na 0,100159 0,100159 0,10413 

topography (x,z 

values) 

vertikální posunutí stop podle topografie terénu: 

z externího souboru (viz Příl. 2) 
viz Příl. 2 viz Příl. 2 

bandpassbutterworth spodní ořez 15 MHz / horní ořez 250 MHz 50 / 500 – 

topography 

migration 

sumační šířka 40 stop, rychlost 0,09 m/ns, načtení 

topografie z hlavičky stop 

40 / 0,09 / 

hlavička stop 

40 / 0,09 / 

hlavička stop 

time cut odstranění spodní části záznamu od 265 ns 165 ns 195 ns 

Pozn.: defaultní parametry, které nebyly změněny, uvedeny nejsou 

Manuální zesílení středních hloubek 100MHz radargramu bylo provedeno se snahou zesílit 

jakékoliv hlubší odrazy, jelikož pod přípovrchovou zónou intenzivních odrazů se ani po základním 

zesílení žádná signifikantní kresba neukázala. Pomocí změny vzdálenosti mezi stopami byla dosažena 

správná délka profilu 63 𝑚. Topografie profilu byla odečtena z DEM 5. generace. Podle difrakčních 

hyperbol byla určena rychlost šíření vlny prostředím rovna 0,063
m

ns
.  

4.2.4 Parametry filtrace a vizualizace z lokality Kamenička 

Postup úpravy radargramů byl nadále zjednodušován až do podoby, uvedené v Tab. 7. 

Odlišné tlumení nízkofrekvenčního měření na levé a pravé části snímku si vynutilo různou 

konfiguraci zesilovací funkce v zónách 1 – 385, 386 – 449 a 450 – 651 stop. Jen díky tomu byla 

zachována proměnlivá hloubka ztráty užitečného signálu a nebyl zbytečně zesilován šum v místech, 

kde došlo k utlumení už v mělčí hloubce. Zesílení 250MHz radargramů zaneslo do výsledku větší 

množství šumu, proto bylo nutné provést opět (tentokrát zjednodušenou) frekvenční filtraci. 

Radargramy byly změřené o krátký úsek delší, než ERT profily; pak není potřeba snímky zkracovat, 

je ale důležité dbát na správné zalícování při překládání s kratšími datasety. Topografie profilu byla 

odečtena z DEM 5. generace. Velké převýšení profilu si vyžádalo místo ořezu záznamu o hloubky bez 

užitečného signálu naopak připojení desítek prázdných vzorků na konec každé stopy, aby kresba na 

pravé straně snímku „nevyběhla“ ze zobrazovacího okna. 
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Tab. 7: Seznam a parametry filtrů použitých pro zpracování radargramů z lokality Kamenička  

filtr/funkce parametry pro 100MHz radargramy 250MHz rg. 500MHz rg. 

soubor Kamenicka2 Kamenicka7 Kamenicka6 

subtract-DC-shift oblast pro výpočet prům. posunutí vlny 80 – 200 ns 60 – 150 30 – 80 

correct max. phase 

srovnání a posunutí stop do prvního překročení 

prahu 50 jednotek amplitudy na základě průměrné 

hodnoty s uložením do hlavičky souboru 

50 50 

bandpassfrequency 
spodní ořez 15 MHz / spodní plateau 50 MHz / 

horní plateau 170 MHz / horní ořez 215 MHz 

65 / 105 / 370 / 

475 

70 / 125 / 700 / 

1500 

subtracting average 

výpočet průměrné stopy ze 65 sousedních stop od 

počátku až do konce původní stopy a její odečet 

v tomtéž intervalu 

130 / celá stopa 
126 / celá 

stopa 

gain function (1) 
stopy 1 – 385: počátek zesílení 25 ns / lineární 

část 1 / exponenciální část 4,8 / max. hodnota 150 

20 / 0,05 / 3,4 / 

175 

10 / 0,5 / 2,5 / 

150 

gain function (2) stopy 386 – 449: 32 / 0,6 / 4,6 / 150 – – 

gain function (3) stopy 450 – 651: 36 / 0,3 / 4,6 / 150 – – 

bandpassbutterworth – spodní ořez [MHz] / horní ořez [MHz]:   40 / 500  – 

move starttime automaticky určená hodnota [ns]: -25,29219 -11,00158 -3,548317 

XFlip profile prohození začátku a konce profilu – ano 

topography (x,z 

values) 

vertikální posunutí stop podle topografie terénu: 

z externího souboru (viz Příl. 2) 
viz Příl. 2 viz Příl. 2 

topography 

migration 

sumační šířka 30 stop, rychlost 0,063 m/ns, 

načtení topografie z hlavičky stop 

35 / 0,063 / 

hlavička stop 

20 / 0,08 / 

hlavička stop 

time cut odstranění spodní části záznamu od 340 ns 250 ns 250 ns 

Pozn.: defaultní parametry, které nebyly změněny, uvedeny nejsou 

Podle nejvhodnějších parametrů migrace byla určena rychlost šíření vlny prostředím rovna 

0,063
𝑚

𝑛𝑠
. Snímky byly popisovány a interpretovány při vhodném přiblížení, předkládané výstupy v 

kap. 5 mohou být kvůli technickým omezením tisku bohužel hůře čitelné. 

4.3 Zpracování ERT dat 

Inverze a vizualizace ERT dat není předmětem předkládané diplomové práce. Proto v této 

podkapitole budou společně zmíněny jen konkrétní parametry ERT datasetů. Inverze proběhla 

v programu Res2DInv, verze 3.5 (Geotomo Software). Interpretační zvýraznění výstupů ze sdružené 

interpretace proběhlo v již zmíněných vektorových a rastrových procesorech.  

Odpovídající část dlouhého ERT profilu z nivy řeky Bečvy (253 − 535 𝑚) byla otočena, aby 

metráž rostla stejným směrem, jako u georadarového snímku. Metráž krátkého, detailního profilu byla 

posunuta tak, aby odpovídala georadarovému číslování. Relativní výšková členitost terénu byla 

zavedena jako topografická korekce přímo do inverzního procesu. Nejvhodnějšího výsledku u delšího 

ERT profilu dosáhla robustní inverze (podle normy L1), ukončená pátou iterací s absolutní chybou 

6,1. U kratšího ERT profilu byly kvůli porovnání s GPR snímky různých frekvencí provedeny obě 

varianty inverze. Robustní inverze byla ukončena pátou iterací s absolutní chybou 2,5, zatímco 

standardní inverze (podle normy L2) dosáhla ve stejném počtu iterací RMS chyby 1,1. 
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Dvě uspořádání, která byla zvolena pro delší ERT profil u Brodku, se liší množstvím změřených 

bodů, hloubkovým dosahem a pozicemi bodů zápisu. Inverzní program Res2DInv zahrnuje možnost 

datové soubory měřené odlišným uspořádáním spojit (tzv. konkatenovat, z angl. concatenate). 

Vznikne tak nový soubor se stejným (nebo jen o málo menším) počtem bodů, jako je součet bodů 

původních souborů. Jedná se o v rešerši zmíněný geoelektrický průzkum s vysokým rozlišením díky 

překryvu hloubkových úrovní (sensu Loke 2014, s. 43n). Program Res2DInv zároveň umožňuje 

zkombinovat Marquardtovu a Occamovu inverzi do kombinovaného výsledku, který podle Lokeho 

(2014, s. 87) přináší lepší rozlišení kompaktních struktur, které mají menší mocnost. Finální snímek, 

integrující oba tyto postupy, vzniknul pátou iterací inverze ze souboru s 2276 body a dosáhnul RMS 

chyby 4,0. Podle systému terminologie předkládané práce byla tedy pro vstupní dataset do sdružené 

interpretace využita de facto zdvojená sdružená inverze dvou snímků jedné geofyzikální metody. 

Kratší ERT profil ukázal nejlepší výsledky po standardní inverzi, jež skončila pátou iterací s RMS 

chybou 2,8. 

Stejný způsob zpracování ERT dat proběhl i u lokality Kamenička; konkatenace uspořádání Wenner 

α a Wenner-Schlumberger ale nezavádí žádné zásadní změny do výsledků. Kombinace dvou variant 

inverze jen mírně zlepšila vypovídací hodnotu snímku v mělké oblasti. Zpřesnění výsledků tak nejlépe 

vyjadřuje navýšení bodového pole k hodnotě 6189 v 81 hloubkových úrovních a RMS chyba 0,71 po 

páté iteraci. 

4.4 Zpracování DEMP dat 

Defaultní vizualizace výstupů z měření metodou DEMP jsou křivky vodivosti. Výpočtem 

reciprokých hodnot zdánlivé měrné vodivosti je možné získat záznam zdánlivého měrného odporu. 

Stejným postupem, jako u zpracování ERT dat, je tak možné vyprodukovat pseudoodporový, resp. 

invertovaný odporový řez. Rozdílné jsou však pozice hloubkových úrovní datových bodů, jelikož 

vznikají kombinací souborů z různých orientací cívek. Inverzní program vyžaduje zápis dat ve formě 

některého z odporových uspořádání. Každá z hloubkových úrovní je podle know-how výrobce při 

exportu simulována jako různé uspořádání, aby co nejlépe simulovala pozici bodů v odlišných 

hloubkových úrovních. Spojení datových souborů proběhlo pomocí konkatenace, kde bylo nutné 

adekvátně upravit pozici prvních elektrod simulovaného uspořádání. Jednotlivá uspořádání ale 

používají jinou adresaci datových bodů (pozici bodů vztahuje k jiné elektrodě v uspořádání). Během 

zpracování se však ukázalo, že konkatenovaný soubor neukáže správně topografii, pokud nejsou 

provedeny manuálně úpravy výškových údajů každého bodu. Výsledný soubor ze sedimentárního 

rozhraní u Brodku zahrnoval 576 bodů zdánlivého měrného odporu v 9 hloubkových úrovních a 

standardní inverze se po páté iteraci zastavila s hodnota RMS chyby na 11,91 %. Konkatenovaný 

soubor z Kameničky obsahoval XX bodů z 12 hloubkových hladin a k vizualizaci byl vybrán výsledek 

kombinované inverze po páté iteraci s RMS chybou 10,8 %. 
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5 Výsledky 

5.1 Výsledky primárního zpracování GPR průzkumu  

5.1.1 Lokalita Bečva 

Radargram ze 100MHz antény (Obr. 5a) ukázal trojvrstevné prostředí. V přípovrchové vrstvě mají 

odrazy planární, horizontální nebo subhorizontální charakter. Odrazy jsou paralelní a často spojité přes 

délku několik 𝑚, vzájemně oddělené odlišnou intenzitou odrazů nebo vertikálními přerušeními 

signálu. Tato zóna je ukončena odrazovou diskordancí na úrovni 264 𝑚 𝑛. 𝑚. (bílá přerušovaná čára 

na Obr. 5a), jež koinciduje s úseky výrazných spojitých odrazů. Pod touto vrstvou jsou odrazy spojité 

a paralelní jen v oddělených zónách kolem metráže 60 –  80, 210 a 220 –  255 𝑚. Ostatní úseky tvoří 

slabší, částečně spojité, subparalelní, šikmé nebo zakřivené odrazy, doplněné několika násobnými 

neuspořádanými hyperbolickými odrazy. Tuto kresbu porušují kapsy s intenzivním útlumem signálu 

okolo metráží 75 − 90 a 220 𝑚. Veškeré odrazy zcela vyznívají v hloubce přibližně 5,5 𝑚 (černá 

čerchovaná čára na Obr. 5a), ve které je možno spojit krátké úseky odrazových diskontinuit do 

subhorizontální linie. Její přesný tvar ale není z bodových výskytů možné generalizovat, jelikož není 

jasné, zda krátké šikmé výraznější odrazy, vyčnívající z téměř horizontální roviny na metráži 135, 170 

a 210 𝑚, tuto linii definují nebo ji naopak porušují. Pod touto hladinou (tedy ve třetí vrstvě) se 

nevyskytuje již žádný užitečný signál.  

Výrazné odrazové struktury jsou ještě mírně klesající spojitý odraz na metráži 0 − 15 𝑚, rezonující 

konkávní odraz na metráži 68 𝑚, stoupající spojitý odraz mezi 80 a 85 𝑚 a zvlněný odraz na metráži 

265 − 280 𝑚 (vše zvýrazněné elipsami na Obr. 5a). 

Na snímcích z 250 MHz (Obr. 5b) se objevily v přípovrchové vrstvě nové odrazové diskontinuity. 

Nejvýznamnější (a nejmělčí) z nich cca 0,7 𝑚 pod povrchem podél celého radargramu představuje 

hranici, na které se snižuje intenzita odrazů. Tento výrazný projev tvarově přibližně sleduje reliéf 

terénu s několika menšími a jednou větší (náhlý ohyb na pozici 95 𝑚) odlišností. Pod touto hranicí 

převládají kratší spojité vícenásobné slabší odrazy. Tato struktura odrazů postupně slábne až do úrovně 

262 𝑚 𝑛. 𝑚., kde se užitečný signál vytrácí. Vyskytují se ale zóny s intenzivními odrazy a vertikálním 

vývojem, konkrétně na metrážích 30 − 55, 60 − 75, 95 − 105 a 195 − 220 𝑚. Dále jsou 

zaznamenány úseky subhorizontálních až šikmých, částečně spojitých až spojitých odrazů (vyznačeny 

bílou přerušovanou čárou na Obr. 5b). Jejich kontinuitu přerušují zóny slabších odrazů. Na úsecích 

5 − 30 a 263 − 275 𝑚 má spojitý odraz konkávně zakřivený tvar. Kromě toho se zaznamenalo ještě 

několik výrazných bodových odrazů (zvýrazněné bílými elipsami). Mělčí výrazný odraz, 

identifikovaný na snímcích ze 100MHz antény (bílá čerchovaná linie na Obr. 5b), prozrazuje jen slabý 

nesouvislý odraz, doplněný občasnými intenzivnějšími bodovými odrazy. Spodní výrazný odraz 

(černá linie na Obr. 5b) se vyskytuje již v části bez užitečného signálu nebo zcela mimo záznam.  
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Obr. 5: Interpretované radargramy z lokality Bečva: 100- (a; 5x převýšeno), 250- (b), 500 MHz (c; obojí 10x převýšeno). Legenda linií: čárkovaná – zřetelné rozhraní; čerchovaná – slabší rozhraní, propojení úseků zřetelných rozhraní; tečkovaná – chybějící 

rozhraní, identifikované na jiných frekvencích; elipsa – jiný významný odraz, diskutovaný v textu; bílá – mělký projev; černá – hluboký projev 
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Přípovrchová zóna na 500MHz snímcích (Obr. 5c) neukazuje nic než velké množství nesouvislých 

bodových odrazů, které nevykreslují žádné reálné objekty (evokují dokonce šum). Pod zřetelnou 

odrazovou diskontinuitou cca 0,7 𝑚 pod povrchem se objevily subhorizontální až šikmé, částečně 

spojité odrazy. Jejich tvar a pozice poměrně dobře odpovídá spojitým odrazům identifikovaným na 

250MHz snímcích (označené bílou přerušovanou čárou na Obr. 5c), jen v některých oblastech (např. 

125 − 130, 185 − 190, 270 − 280 𝑚) jsou hůře čitelné a v jiných (např. 35 − 50, 130 − 145, 

200 − 210 𝑚) posunují nejzřetelnější linii odrazu o několik 𝑐𝑚 nahoru nebo dolů. Kromě toho se 

objevilo jen několik málo nových spojitých odrazů v oblasti 220 − 240 𝑚. Konkávně zakřivený odraz 

v úseku 5 − 30 𝑚 je až ke svému vrchu zaplněn horizontálními planárními odrazy. Od metráže 245 𝑚 

se zaznamenaly intenzivní odrazy přes skoro celý sloupec užitečných dat. Z výrazných odrazů, 

identifikovaných na nízkofrekvenčním měření, se do 500MHz záznamu vešel pouze ten mělčí z nich 

(bílá čerchovaná linie na Obr. 5c). Spíš než odrazovou diskontinuitou se ale projevil diskordancí ve 

formě náhlého útlumu signálu a změny struktury odrazů. Od hloubky 264 𝑚 𝑛. 𝑚. níž se vykreslují již 

jen rezonanční odrazy. 

5.1.2 Lokalita Brodek 

Výstupy z nízkofrekvenční 100MHz antény (Obr. 6a) vykreslily tři podpovrchové zóny, lišící se 

strukturou odrazů. Nejmělčí vrstva do zhruba 1 𝑚 vykazuje slabší, nepravidelně uspořádané odrazy, 

které jsou lokálně zesílené v oblasti 0 − 5 a 16 − 39 𝑚. Zespodu je tato vrstva ohraničena nevýraznou 

odrazovou diskordancí (bílá čerchovaná linie na Obr. 6a). Pod ní jsou odrazy spojitější a paralelní. 

Intenzita odrazů kopíruje kresbu z přípovrchové vrstvy a vymezuje zejména oblast o vysoké 

odrazivosti v úseku 16 − 32 𝑚. V hloubce okolo cca 3 𝑚 se na další odrazové diskordanci mění 

struktura odrazů na převážně oddělené a neuspořádaně rozložené, a taková zůstává až do konce 

záznamu. Diskordance je částečně proložená nevýrazným spojitějším odrazem (černá čerchovaná linie 

na Obr. 6a). Tuto linii výrazně narušují silné hyperbolické odrazy s vrcholy na 12 a 60 𝑚, jejichž 

projevy vyznívají až ve větší hloubce. 

Radargramy z 250MHz antény (Obr. 6b) ukázaly pouze monotematickou dvojvrstevnatou skladbu. 

Do hloubky 1 𝑚 (bílá čerchovaná čára na Obr. 6b, koreluje s mělkou diskordancí na Obr. 6a) se 

vyskytují intenzivnější odrazy, převážně nepravidelně uspořádané. V metráži 17 − 30 𝑚 se částečně 

spojují do  subhorizontálních nebo konvexních odrazů. Signifikantní je ještě zeslabení intenzity signálu 

mezi metráží 30 a 34 𝑚 od hloubky 0,5 𝑚 až ke konci záznamu. Na odrazové diskordanci v hloubce 

1 𝑚 se kresba mění na méně výrazné a „skříškovité“ paralelní odrazy. Pouze v zóně mezi 17 a 30 𝑚 

se ojediněle vyskytují konvexně ohnuté odrazy. Tato struktura odrazů s hloubkou pomalu vyznívá a 

není možné určit zřetelnou hranici ztráty signálu. Hlubší rozhraní z nízkofrekvenčního snímku (černá 

tečkovaná linie na Obr. 6b) jsou už pod úrovní užitečného signálu a tudíž neověřitelná.  
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Obr. 6: Interpretované radargramy z lokality Brodek (2x převýšeno): 100- (a), 250- (b), 500 MHz (c). Legenda linií: ad Obr. 5. 
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Snímek z 500MHz antény (Obr. 6c) ukázal ve vrstvě do hloubky 30 cm několik výrazných odrazů 

(např. pozice 19, 24 nebo 37,5 𝑚), oddělených zónami bez odrazů. Pod málo zřetelnou odrazovou 

diskontinuitou (bílá čerchovaná linie na Obr. 6c) se objevuje kresba spojitých, paralelních, 

subhorizontálně uložených odrazů. Ty doplňují oddělené neuspořádané až hyperbolické odrazy, 

jejichž spojitost je přerušována vertikálními posuny tras tak, že polarita amplitud si laterálně 

neodpovídá. Od úrovně 1 m (bílá čárkovaná linie na Obr. 6c, koreluje s mělkou diskordancí na Obr. 

6a) náhle nastupuje šum, který přehlušuje veškerou odrazovou kresbu. Hlubší odrazová diskordance 

ze 100MHz snímku (černá tečkovaná linie na Obr. 6c) opět není z důvodu útlumu zaznamenána. 

5.1.3 Lokalita Kamenička 

Obecně výraznější kresba spojitých odrazů na radargramech ze Slezska umožňuje na 100MHz 

radargramech vymezit dvě až tři diskontinuity do hloubky 2,5 𝑚 (bílé čárkované linie na Obr. 7a). 

Mezi nimi leží vrstvy deskovitého nebo klínovitého tvaru téměř bez odrazů. Okolo metráží 30, 40 a 

54 𝑚 se objevují zóny tvořeny výraznějšími spojitými odrazy. V hloubce 3 − 4 𝑚 je možné poslední 

výraznější odrazy spojit do diskontinuity (černá čerchovaná linie na Obr. 7a), pod kterou se už signál 

ztrácí. Ovšem s dvěma výjimkami (modré linie na Obr. 7a): na úplném začátku profilu signál ve střední 

hloubce silně rezonuje a v oblasti 0 − 38 𝑚 ze šumu vystupují zvláštní spojité subparalelní středně 

silné až slabé konvexní odrazy v hloubkách 5 − 8 𝑚. 

Snímky z 250MHz antény v přípovrchové zóně vykazují prakticky pouze spojité až částečně 

spojité, vůči sobě převážně subparalelní odrazy, přerušené občasnými hyperbolickými odrazy (Obr. 

7b). Formou odrazové diskontinuity se na levé části snímku vykreslil pouze jediný permitivitní 

přechod v hloubce 0,7 − 1,3 𝑚 (bílá čárkovaná linie na Obr. 7b). Hlouběji pod ní se výraznější odrazy 

zachovaly až do hloubky zhruba 2 𝑚. Navíc se v úsecích 0 − 5 a 11 − 16 𝑚 odrazy shlukly do podoby 

„pilířů“, propojených v hloubce 3,5 𝑚 ukloněnou planární odrazovou zónou (modře vyznačený tvar 

na Obr. 7b). Ta koreluje s hlubší diskontinuitou, vyznačenou černou čerchovanou linií a 

identifikovanou už na Obr. 7a. Na střední a pravé části profilu se kolem hloubkové úrovně 0,5 − 0,7 𝑚 

intenzita odrazů náhle snižuje a signál se vytrácí (s výjimkou prokopírovaných odrazů a několika 

rezonujících odrazových sloupců, např. mezi 49 a 54 𝑚). Ostatní diskontinuity a diskordance, 

identifikované na nízkofrekvenčním měření (bílé a černé tečkované linie na Obr. 7b) postřehnutelné 

nejsou, poněvadž se neprojevují spojitě nebo chybí úplně.  

Radargramy z 500MHz antény (Obr. 7c) ukazují kresbu spojitých zřetelnějších odrazů jen do 

hloubky přibližně 1 𝑚 (levá část snímku), resp. 30 − 40 𝑐𝑚 (pravá část). Ve zmíněné tenké 

přípovrchové vrstvě neleží žádný výrazný bodový nebo spojitý odraz. Výjimku tvoří jen povrchové 

zvýšení intenzity odrazů mezi 39 a 42 𝑚 a podpovrchový odraz okolo pozice 52 𝑚 (modrá linie na 

Obr. 7c). Bázi této vrstvy je v úseku 0 − 32 𝑚 možné určit pomocí odrazové diskordance, která 

odpovídá odrazům identifikovaným na předchozích frekvencích (bílá čárkovaná linie na Obr. 7c). 

Hlouběji se sice po zesílení ukázaly slabší až středně silné odrazy, filtr migrace ale většinu z nich 

odstranil a v hloubce 1 − 2 𝑚 signál není. Na úrovni 2 − 2,5 𝑚 pod povrchem začal převažovat šum.
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Obr. 7: Interpretované radargramy z lokality Kamenička: 100- (a), 250- (b), 500 MHz (c), 2x převýšeno. Legenda linií: ad Obr. 5



 38 

5.2 Výsledky ostatních geofyzikálních metod  

5.2.1 ERT měření v nivě Bečvy 

Rezistivitní řez (Obr. 8a v kap. 6.3.2) ukazuje trojvrstevnatou stavbu. Přípovrchovou vrstvu o 

mocnosti cca 0,5 – 1 𝑚 vyznačují nižší odpory. Tato vrstva je naložena na cca 5𝑚 vrstvě s vyššími 

odpory. Spodní část řezu představuje přechod do nízkoodporové zóny.  

Výšku jednotlivých vrstev z ERT výsledků kvůli gradientové podstatě metody přesně změřit nelze. 

Je ale evidentní, že zatímco v pravé části profilu je přípovrchová nízkoodporová vrstva tenčí, na levé 

části radargramu je tato zóna zhruba dvakrát vyšší. V prostřední, obecně vysokoodporové vrstvě se 

vyskytují lokální snížení odporu na metráži 5 − 30, 75 − 95 a 105 − 115 𝑚. Naopak lokálně 

nejvyššími odpory vynikají zóny před začátkem profilu a metráže 32 − 40, 62 − 70, 240 − 245 a 

265 − 280 𝑚. 

5.2.2 ERT a DEMP měření u Brodku 

Konkatenovaný řez dlouhého ERT profilu (Obr. 10a v kap 6.3.3) zřetelně rozděluje nízkoodporovou 

zónu vlevo a vysokoodporou vpravo subvertikální linií na metráži 32 𝑚. V obou těchto zónách se 

vyskytují lokální, odporově divergující čočky. Na horní části vysokoodporové zóny je možno tušit 

uklánění struktur směrem k jihozápadu (po svahu dolů). Povrch kryje mělká vysokoodporová vrstva, 

která dosahuje podobných hodnot odporu podél celého profilu. 

ERT snímek z kratšího profilu (Obr. 11 v kap 6.3.3) ukazuje stejné rozložení odporových bloků, 

ale s detailnějším rozlišením. Kontakt zlomu s povrchem doprovází čočky nízkoodporového materiálu, 

rozložené podél ukloněné osy stoupající k jihozápadu.  

Odporový řez získaný z původních hodnot vodivosti změřených metodou DEMP (Obr. 12a v kap. 

6.3.3) je možné rozdělit na 3 hlavní oblasti. U povrchu se projevuje mělká vysokoodporová zóna do 

hloubky přibližně 1,5 𝑚 (bílá linie na Obr. 12a). Spodní část snímku je rozdělená šikmým odporovým 

přechodem (černá linie na Obr. 12a): levou část snímku charakterizují nižší odpory, pravou vyšší. 

V obou hlubších zónách se objevují lokální zvýšení, resp. snížení hodnot rezistivity, která ale 

nedosahují velkých rozměrů a jejich interpretace není bez porovnání s jinými výsledky možná. Zvýšení 

odporů v pravé části snímku (u povrchu i v hloubce) ale pravděpodobně geologické opodstatnění má, 

jelikož je to v blízkosti elektrického vedení, které, kdyby se projevilo, by odpory spíše snižovalo.  

5.2.3 ERT a DEMP měření u Kameničky 

ERT snímek (Obr. 13a v kap. 6.3.3) ukázal poměrně netypickou stavbu. Prakticky po celé délce 

profilu pokrývají terén vysokoodporové sedimenty, přičemž u levého konce snímku se tato vrstva 

klínovitě rozšiřuje až do hloubky min. 4 𝑚 (a dále mimo dosah řezu). Hlouběji pod povrchem je od 

zhruba 16. 𝑚 profilu uložená 2 𝑚 mocná vrstva nízkoodporového materiálu, která se u pravého konce 

profilu propaguje až k povrchu. Tuto vrstvu podkládá deska o výšce zhruba 2 𝑚, kterou vyznačují 

střední až vyšší odpory. Až od hloubky přibližně 6 𝑚 se ukazuje laterální rozdělení levého, 

vysokoodporového a pravého, nízkoodporového bloku s hranicí na pozici okolo 36 𝑚. 

Odporový řez z DEMP (Obr. 15a v kap 6.3.3) má jednodušší kresbu. Přípovrchová, 

vysokoodporová vrstva se směrem k severovýchodu z výšky 1,5 𝑚 ztenčuje na 0,7 𝑚. Pod ní leží 



 39 

oblast středních odporů, která směrem k levému okraji konverguje k vyšším odporům, směrem 

k pravému okraji k nízkým odporům. Tento generelní gradient zleva doprava porušují zpravidla 

vertikální lokální odporové heterogenity (nejvýrazněji nízkoodporová vložka v blízkosti pozice 20 𝑚).  
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6 Diskuze a sdružená interpretace 

6.1 Rozprava nad literaturou 

Metoda přeložení grafických výsledků ze dvou geofyzikálních metod, kterou použil Wilken a kol. 

(2015), je vhodným kompromisem mezi (myšlenkovou) sdruženou interpretací a sdruženou inverzí. 

Vizuální srovnání překryvu anomálií je pro čtenáře velmi jednoduché a přirozené. Zároveň může 

zpřesnit interpretaci – např. drobné zeslabení intenzity odrazu ve střední části podpovrchového objektu 

na radargramu může interpretátor jednoduše přehlédnout, ale je-li podloženo odporovým řezem, 

výraznější změna barvy jej na rozdíl upozorní. Při podrobnějším studiu radargramů pak interpretátor 

může odhalit malé hyperbolické odrazy po obou stranách této drobné zóny zeslabení intenzity a může 

si dovolit vyjádřit domněnku, že objekt má vertikální boční i horizontální spodní ohraničení (stěny a 

dno), ale výplň nalezené struktury tvoří materiál odlišného typu. 

Práce Fischera a kol. (2012) vyniká pokročilými metodami zpracování dat i konkrétní a podrobnou 

interpretací výsledků, dovedenou až do přímých geologických implikací. Vizualizace výstupů je 

vysoce ilustrativní; přesto motivovala autora předkládané práci ke snaze datasety ze svěřených lokalit 

propojit ještě ilustrativněji, nejlépe do jediného překrývajícího se obrázku. 

Drahor a kol. (2015) reprezentují velkorysý přístup k počtu použitých geofyzikálních metod (který 

není nicméně zas tak ojedinělý). Není ovšem jasné, jak se autoři vyrovnali s poměrně výraznou 

topografií (10𝑐𝑚 terénní stupně přes celou průzkumnou plochu), která by ve zpracování do 2D mohla 

být zanedbána, ale při tvorbě hloubkových řezů je bezpodmínečně nutné ji uvažovat. Pokus o 

interpretaci třetí ze zmíněných domněnek (viz kap. 2.1) se nejvíce blíží sdružené inverzi několika 

geofyzikálních datasetů, nicméně její hodnověrnost podle autora předkládané práce sráží 

nepřesvědčivá korelace některých datasetů, absence georadarového hloubkového řezu (který díky 

reflexní podstatě GPR může poskytovat opravdu kritickou komparaci vůči ostatním, gradientovým 

metodám) a příliš konkrétní interpretační představa, čím je anomálie zapříčiněna. Z důvodu většího 

počtu použitých metod se volba vizualizace do hloubkových řezů pod sebou zdá být vhodná. 

André a kol. (2012) se v části své práce přiblížili k integrovanému zpracování tří geofyzikálních 

metod, přestože jejich záměrem bylo provést průzkum hlavně ve vysokém rozlišení. Možná proto se 

drobnější rozdíly mezi hloubkovými řezy EM a ERT snažili spíše vysvětlovat a omlouvat, než že by 

je využili k prohloubení interpretace. Nicméně, provedli efektivní a neinvazivní geofyzikální 

charakteristiku půdních typů zastoupených v modelovém vinohradu, která se ukázala být ve shodě s 

pedologickým složením. Dále doložili kompakci půdního prostředí po pojezdu těžké mechanizace a 

osvětlili tak zhoršení kvalitativních ukazatelů půdy. Konkrétním příkladem potvrdili vymezení 

půdních jednotek metodami EM a ERT a popis stratigrafii půdy pomocí GPR. Zhodnotili, že ERT je 

méně citlivá vůči rušivým, nepůvodním zdrojům šumu a falešného driftu vodivosti. Dalším směrem 

výzkumu byly časové změny rozložení půdní vlhkosti. EM měření z dvou časových horizontů 

s výraznou změnou srážkové dotace potvrdilo, že konduktivita půdy se mění i se stupněm drénování 
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odlišných půdních typů, díky čemuž je možné tyto typy dokládat a vymezovat. Předložili konkrétní 

výstupy pro adekvátní péči o půdy. 

Závěry z práce Alperoviche a kol. (2013) jsou příliš nekonkrétní (a svým způsobem očekávatelné) 

a neimplikují jednoznačnou geologickou interpretaci. Paradoxně v jejich případě není možné vyloučit 

zásadní vliv lokálních podmínek a tedy nezobecnitelnost pro jiné lokality. Na výsledcích je, nepříliš 

přesvědčivě, prakticky prokázána svázanost výsledků z metod GPR a ERT a je také teoreticky 

odvozena na základě toho, že tyto metody jsou fyzikálně svázány v jednom poli. Nicméně ke zlepšení 

interpretace výsledků to nenapomáhá. Autoři sami zmiňují limity přístupu, např. otázku odlišnosti 

měřítek či změny citlivosti s rostoucí hloubkou. Naopak výhodou jejich přístupu je aplikovatelnost na 

různé, formálně neporovnatelné datasety. 

Diskutabilním je předpoklad Simona a kol. (2015), že když sdružená interpretace výsledků různých 

metod nepřináší zcela zřejmé indicie k interpretaci, tak sdružená inverze by mohla být úspěšnější. 

Ukázalo se, že termín integrovaný geofyzikální průzkum je v některých pracích poměrně nepřesně 

používán pouze jako označení pro kombinaci více geofyzikálních metod na stejných průzkumných 

profilech pro zlepšení hloubkového dosahu a zpřesnění měření u povrchu, ovšem bez snahy skutečně 

výsledky integrovat (např. Drahor, 2011, Tsokas a kol., 2015). 

6.2 Výsledky primárního zpracování radargramů 

6.2.1 Obecný postup zpracování radargramů 

Obecné zpracování GPR dat má v případech, kdy nejsou dostupná data z jiných metod, většinou 

podle mínění autora předkládané práce jediný hlavní cíl: zesílit projev všech nebo jen některých 

hloubkových úrovní tak, aby bylo možné odlišit oblasti s intenzivními odrazy od těch se slabými 

odrazy. Zesílení musí proběhnout tak, aby potlačilo rozdíly v síle signálu vznikající při sběru dat. Pak 

je možné laterálně porovnávat úseky radargramu, tedy definovat kvazihomogenní bloky, rozhraní mezi 

nimi, usuzovat o přítomnosti vody a další. K interpretovatelným výsledkům může vést mnoho 

konkrétních filtračních cest, ovšem shodné jsou vždy dvě etapy: odstranění nežádoucí informace a 

zesílení žádoucí informace. Jen ve výjimečných případech jsou syrová data natolik kvalitní, že je 

možné jednu z etap zcela vynechat. Zpracovatel dat má ale většinou alespoň hrubou (a často 

zavádějící) představu, co na snímcích hledá, a nevědomky tak vybírá takové filtry a jejich parametry, 

které ho vedou k potvrzení jeho domněnky. Pak se může stát, že jiná důležitá, ale často původně 

nezřetelná informace, je v průběhu processingu ztracena. 

Algoritmus filtračních kroků GPR dat charakterizovala snaha co nejvíce odstranit lokální trendy 

intenzity odrazů a zpřesnit rozhraní mezi kvazihomogenními bloky. Proto nebyl použit 1D filtr odečet 

umělé složky (dewow), který sice část rezonujícího projevu povrchové vlny (resp. průměrnou vlnu 

globálního trendu, která neodráží žádný lokální trend) odstraňuje, ale zanechává úseky radargramů 

v jejich původních energetických úrovních, které formálně vzato nejsou laterálně vyrovnané a tudíž 

vzájemně porovnatelné. Místo toho byly použity filtry odečtu průměrné vlny, sčítané ve dvou směrech 

(2D). Na přípovrchovou zónu je, podle konvence, potřeba použít odečet pozadí (background removal) 

pro potlačení horizontálně koherentní energie, šumu a zdůraznění slabších odrazů maskovaných za 
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přímou vlnou. Pro střední a spodní (někdy i horní) část radargramu měl vhodný efekt odečet průměru 

několika sousedních stop (subtracting average), který díky potlačení horizontálně koherentní energie 

zvýraznil laterálně odlišné odrazy. Díky tomu vznikl obraz do určité míry oproštěný od periodicky se 

opakujícího povrchového odrazu a přirozeně vysoké energie vlny v přípovrchových hloubkách. 

Odstranění nežádoucí informace z dat doplnila ještě frekvenční filtrace. Filtrace v fk oblasti na 

radargramech, kde se vyskytovaly výrazné odrazy negeologického původu (projev sloupů elektrického 

vedení na Obr. 6a) nebyla možná, jelikož odstraňovala zároveň i užitečný signál. Na ostatních 

radargramech se žádné poruchy neprojevily, popř. neovlivnily interpretovatelnost (např. poruchy na 

začátku a konci profilů z nivy Bečvy). 

Zesílení žádoucí informace zajišťují základní filtry bez nebezpečí umělé změny struktury odrazů, 

ale zdůrazňování konkrétních odrazových struktur už potenciálně do dat zanáší tzv. artefakty. 

Artefakty (z angl. artifacts) jsou falešné odrazy, které nemají původ v žádné přirozené struktuře, ale 

vznikají vadami signálu nebo při zpracování jako uměle generované odrazy. Útlum amplitud vlny byl 

eliminován pomocí manuálního filtru ve směru hloubkové osy (man y-gain) nebo zesilovací funkce 

(gain function).  První jmenovaný filtr umožňuje zcela libovolné zesílení či zeslabení signálu 

v uživatelsky definovatelných hloubkových úrovních. To je výhodné např. v případech, kdy se signál 

tlumí skokově, nebo když interpretátor potřebuje některé hloubky zvýraznit. Zaznamenaný signál na 

datech ze všech lokalit byl ale většinou tlumen nerovnoměrně. Vznikly tak laterálně odlišné odrazové 

zóny, které zesilování podle striktně daných hloubkových úrovní nedokáže zesílit do stejné úrovně. 

Nelineární povaha druhého z filtrů umožňuje zesílit různé hloubkové úrovně odlišným stupněm také 

– přesto však je nárůst intenzity řízen matematickou formulí. Důsledkem je spojitý exponenciální 

nárůst zesílení s hloubkou, který více odpovídá skutečnému tlumení vlny. Na druhou stranu, tento filtr 

nedokáže provádět zeslabování signálu. Na některých radargramech (nejčastěji 250MHz) pak není 

možné vyšší přípovrchovou vrstvu intenzivních odrazů adekvátně zeslabit, což snižuje čitelnost 

radargramu. 

Zavedení oprav na topografii pomocí filtru static correction nebylo použito, jelikož výsledné 

převýšení neodpovídalo realitě. Nakonec byl využit alternativní postup opravy topografie načtením 

absolutních výškových údajů do hlaviček každé stopy. Tento vizualizační způsob zobrazení topografie 

se ukázal jako méně invazivní, snadněji ovladatelný a efektivnější. Nejedná se však o filtr v klasickém 

slova smyslu, ale o přepsání defaultních nulových 𝑧-hodnot každé stopy v tabulce hlaviček stop 

hodnotami načtenými z externího souboru. Aby se radargram poté správně zobrazil, je v Možnostech 

vykreslení (Plot options) nutné nastavit příslušné volby. 

Migrace je dalším nástrojem, který výrazně zvyšuje interpretovatelnost radargramů, ale zároveň 

může zapříčiňovat vznik odrazů bez geologického opodstatnění. Migrace přemisťuje integrálně 

sbíranou intenzitu odrazů z kuželu vyzařovací charakteristiky do skutečného umístění na linii kolmou 

k povrchu a probíhající středem antény. Primárně se migrace používá pro data s větším počtem 

šikmých odrazů a hyperbolických odrazů. Na datech z lokality Bečva ale např. spojila rozptýlené 

bodové odrazy do kontinuálnějších rozhraní ve dvou hloubkách, podobně účinně se projevila i na 
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dalších lokalitách (vždy kromě 250MHz radargramů, kde spíše čitelnost ztížila). Přeskupení tvaru 

odrazů v malých a středních hloubkách je možné považovat za zpřesnění kresby skutečných 

geologických objektů. Nově vytvořené odrazy ve větších hloubkách ale není možné automaticky 

považovat za projevy geologických rozhraní. Zřetelněji se ale ukáže přechod mezi zónou užitečné 

informace a oblastí, kde šum převažuje nad signálem (hloubka užitečného signálu). Migrace vede také 

ke spojení oddělených bodových („rozsypaných“) výskytů odrazů do jejich původního tvaru. Takováto 

koncentrace se ukázala vhodná pro jednodušší myšlenkové nebo i faktické odstranění výrazných a 

nepřírodních odrazů ze snímku. Ukázalo se, že migrace dokáže také velmi efektivně snižovat intenzitu 

přípovrchových odrazů, aniž by u nich příliš mnoho porušila celkovou kresbu (ba naopak vhodně 

potlačí spojité odrazy od jílovitých zón v mělké hloubce). Odbourává tak problém, introdukovaný 

nahrazením složitě řízeného filtru zesílení podle hloubkové osy jednodušší zesilovací funkcí (viz 

odstavce výše). Je nutné podotknout, že migrace na lokalitách bez výraznější výškové členitosti (sklon 

menší než 5°) spíš než opravu na šikmost odrazů představuje difrakční sumaci. Nejspíš i kvůli tomu 

se, jak bylo zjištěno, výsledky ze speciální topografické migrace (topography migration) v takových 

případech neliší od základní Kirchhoffovy migrace (Kirchhoff m.). 

Vhodnost parametrů migrace může, zdá se, záviset na frekvenci antény. Stejná rychlost šíření 

elektromagnetické vlny, která je hlavním parametrem migrace, totiž u 100- a 250MHz radargramů 

z nivy Bečvy vedla k nejlepšímu výsledku, ale u 500MHz snímků už „nestačila“ na věrné vykreslení 

přípovrchových odrazů. Zvýšení rychlosti o zhruba 10 % ale na vysokofrekvenčních snímcích 

rekonstruovala i od sebe málo vzdálené odrazy těsně pod povrchem, přičemž nebyla poškozena kresba 

v hloubce. Podobný přístup byl vyzkoušen i u jiných lokalit, a projevil se stejným výsledkem. Tento 

poznatek bohužel ale ještě více snižuje hodnověrnost určení rychlosti šíření signálu prostředím pomocí 

optimalizace parametrů migrace. 

K interpretaci výsledků primárního zpracování radargramů byla z důvodů konkrétního popisování 

struktur využita klasifikace materiálů geologického profilu z rýhy. 

6.2.2 Analýza tvarů a interpretace radargramů z lokality Bečva 

Trojvrstevné prostředí, odhalené na radargramech (Obr. 5a), lze jednoznačně intepretovat. 

Přípovrchová vrstva, kde struktura odrazů zobrazuje buď skutečné subhorizontálně ukládané vrstvičky 

s vyšším obsahem jílu a hlíny, nebo jen rezonanci povrchové vlny (Obr. 5a-b), je zapříčiněna 

nevhodným odrazovým prostředím písčitého prachu (povodňových hlín), který z půdních sond určil 

Stacke (2013, s. 77). Vertikální linie přerušení signálu (Obr. 5a) nejspíš nemají geologickou 

interpretovatelnost, mohly totiž vzniknout artificiálně až odečtem průměrné vlny. Výrazný spojitý 

odraz v hloubce okolo 264 𝑚, odlišující se hlavně intenzitou (Obr. 5a), reprezentuje hladinu podzemní 

vody, ověřenou během měření ve studni v bezprostřední blízkosti (5 𝑚) od profilu.  

Charakter odrazů se pod tímto rozhraním významně mění a ukazuje na zvýšenou heterogenitu 

prostředí, laterálně odlišné kvazihomogenní bloky (divoké ukládání sedimentů nebo překládání koryt) 

a na výskyt významných bodových změn permitivity (bloky kamenů aj.). Tento projev je typický např. 

pro štěrkopísky – které Stacke (2013, s. 77) popisuje už od hloubky 1 𝑚 pod povrchem až ke skalnímu 
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podloží v hloubce okolo 6 𝑚. Nicméně, oblasti zvýšené, resp. snížené intenzity odrazů na Obr. 5a 

mohou mít různou geologickou interpretaci, a bez dalších informací o těchto zónách nelze 

z georadarového průzkumu konstatovat nic jiného, než to, že se jedná o poměrně přesně ohraničené 

oblasti. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že snížení intenzity (či úplné vymizení) odrazů na 

některých úsecích profilu jsou projevy vnitřně homogenních kapes písku. Ty doplňují bloky štěrku 

(zóny s odrazy s vertikálním vývojem).  

Spodní odrazové rozhraní, odhadnuté z výskytu několika jednotlivých odrazů v nadm. výšce zhruba 

260 𝑚 (Obr. 5a), výškově odpovídá přechodu fluviálních sedimentů a matečného jílovitého eluvia, 

které Stacke (2013) určil z archivních vrtů. Náhlé změny směru této linie mohou představovat bloky 

lokálních elevací původního, resp. zdenudovaného reliéfu. Absolutní pokles intenzity odrazů zhruba 

ve stejné hloubce nejspíše prozrazuje takový nárůst útlumu, kterou omezená možnost přizpůsobení 

zesilovací funkce nedokázala vyrovnat. Pro jílovcový flyš je ale útlum signálu signifikantní. 

Vyšší frekvence zpřesnily kresbu v přípovrchové zóně (za cenu ztráty hloubkového dosahu). 

Rozhraní, které se projevilo výraznou diskontinuitou, spojitou přes celou délku 250- i 500MHz snímku 

v hloubce okolo 1 𝑚 (svrchní bílá čárkovaná linie Obr. 5b-c) je pravděpodobně již zmíněné rozhraní 

písčitého prachu a štěrkopísků. Jeho klesající a stoupající tendence, která přibližně kopíruje terén, 

napovídá, že reliéf je a byl ovlivňován mimokorytovým prouděním při občasných obdobích zvýšení 

hladiny podzemní vody. Vyplněný konkávní odraz v úseku 5 − 30 𝑚 (Obr. 5c) je sedimenty zanesené, 

opuštěné koryto. Stejně může být interpretována drobnější konkávní struktura bez tak zřetelné výplně 

se středem na pozici 270 𝑚, čímž se vysvětluje zvlněnost rozhraní na 100MHz snímcích. 

Zintenzivnění odrazů u pravého konce snímku, souběžné s topograficky nejvyšší částí profilu, je 

zapříčiněno rezonancí signálu, což prozrazují horizontální planární spojité odrazy těsně u povrchu, 

přecházející s subhorizontální odrazy v hloubce. 

Zóny slabších odrazů na 250MHz snímku ve většině případů (např. úseky 55 − 60, 160 − 170, 

260 𝑚) korelují s nízkoodrazivými oblastmi ze 100MHz snímků, v jiných (např. 197, 240 𝑚) jsou 

naopak v kontrastu s intenzivními odrazy na nízkofrekvenčním záznamu. Je zajímavé, že na 500MHz 

radargramech se neukázala (kromě oblasti 220 − 240 𝑚) žádná další výrazná rozhraní oproti 250MHz 

snímkům. Některé úseky vymapovaných rozhraní se naopak na vysokofrekvenčních snímcích vůbec 

neprojevují, což je zřejmě způsobeno odlišnou „vnímavostí“ různých antén na konkrétní permitivitní 

rozhraní a jeho sklon.  

Další atypické georadarové odrazy, nalezené na radargramech (a vyjmenované v kap. 5.1.1), není 

možné bez dalších informací spolehlivě interpretovat. 

V místech překrytých jemnozrnnější vrstvou aluviálních sedimentů je hloubka zachycených odrazů 

nižší. Ve vodivém jílovitém prostředí se energie tlumí a vznikají jen minimální odrazy. Naopak, 

promyté štěrkopísky jsou velmi heterogenním materiálem, kterým elektromagnetická vlna sice 

neprostupuje tak snadno, ale vznikající odrazy jsou dostatečně silné, aby přijímač zachytil jejich projev 

i z velké hloubky. Stejně se chovala georadarová vlna i v prostředích popisovaných Fischerem a kol. 
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(2012) či Andrém a kol. (2012). Radargramy vypadají obdobně, jako vertikální řezy v průzkumu 

Doetsche a kol. (2012), kdy výrazné mělké rozhraní odlišuje povrchovou vrstvu téměř horizontálních 

odrazů od vrstvy neuspořádaných, nespojitých odrazů, vznikajících nerovnoměrně na valounech 

štěrkopísčitých sedimentů opuštěných říčních koryt. Liší se samozřejmě příčina vzniku rozhraní 

(hladina podzemní vody v předkládané práci oproti rozhraní mezi dobře a špatně tříděnými štěrkopísky 

v práci Doetsche a kol., 2012), ale implikuje to otázku, zda může hladina podzemní vody maskovat na 

této lokalitě přechod mezi usazeninami, generujícími subhorizontální odrazy, a usazeninami tvořícími 

neuspořádané odrazy. Možným vysvětlením je pouhá náhoda, že hladina podzemní vody se v době 

měření na lokalitě vyskytovala v podobné hloubce, jako pravděpodobné rozhraní mezi vytříděností 

sedimentů. Bohužel nejsou k dispozici sondy nebo vrty, které by tento předpoklad mohly ověřit. 

Zřetelný spojitý odraz v hloubce zhruba 6 –  7 𝑚 na radargramech Doetscheho a kol. (2012) 

ospravedlňuje identifikaci hloubky podloží i na předkládaných radargramech a potvrzuje, že frekvence 

100 MHz má i v prostředí s mělce situovanou hladinou podzemní vody šanci pronikat hluboko, není-

li zastavena mělkou jílovitou vrstvou. 

6.2.3 Porovnání radargramů z nivy Bečvy 

Radargramy z okolí Bečvy (Obr. 5) se vyznačují poměrně velkým hloubkovým dosahem, který má 

na jednotlivých frekvencích dostatečný překryv. Zároveň se odrazová kresba na různých snímcích 

příliš neliší. Díky tomu je možné výstupy křížově srovnávat. Porovnání radargramů měřených různými 

anténami na stejném profilu poukázalo na poznatek, který by nejspíše při použití jediné antény nebyl 

objeven. Na oblasti mezi 75 a 90  𝑚 profilu se na syrových datech ukázal zvýšený útlum. Zpracovatel 

dat by si jej pravděpodobně při prvním zhodnocení povšimnul, ale jelikož odečet průměrné vlny útlum 

do určité míry zamaskoval, považoval by jej nejspíše za běžnou vadu signálu a dále se jím nezaobíral. 

Na snímcích po úpravě se na tomto místě na 100MHz radargramu zeslabení signálu zachovalo až 

od hloubky cca 80 𝑛𝑠 a s nepravidelnými hranicemi. Na 250MHz radargramech se tato oblast pouze 

málo liší od sousedních částí snímku a při hodnocení bez přihlédnutí k ostatním záznamům by nejspíše 

nebyla považována za nijak signifikantní. Ovšem na 500MHz radargramech, nejvíce ovlivněných 

přípovrchovou vrstvou, se jasněji ukázal zvýšený útlum a absence jinak převládající struktury odrazů 

i po odečtu průměrné vlny. Žádný z těchto tří snímků v případě oddělené interpretace neposkytuje 

dostatek jistoty k vyhodnocení za oblast zájmu, natož k vynesení jasné interpretace. Když se ale jedná 

o podobný projev na stejné pozici na více radargramech, jedná se pravděpodobně o odůvodněný nález. 

Při opakovaném pohledu na 250MHz radargram je pak možné nalézt indicie (intenzivnější útlum 

v hloubce 80 − 100 𝑛𝑠, srovnej s bezprostředním okolím) a dedukovat příčiny anomálie (např. že 

výraznější odraz těsně pod povrchem napovídá o výrazné změně permitivitních podmínek a absence 

odrazů pod ním je projev zvýšené absorbce signálu v tomto bloku; zároveň odlišný stupeň tlumení na 

různých frekvencích napomáhá určení rozměrů a struktury absorbujícího podpovrchového materiálu). 

Horizontálně uložené vrstvy sedimentů, vyplňující opuštěné koryto v úseku 5 − 30 𝑚, se projevily 

jen na vysokofrekvenčním měření. Existence koryta na ostatních radargramech je z šikmých odrazů 

představujících dno koryta nedoložitelná. 
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Na těchto výsledcích je možné doložit, že hrubozrnné štěrky jsou pro GPR vhodné prostředí. Při 

ideální stratifikaci vrstev od shora dolů (bez zajílených horizontů) je možné očekávat dosah 100MHz 

antény až do 10 𝑚. Pro přesnější převod do časové osy by bylo nutné vzít v úvahu, že vlna se pod 

hladinou podzemní vody začala šířit pomaleji. 

6.2.4 Analýza tvarů a interpretace radargramů z lokality Brodek 

Radargramy ze 100MHz antény (Obr. 6a) ukázaly nejbohatší kresbu s jasnou geologickou 

interpretací. Přípovrchovou vrstvu tvoří půdní horizont, jehož původní silný projev částečně potlačila 

migrace. Odraz na jeho spodním rozhraní (bílá čerchovaná čára na Obr. 6a) je jen o málo spojitější, 

než prostředí nad ním (a pod ním), a v pravé části snímku téměř vyznívá. Tu implikuje např. vyšší 

stupeň promíchání materiálu mezi vrstvami.  

Odrazy v druhé vrstvě jsou sice spojitější, ale zachovávají si od shora dolů podobnou strukturu 

(Obr. 6), což nebývá pro vrstvy v okolí zlomu běžné, proto se asi jedná o „prokopírování“ totožného 

odrazu od nějakého mělčího rozhraní do hloubky. Vysokoodrazivá zóna mezi 16 − 32 𝑚 ale 

prostorově odpovídá štěrkopísčité kapse, doložené z oblasti 25 − 30 𝑚 v průzkumné rýze. V ostatních 

částech této vrstvy nejsou odrazy dostatečně charakteristické a průkazné, aby odlišily další půdní 

bloky. 

Geometrie výrazného hyperbolického odrazu s vrcholem na pozici 60 𝑚 (Obr. 6a) neodpovídá 

žádnému přirozenému geologickému objektu. Je tedy pravděpodobně projevem sloupu elektrického 

vedení, stojícího v blízkosti profilu. Konvexní (až hyperbolický) odraz s vrcholem na 12 𝑚 ale může 

být přírodního původu. Tyto silné odrazy přerušují slabě zřetelné spojitější rozhraní v úrovni 2 − 3 𝑚, 

pod povrchem, které pravděpodobně ilustruje významnější a kontinuálnější materiálový přechod, např. 

z jílů do písků apod. Tomu přisvědčuje i změna struktury odrazů, které si pod touto úrovní už 

nezachovávají vertikální návaznost. Spojité odrazy se vyskytují až do úrovně zhruba 5 𝑚 pod 

povrchem, ale není možné je chápat jako projevy skutečných geologických struktur, protože migrace 

do těchto odrazů zasáhla už poměrně silně. Spodní hranice užitečných dat se tedy nachází už v hloubce 

okolo 3 𝑚 na černé čárkované linii na Obr. 6a. 

Určení rozhraní mezi ornicí a autochtonními čočkami jílu, písku a štěrku, doloženými z rýhy, není 

na 250MHz radargramech (Obr. 6b) skrze nějaké výrazné odrazové rozhraní možné. Přeloží-li se ale 

rozhraní vymapované z nízkofrekvenčního měření (bílá čerchovaná čára Obr. 6b), ze snímku vystoupí 

změna struktury odrazů v hloubce okolo 1 𝑚. Stříškovitá struktura odrazů pod tímto rozhraním patří 

mezi artefakty, které zapříčinila migrace. V této vrstvě nelze nalézt ani náznaky odrazů od přírodních 

zdrojů (vyjádřené černými tečkovanými liniemi na Obr. 6b). Stejně tak nelze určit spodní hranici 

užitečných dat a je tedy možné konstatovat, že konkrétní prostředí bylo pro průzkum 250MHz anténou 

nevhodné.  

Odrazy ve svrchních 30 𝑐𝑚 snímku z 500MHz antény nelze spolehlivě interpretovat, jelikož 

odkryv v rýze byl situován do jiné části profilu. Hlouběji se struktura odrazů mění do kresby bodových 

a stříškových odrazů, víceméně neinterpretovatelných, pokud není k dispozici odkryv z celé délky 
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profilu. Z konkrétního radargramu tedy nelze zodpovědně vyčíst žádné půdní struktury, ani laterálně 

se měnící intenzitu odrazů, reprezentující kvazihomogenní bloky. Hloubkový dosah užitečné 

informace při vysokofrekvenčním měření na této lokalitě nepřesáhnul 1 𝑚. 

Zeslabení odrazů na pozici 30-34 m se projevilo na všech anténách, takže zřejmě se jedná o 

geologicky podmíněný efekt. Jeho přesná interpretace jenom z radargramů ale není možná. 

6.2.5 Analýza tvarů a interpretace radargramů z Kameničky 

Diskontinuity na levé části 100MHz radargramů (Obr. 7a) pravděpodobně reprezentují jednotlivé 

vrstvy dejekčního kuželu. Deskovité a klínovité vrstvy diskontinuitami vymezené mají vnitřně stejný 

odrazový projev. U sedimentů, které je tvoří, nelze očekávat homogenní materiál – odrazovou 

podobnost jim vtiskuje spíše časová souvislost jednotlivých nátokových událostí. Příčinou tak 

výrazného projevu rozhraní mezi vrstvami akumulace může být zvýšený obsah vody, vázaný zpravidla 

na povrchy dílčích akumulací (voda proudí po původním povrchu). Výrazně slabší, ale více paralelní 

mělká rozhraní na pravé části nízkofrekvenčního snímku identifikují spíše přechody mezi půdními 

vrstvami (odlišující se např. zajílením). Oblasti okolo metráží 30, 40 a 54 𝑚 vykazují výraznější 

odrazy. Z porovnání radargramů je možné usuzovat, že se jedná o místa umělé rezonance signálu. 

Spodní vymapované rozhraní je nejspíše možné spojit s přechodem do horninového prostředí. Ale 

odrazy pod hloubkou 3 𝑚 mají neobvyklý tvar, který ukazuje spíš na artefakty než na geologicky 

opodstatněné zdroje projevů. Hloubka užitečného signálu tedy nepřesáhla 3 𝑚. 

Citlivost 250MHz antény vůči drobnějším rozhraním je vyšší, proto vzniklo tolik spojitých a 

bodových odrazů mělce pod povrchem (Obr. 7b). Kvůli jejich velkému počtu je ale náročné vymezovat 

hlavní rozhraní. Pouze díky útlumu signálu v hloubce okolo 1,3 𝑚 na levé části snímku mohlo být 

určeno alespoň jedno, které koreluje s výsledky z nízkofrekvenčního měření. Změna intenzity útlumu 

na 22. a 32. 𝑚 jednoznačně určuje, že v pravé části profilu jsou zcela jiné permitivitní poměry a 

pravděpodobně tedy jiné složení podpovrchových vrstev. Tuto tezi lze přijmout jako doprovodný 

projev doloženého zlomu. Přímý projev zlomu se ale pochopitelně v tak malé hloubce zachytit 

nepodařilo. Prokopírované odrazy a odrazové sloupce ve střední a pravé části snímku jsou velmi 

pravděpodobně falešné odrazy (tzv. odrazoví duchové, z angl. ghost reflexions), svědčící o rezonanci 

vlny při přechodu vysokoodrazivých čoček při povrchu. Vertikálně protažené odrazy na úsecích 0 − 5 

a 11 − 16 𝑚 (pilíře) a jejich společná základna na levé části snímku (černá čerchovaná linie na Obr. 

7a-b) jsou poměrné rozsáhlé a zároveň korelují s projevy na nízkofrekvenčním měření. K přesnější 

strukturní interpretaci může přispět až ověření jinou metodou.  

Na radargramech z 500MHz měření je ještě zřetelněji vidět rozdíl mezi pravou a levou částí 

radargramu. Severovýchodní, jíly pokrytá část profilu na 500MHz snímku (Obr. 7c) neukazuje 

prakticky žádné odrazy. Jihozápadní část profilu je tvořena pravděpodobně hned několika 

akumulačními vrstvami koluvia. V něm se alespoň nějaké odrazy ukazují a je možné rozpoznat 

rozhraní oscilující kolem hloubky 1,3 𝑚 (bílá čárkovaná linie na Obr. 7c), souhlasné s ostatními 
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radargramy. Ovšem většina rozhraní, identifikovaných na jiných radargramech, na 500MHz snímku 

zachována nejsou. 

Zobrazení radargramů pod sebou také umožňuje propojit místa s nejintenzivnějšími odrazy (41 𝑚, 

53 𝑚) na všech frekvenčních snímcích a ukázat tak, že se nejedná o velké bloky o odlišných 

permitivitních vlastnostech (viz Obr. 7a), ale o poměrně přesně lokalizovaná ložiska výraznějších 

odrazů (Obr. 7c), které se zvyšováním frekvence antény zmenšují radius ovlivnění svého okolí. 

Při zpracování 250MHz radargramů se ukázalo, že vzdálenost stop (tzv. trace-increment) může být 

zásadním faktorem interpretovatelnosti snímku. Na stejné geometrii byl totiž změřen i profil 

s dvojnásobně větší vzdálenosti stop (s polovičním rozlišením), který se ukázal jako téměř nečitelný a 

neinterpretovatelný. Doba měření se přitom u podrobnějšího snímání výrazně nezvýšila, ale 

informační potenciál nabyl, subjektivně posouzeno, více než dvakrát. 

6.3 Sdružená interpretace  

6.3.1 Volba metody vizualizace 

K vizualizaci integrovaných datasetů byla zvolena metoda prostého přeložení měřítkově 

srovnaných rastrových nebo vektorových snímků. Snímky vybrané ke sdružení byly pro možnost 

srovnání vizualizovány i samostatně. Jiné vizualizační postupy, zmíněné v rešerši, se nezdály 

vhodnější nebo nebyly reálné k zavedení. Simon a kol. (2015) např. zmiňují, že tvorba hloubkových 

řezů je zásadní součástí integrace dat. Při pohledu z ptačí perspektivy je totiž korelace anomálií 

nejzřetelnější, ale to platí hlavně u archeologických objektů, které intuitivně vnímáme nejlépe v 

půdorysu. Pro geomorfologický výzkum je vizualizace v řezech nejilustrativnější a zároveň 

nejjednodušší. Z osobní zkušenosti kolektivu, který spolupracoval při tvorbě předkládané práce, 

vyplynulo, že je to také způsob nejefektivnější a v komplexních geologických podmínkách území ČR 

často také nejspolehlivější. 

Spojování výsledků odlišného typu vyžaduje co nejvíce je k sobě připodobnit. Pro správné 

propojení datasetů musí být vhodně zvolen stupeň prostorového vzorkování (rozlišení). U GPR 

definuje hloubkové rozlišení, zjednodušeně řečeno, frekvence antény. Podélné rozlišení závisí na 

rychlosti pohybu antény a teoreticky může být nekonečně velké. Prostorové rozlišení u ERT je dáno 

vzdáleností elektrod. Rozlišení rozložení měrného elektrického odporu navíc ovlivňuje inverze z 

naměřených hodnot zdánlivého měrného odporu. Rozlišení metody DEMP závisí v horizontálním 

směru na vzorkovací frekvenci. Vertikální rozlišení použité aparatury je omezeno maximálním počtem 

změřených hloubkových hladin. Z výše uvedeného vyplývá, že ke sdružené interpretaci se ze tří 

použitých georadarových frekvencí nejvíce hodí 100MHz snímky. Využitelnost antén s vyšší 

frekvencí je přirozeně limitována jejich sníženým maximálním hloubkovým dosahem v řádu prvních 

metrů. Maximální hloubka měření (tedy hloubka zaznamenaného užitečného signálu) je dále velmi 

výrazně ovlivňována útlumem signálu, zejm. jeho disperzí (rozptylem) ve vodivém prostředí (např. 

jíly, povodňové hlíny, jemnozrnný substrát obecně). Vyšší obsah vody tento efekt ještě zesiluje. Na 

druhou stranu, vždy se jedná o průzkum s vyšším rozlišením. Výsledky měření těmito anténami je pak 
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potřeba srovnávat s adekvátně podrobnými ERT řezy (komparace s metodou DEMP není myslitelná). 

Odporové modely vytvořené z měření s rozestupem elektrod 1 𝑚 neposkytují dostatečné rozlišení pro 

to, aby mohly být srovnány s výsledky vysokofrekvenčních antén. Pro takové komparace je vhodné 

mít ERT měření s výrazně kratším rozestupem elektrod. 

6.3.2 Analýza výsledků sdružené interpretace u Bečvy 

Přeložení datasetů GPR a ERT (Obr. 8a-c) jasně prokázalo, že výsledky konvergují. Přípovrchová 

vrstva slabších odrazů souhlasí s nízkoodporovým projevem na ERT řezech těsně pod povrchem 

terénu, a je způsobena písčitým prachem, popř. ornicí. Její mocnost je ale těžké určit přesně, neboť 

přípovrchový GPR projev byl při odstraňování povrchové vlny poškozen a ERT v použité konfiguraci 

vzdálenosti elektrod neměří těsně pod povrchem. Téměř všechny zóny intenzivních odrazů ve 

štěrkopísčité vrstvě fluviálních akumulací se překrývají s vysokoodporovými zónami. V mnoha 

případech je také vidět shoda mezi hranicemi kvazihomogenních bloků vymezených laterálními 

změnami rezistivity na odporových řezech a změnami intenzity odrazů na radargramech. Potvrdilo se 

také jemnozrnnými sedimenty zaplněné opuštěné koryto v úseku 5 − 30 𝑚, které se na ERT řezu 

projevuje jako nízkoodporová zóna a na 500MHz radargramech jako vysokoodrazivá výplň, tvořená 

jednotlivými vrstvičkami jemnozrnných částic. Výškově si oba projevy ale zcela neodpovídají 

(nízkoodporová zóna zahrnuje pouze vrchních 0,5 𝑚, ačkoliv georadar vykreslil rozhraní ve 

dvojnásobné hloubce). V tomto případě je správnější spolehnout se na hloubku udanou GPR měřením. 

Hladina podzemní vody, jak ji reprezentují výrazné georadarové odrazy, se na ERT řezech projevila 

jako spodní omezení bloků nejvyšších odporů štěrkopísčité vrstvy. 

Objevila se i místa, která na samotných radargramech neměla jasnou interpretaci, ale s podporou 

ERT řezů se jejich vysvětlení stalo zřejmé. Např. některé vertikální linie, přerušující spojitost odrazů 

na 100MHz snímcích (pozice 187 či 192 𝑚 na Obr. 8c), překvapivě dobře lícují s bloky odlišné 

rezistivity fluviálních sedimentů. Vzhledem k tomu, že hranice barevně odlišných zón na ERT řezech 

záleží pouze na zvolené škále, je možné předpokládat, že i jiné významnější poruchy spojitosti odrazů 

mohou být přímo navázány na vodivostní změny. Dále je díky ERT měření možno vysvětlit drobný 

vertikální pokles všech odrazů v úseku 105 − 112 𝑚 (projevující se na obou bílých zvýrazňovaných 

liniích na Obr. 8b-c) jako projev dalšího drobného opuštěného koryta, které je indikováno snížením 

odporu při povrchu na Obr. 8a. Drobný posun odrazů směrem dolů v tomto případě nemusí ukazovat 

reálné sesednutí vrstev usazenin, ale může být projevem zpomalení elektromagnetických vln při 

průchodu zvodnělým prostředím. 
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Obr. 8: Výsledky z nivy Bečvy (5x převýšeno): ERT řez (a), sdružená interpretace GPR a ERT výsledků s litologickými rozhraními (plné černé linie a sondy) podle Stackeho, 

2013 (b), 100MHz radargram po primárním zpracování (c) a 250MHz radargram po sekundárním zpracováni (d). Legenda linií: ad Obr. 5; modře vyznačena je zóna pod 

v textu zmiňovaným opuštěným ramenem.
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Navíc přeložení datasetů dovoluje zhodnotit radargramy jako celek a odhlédnout od změn rozložení 

energie odrazů, které si snímky nesou jako chybu z měření nebo které byly introdukovány během 

processingu. Je tedy možné posoudit, že zeslabení signálu v úseku 75 − 95 𝑚 (modře vyznačená 

oblast na Obr. 8a-d), které se projevilo na importovaných radargramech všech frekvencí pouze před 

zesílením, a poté bylo znovu objeveno jen po srovnání radargramů z různých frekvencí, je přirozeného 

původu. Stacke (2013, s. 66) toto místo interpretuje jako jedno ze starších ramen řeky Bečvy. 

Doprovázející nízké odpory jsou způsobeny „pravděpodobně zvýšenou akumulací povodňových hlín, 

jež jsou za povodňových událostí s převládajícím mimokorytovým prouděním ukládány v mělkých 

depresích opuštěných ramen“. Zřetelný (ale při primárním zpracování nepochopený) ohyb mělkého 

výrazného spojitého odrazu na metráži 95 𝑚 je zjevně opět projevem zpomalení elektromagnetické 

vlny na přechodu do vlhčího prostředí v opuštěném rameni. Jemnozrnnější výplň koryta zcela 

pochopitelně zatlumila rovnoměrně všechny stopy záznamu, které jí procházely. Bez znalosti dalších 

informací bylo toto zeslabení ale považováno za vadu signálu. Jeho manuální zesílení (viz kap. 4.2.2) 

potlačilo vlastnosti přirozeného vodivostního pole, zahlušilo projev výplně (viz Obr. 5a-c), a připravilo 

tak interpretaci o zásadní geomorfologický poznatek.  

Některé strukturní prvky bohužel ani integrovaná analýza GPR a ERT snímků nevyjasnila. Stacke 

(2013, s. 77) umisťuje hranici mezi písčitý prach a štěrkopísky do hloubky zhruba 1 𝑚. Zároveň 

většina sond, které na této lokalitě získal a které ukazuje Obr. 8b, nepřesahuje hloubku 1 − 1,2 𝑚. 

Radargramy ale ukazují zásadnější změnu struktury odrazů až v hloubce přibližně 2 𝑚, kterou lze 

jednoznačně spojit s hladinou podzemní vody. Je tedy možné, že materiálový přechod je ve skutečnosti 

až v hloubce 2 𝑚, kde se v době měření kryl s hladinou podzemní vody. ERT profil tuto interpretaci 

vlastně nevylučuje, jelikož hladina podzemní vody nemusí za určitých podmínek vyvolat výraznou 

odporovou změnu. 

Spodní rozhraní, identifikované propojením nejhlubších odrazů na 100MHz radargramech, splývá 

jen s podružným odporovým přechodem, a to jen na některých částech profilu (viz Obr. 8a-b). 

Předpokládané spodní omezení štěrků tvoří jílovcové skalní podloží, popřípadě zbytky jílovcového 

eluvia, které se na ERT řezu projevuje jako horizontální odporové rozhraní, ovšem zhruba o 2,5 𝑚 

hlouběji, než ukazuje georadar. Takže se buď přechod do jílovitého eluvia projevuje skokovou změnou 

odporu až ve větší hloubce, nebo je špatně zvolena rychlost šíření georadarové vlny (a projevy rozhraní 

si výškově neodpovídají; to je ale nepravděpodobné) nebo nejhlubší georadarové odrazy nejsou 

projevy jílovcového eluvia (ale např. hrubozrnnějších poloh sedimentů). Odporové řezy dále 

neosvětlily neinterpretovatelné bodové odrazové anomálie (označené modrými elipsami na Obr. 5a-

b), jelikož jsou pod rozlišovací schopnost měření. Zajímavé je, že zvlněné odrazy mezi 265. a 275. 𝑚 

jsou ve středu vysokoodporové zóny, a jejich interpretace pomocí občasně rejuvenovaných opuštěných 

ramen je z ERT měření spíše nepravděpodobná. Na druhou stranu, jejich hloubka napovídá o jejich 

větším stáří a v době jejich vzniku mohla převažovat hrubozrnná sedimentace, typická pro divočení 

toku. 
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Všechny tyto poznatky vedly ke snaze upravit processing GPR dat tak, aby byly potlačeny 

nesprávné interpretace odrazů a potvrzeny závěry, které vzešly ze sdružené interpretace. Většina 

poznatků byla v konfrontaci se zjednodušováním zpracování z ostatních lokalit přetavena do obecného 

metodického postupu sekundárního zpracování GPR dat (viz kap. 6.4.1). Na ukázku je zařazen 

nemigrovaný 250MHz snímek (Obr. 8d), na kterém jsou stále interpretovatelná rozhraní v mělké 

hloubce (bíle vyznačené linie), ale zůstávají zachovány energetické poměry odrazů při sběru dat (a 

vystupuje tedy zřetelně oblast vyznačená modrou linií). Spodní rozhraní (černá linie) v této frekvenci 

reprezentuje pouze hloubku ztráty jakéhokoliv signálu. 

Detailní měření výplně opuštěného ramena Bečvy s rozestupem elektrod 0,2 𝑚, které prováděl 

Stacke (2013), umožňuje využít i snímky z vysokofrekvenčních georadarových měření. Stacke u 

opuštěného koryta v úseku 75 − 95 𝑚 z detailního ERT měření popisuje posun linie největší hloubky 

koryta (tzv. thalweg) směrem k vnějšímu okraji koryta v oblouku. Výrazné ukloněné odrazy na metráži 

80 − 85 𝑚 byly zaznamenané už na původních radargramech (Obr. 5) na všech třech frekvencích. 

Nebyly ale interpretovány z důvodu chybějícího geologicko-geomorfologického vysvětlení.  

Po překrytí s detailním ERT měřením (Obr. 9) je možné na vysokofrekvenčních snímcích tyto 

odrazy ztotožnit s přechodem mezi jemnozrnnou korytovou výplní a hrubozrnnými štěrky a tudíž 

vnitřní, pozvolnější stranou oblouku koryta. Navíc se ukázaly i strmější geofyzikální rozhraní na 

metráži 75 − 77 𝑚, která představují samotný thalweg. Jeho projev byl při zobrazení dlouhého profil 

neznatelný.  

Z přeložení detailních datasetů vyplývá dále několik obecných závěrů: a) výstupy z robustní inverze 

je lepší srovnávat s migrovanými radargramy (Obr. 9a), b) výstupy ze standardní inverze snesou 

srovnání i s nemigrovanými snímky vysokofrekvenční antény (Obr. 9b), c) hledání souběhu 

vysokoodporových a vysokoodrazivých zón je obtížné, poněvadž v tak malém měřítku hrají lokální 

vodivostní a permitivitní vlivy velkou roli, d) snímky z 500MHz antény vykreslují spíše vnitřní stavbu 

kvazihomogenních odporových bloků (Obr. 9c), apod. Je zřejmé, že srovnání 100MHz snímků s takto 

podrobnými ERT řezy naopak účelné není.  

6.3.3 Analýza výsledků sdružené interpretace u Brodku 

Vysoké zajílení těsně u povrchu sedimentárního rozhraní v Brodku nejspíše způsobilo, že výsledky 

z použitých geofyzikálních metod tolik nekorelují. Sdružená interpretace má v takovém případě ale 

možná ještě větší cenu, jelikož opravuje nesprávné závěry, které vychází z jednometodální 

interpretace.  

Sdružená interpretace ukázala korelaci některých georadarových rozhraní (diskontinuit i 

diskordancí) a některých odporových rozhraní (bílé a černé linie na Obr. 10b). Tato rozhraní lze proto 

považovat za skutečná a nikoliv za artefakty či prosté hranice ztráty georadarového signálu. 
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Obr. 9: Sdružená interpretace v okolí opuštěného ramena v nivě Bečvy v různých odporových škálách na pozadí 

radargramů: migrovaného 250MHz (a), nemigrovaného 500MHz (b), migrovaného 500MHz (c; vše 2x převýšeno). 

Bílá přerušovaná linie – rozhraní identifikovaná na různých radargramech 

Nejzajímavější odlišností datasetů ERT a GPR je nesoulad v oblasti 16 –  32 𝑚 (Obr. 10b). Jedná 

se o oblast s největší intenzitou georadarových odrazů na radargramech, ale o nízkoodporovou zónu 

na rezistivitním řezu. Georadarové odrazy mají ale až nepřirozeně paralelní strukturu, která napovídá, 

že se nejedná o projev přírodních podmínek.  
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Obr. 10: Výsledky z lokality Brodek: ERT řez (a), sdružená interpretace GPR a ERT výsledků s vyznačením georadarových rozhraní (b), 100 MHz radargram po primárním 

zpracování (c) a po sekundárním zpracováni (d). Legenda linií: ad Obr. 5 
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Obr. 11: Sdružená interpretace GPR a podrobnějšího ERT řezu s geologickým profilem z rýhy z lokality Brodek 

Na ERT řezu je mezi 24 𝑎 28 𝑚 vysokoodporová čočka při povrchu, která se projevila na 

radargramu výrazným odrazem hned při povrchu, ale s nejvyšší pravděpodobností se prokopírovala 

stejným projevem až do hloubky ztráty užitečného signálu (Obr. 10b). Sdružená interpretace tedy 

přinesla vysvětlení falešného projevu, který bez ERT řezu nemohl být spolehlivě odhalen. Těsně 

vpravo a vlevo od této zóny se zobrazily také podobně paralelní a intenzivní odrazy, které ale nekryje 

povrchová vysokoodporová vrstvička. Pak může k projevu už více přispívat i materiál zóny 

(šterkopísčité polohy doložené z rýhy), pro který jsou výraznější odrazy typické, třebaže většinou se 

projevují jako nespojité, až neuspořádané odrazy. Ještě dále od rozhraní, na úrovni 32 𝑚, končí oblast 

výraznějších GPR odrazů, kterou lze díky překrytí s ERT řezem ztotožnit s vyvlékanými vrstvami, 

zřejmě souvisejícími (alespoň podle pozice) se zlomovou strukturou (Obr. 10b). Do větší hloubky se 

zlom na radargramech vůbec neprojevil. Pokládat výsledky georadarového měření za doklad o 

přítomnosti zlomu jako takového by tedy bylo přehnané. 

Napravo od pozice zlomu je na sdružení interpretaci možné nalézt korelaci v úklonu odrazů a hranic 

kvazihomogenních bloků (Obr. 10). Nejlépe vynikne, je-li přeložena hranicemi sedimentárních čoček, 

popsaných z rýhy (Obr. 11). K jiným účelům bohužel srovnání radargramů s geologickým profilem z 

rýhy neposlouží, jelikož 100MHz radargram je oproti přesně vymapovaným rozhraním s přechody 

v řádu milimetrů až centimetrů příliš hrubý. Zároveň nemohl být kvůli vysokému tlumení v jílech 

využit celý obvyklý hloubkový dosah nízkofrekvenčního měření, kterého odkryv v rýze s přehledem 

dosáhnul. Radargramy ostatních frekvencí na této lokalitě neukázaly nic než neinterpretovatelné 

odrazy a jedno nevyřčené rozhraní, takže ačkoliv by jejich rozlišovací schopnost více odpovídala 

měřítku odkryvu v rýze, nenesou žádnou informaci k porovnání.  
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Krokem, který nejvíce změnil podobu radargramů při zpracování bez přihlédnutí k jiným metodám, 

byla migrace. Ta zároveň se změnou polohy odrazových peaků odstranila některé šikmé odrazy, což 

by v tomto případě mohlo zahrnout i to jediné společné, co se vyskytuje na radargramech i 

na odporových řezech, totiž shodný úklon vrstev u průniku osy zlomu s povrchem. Nutno přiznat, že 

při ladění parametrů migrace se ukázalo, že nejlepší výsledky migrace dosahuje při rychlosti šíření 

vlny 0,09
m

ns
, což neodpovídá rychlosti odečtené z difrakčních hyperbol. Sekundární zpracování GPR 

dat (modifikace algoritmu zpracování po zhodnocení výsledků sdružené interpretace) tedy spočívalo 

ve vynechání filtru migrace. Výsledek (Obr. 10c) bohužel žádné zlepšení v mělkých hloubkách 

nepřinesl. Odlišně se vykreslila pouze zóna pod úrovní cca 2 − 3 𝑚, kde se vyskytuje pouze šum. 

Migrace totiž rozptýlené projevy šumu spojila v neuspořádané, ale alespoň spojité odrazy. Zkušený 

interpretátor takovou kresbu za užitečný signál považovat nemůže. Výhody dalšího efektu, 

doprovázejícího migraci, tedy zpřesnění pozic odrazů (posunutých na nepravá místa kvůli náklonu 

antény tažené po skloněném povrchu), jsou diskutabilní a neověřitelné. Dá se shrnout, že zpracování 

bez migrace pouze vykreslilo zřetelnější hranici mezi užitečným a neužitečným signálem. 

Ani přeložení výsledků dipólového elektromagnetického profilování přes radargram (Obr. 12) 

interpretaci georadaru výrazně nezlepšilo. Přípovrchovou vrstvu vysokých odporů je sice možné 

ztotožnit s oblastí mezi povrchem a prvním georadarovým rozhraním, ale hranice těchto dvou bloků 

(bílé čárkované linie na Obr. 12a-b) se přímo nepřekrývají. Hlubší georadarové odrazy (černé čáry na 

Obr. 12b) sice leží na jednom z rozhraní DEMP, ale vzhledem ke gradientové podstatě odporových 

rozhraní a nepřesnosti topografického svázání datasetů je to spíše náhoda. Jiné vysvětlení pro oblast 

výrazných georadarových odrazů v hloubce 0,5 –  2 𝑚 pod povrchem, než který vyplynul z ERT 

měření, záznam DEMP nepodává. K jihozápadu klesající rozhraní mezi nízkoodporovou a 

vysokoodporovou zónou pravděpodobně není ve skutečnosti tak strmé, poněvadž na ERT řezu 

s větším hloubkovým dosahem se tato hranice vrací opět směrem k severovýchodu. Sloup elektrického 

vedení se na záznamu neprojevil.  

Podmínky panující na lokalitě se ukázaly tak specifické, že výsledky geofyzikálního průzkumu není 

možné srovnat s poznatky ze studií, zmíněných v rešerši. Jediná shoda je v tom, že stejně jako u 

Drahora a kol. (2015) útlum v jílovitém materiálu způsobil, že GPR výsledky nedosahují hloubek ERT 

průzkumu a nelze je tedy vzájemně zkonfrontovat. 
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Obr. 12: Doplňující výsledky z lokality Brodek, 2x převýšeno: odporový řez z DEMP (a), sdružená interpretace GPR a DEMP výsledků (b). Legenda linií: ad Obr. 5 
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6.3.4 Analýza výsledků sdružené interpretace u Kameničky 

Autor předkládané práce upozorňuje, že na této lokalitě byla rychlost šíření elektromagnetické vlny 

prostředím stanovena pouze odhadem podle nepřímých ukazatelů s omezenou přesností. Je-li tato 

rychlost nesprávná, nebude správný ani přepočet časové osy na hloubku. V takovém případě mohou 

být různé datasety neporovnatelné a pak i výsledky sdružené interpretace nesprávné. 

Přeložení ERT řezu přes GPR snímek s aktuálně používanou hodnotou přepočtu časové osy na 

hloubku nicméně poměrně dobře koreluje (Obr. 13b). Deskovité a klínovité vrstvy dejekčního kuželu, 

identifikované na levém okraji radargramů, lícují s vysokoodporovým projevem. Jejich vnitřní 

strukturu lze rozpoznat hlavně díky georadarovým rozhraním, třebaže ve zvolené ERT škále korelují 

i s barevnými přechody. Teze, že příčinou odrazivosti těchto rozhraní je zvýšený obsah vody, nelze na 

ERT snímcích potvrdit, ani vyvrátit. Útlum odrazů, projevující se na radargramech od 22, nejvíce však 

od 32 𝑚, je způsoben nízkoodporovou jílovou vložkou, která je doložena z odkryvu v rýze. Odporový 

řez její jihozápadní hranici ale umisťuje až k pozici 16 𝑚. Výrazný vertikální georadarový projev ve 

tvaru pilíře v úseku 11 − 16 𝑚, který poznamenal 250MHz snímek (Obr. 7b), tedy nejspíše souvisí 

s přechodem neuspořádaných hrubozrnnějších aluviálních sedimentů do čela jemnozrnnější vložky. 

Vlnkovité rozhraní, tvořící bázi odrazového pilíře (černá čerchovaná linie na Obr. 13b), koreluje 

s vnější hranicí jílovité vrstvy a je tedy pravděpodobně opravdu materiálovým rozhraním. 

Mělčí georadarová rozhraní pokračují přes střední část snímku, kde velmi přesně korelují 

s vodivostními přechody na ERT řezu (Obr. 13b). Informace z rýhy potvrdily, že se jedná o přechody 

mezi jíly a písky, popř. štěrky (Obr. 14). Georadarová rozhraní pokračují až k pravému okraji snímku, 

kde se jejich intenzita dokonce stupňuje. NIcméně na ERT datasetu vysokoodporová vrstva (a tudíž i 

studovaný vodivostní přechod) pomalu směrem k povrchu vyznívá, až zcela zmizí na pozici 54 𝑚, 

nahrazená nízkoodporovou zónou z podloží (Obr. 13b). Paradoxně tedy téměř nejintenzivnější 

georadarový odraz z celého snímku se prostorově shoduje s odporovým minimem. Nejinak je tomu 

v oblastech dalších intenzivních odrazů okolo metráží 30 a 40 𝑚. Obecně přijímaný úzus, že 

nízkoodporová oblast se projevuje absencí georadarových odrazů, se v této sdružené interpretaci GPR 

a ERT neukázal jako bezvýhradně platný. Záznam z rýhy (Obr. 14) ale povrchovou vrstvu půdy 

vykresluje až do konce profilu a vymizení vysokoodporové zóny tudíž zpochybňuje. 

Na vysokofrekvenčních snímcích (Obr. 13) se projevy výrazných odrazových zón na pozicích 30, 

40 a 54 𝑚 zmenšily na téměř bodové. Jedná se tedy pravděpodobně o nějaká lokální ložiska, které 

mají vůči svému okolí velký permitivitní kontrast. Tím vzniká výrazný odraz, jehož velikostí závisí na 

frekvenci antény (tedy velký projev na nízkých frekvencích a malý projev na frekvencích vysokých). 

Je tedy možné k tezi ze závěru předchozího odstavce přidat zjištění, že i drobná, bodová zóna 

v prostředí tlumicích jílů může vyvolat projev jílům zcela nevlastní, a to v závislosti na velikosti 

rozdílu permitivit. 
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Obr. 13: Výsledky měření na lokalitě Kamenička: ERT řez (a), sdružená interpretace GPR a ERT výsledků (b) a 100MHz radargram ze sekundárního zpracování. Legenda 

linií: ad Obr. 5.
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Obr. 14: Záznam průzkumné rýhy na pozadí sdružené interpretace (a) a 100MHz radargramu sekundárního 

zpracování (b) v severovýchodní části profilu u Kameničky 

Georadarový signál 100 MHz antény (Obr. 13b) se ale bohužel na vodivé jílovité vrstvě „vyčerpal“ 

a hlouběji, do štěrkopísčitých vrstev, neprostoupil (nebo hlubší odrazy nedorazily zpět). Hloubku 3 −

4 𝑚 je možné považovat za konečnou z hlediska užitečného signálu. Samotný sudetský okrajový zlom, 

který se na ERT řezech projevil náhlou změnou rezistivity, ale na radargramech vůbec, tudíž nebylo 

možné křížově potvrdit. Rovinná spojitá diskontinuita v hloubce 5 m (černá přerušovaná linie na Obr. 

13b) nemá na odporovém řezu žádnou oporu a proto se skutečně jedná o odrazový artefakt.  

Nejnepřirozenějším zásahem do dat v primární interpretaci bylo zesílení, odlišné pro různé úseky 

profilu. V rámci sekundární interpretace bylo tedy (kromě zjednodušení algoritmu podle Tab. 8), 

provedeno uniformní zesílení všech stop. Výsledný radargram (Obr. 13c) ovšem není více čitelný, 

mělká rozhraní v levé polovině snímku se ztrácí v množství paralelních výrazných spojitých odrazů. 

Pravá část snímku jeví stále stejné necharakteristické projevy nízkoodporových oblastí na pozadí 

vysokoodrazových zón. Sekundární zpracování tedy přineslo výhody jen ve zjednodušení postupu 

zpracování. Na druhou stranu, překvapivě jasně se ukázal rozdíl mezi levou vysokoodporovou a 

pravou nízkoodporovou částí snímku. Hranice těchto bloků odpovídá pozici zlomu, identifikovaného 

na ERT řezu. Nelze říci, že radargram zpracovaný citlivěji vůči skutečnému energetickému rozložení 
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odrazů najednou ukazuje hledaný zlom. Je ale zajímavé, že když interpretátor netrvá na energetickém 

vyrovnání odrazů, ze snímku začnou vyplývat nové poznatky. 

Nepřevýšený odporový řez zhotovený na základě DEMP (Obr. 15a) připomíná sice obecně spíše 

svrchní část ERT záznamu, ale po přeložení na radargram (Obr. 15b) kresba ukazuje poměrně dobrou 

korelaci i s georadarem. Kvůli nejasnostem s deklarací topografie u konkatenovaného souboru bylo 

nutné odporový řez na převýšený radargram nasazovat pouze pomocí rastrových operací, a proto 

v prostřední části metráže zalícení snímků zcela nesedí. Ale i tak se projevila shoda mezi 

georadarovými rozhraními a odporovými oblastmi. Absence spodního odporového/odrazového 

minima, třebaže ERT průzkum a geologický profil z rýhy jej potvrdil, je další prvek, který metody 

DEMP a GPR spojuje. Na takovém výsledku se určitě pozitivně podepsalo propojení 4 původních 

konfigurací přístrojů, ústících ve vznik 12 datových souborů a tudíž 12 hloubkových úrovní. 

Nejintenzivnější GPR odraz v okolí 54 𝑚 ale nemá opodstatnění ani na snímku DEMP.  
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Obr. 15: Doplňující výsledky z lokality Kamenička, 2x převýšeno: odporový řez z DEMP (a), sdružená interpretace GPR a DEMP výsledků (b). Legenda linií: ad Obr. 5 
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6.4 Sekundární zpracování GPR dat 

6.4.1 Reprocessing GPR dat 

Sekundární zpracování GPR dat mělo za cíl zjednodušit původně poměrně složitý sled kroků úpravy 

radargramů, tedy snížit počet kroků a zoptimalizovat jejich pořadí. Nejdříve byla zohledněna zjištění, 

která vyplývala postupně během podrobného zpracování GPR dat. Zároveň byly vzaty v úvahu 

výstupy z jiných geofyzikálních metod, kterým mohly být radargramy vhodným výběrem filtrů a voleb 

jejich parametrů ještě více přizpůsobeny. Inovace algoritmu musela ale zároveň uvažovat 

specifické podmínky, panující na třech modelových lokalitách. Vzniknul tak postup (Tab. 8), který je 

optimalizovaný pro sdruženou interpretaci a je do jisté míry použitelný i na jiných lokalitách. 

Tab. 8: Zjednodušený postup zpracování radargramů 

krok úpravy filtr/funkce popis 

odečet časové 

konstanty 
subtract-DC-shift posunutí případného odklonu stopy zpět k vertikále 

otočení profilu XFlip profile (jen tam, kde je nutné) 

časový posun move starttime 
poloautomatický ořez horní části radargramu k času prvního 

příchodu vlny  

úprava délky profilu update traceincr. prodloužení/zkrácení délky profilu (jen tam, kde je nutné) 

frekvenční filtrace  bandpassfrequency filtr nízkých a vysokých frekvencí (šumu) 

odečet pozadí subtract average 
výpočet průměrné stopy z vhodného počtu sousedních stop v 

celé hloubce snímku a její odečet  

zesílení gain function exponenciální zesílení amplitud s hloubkou  

zavedení topografie 
topography (x,z 

values) 
vertikální posunutí stop podle topografie z externího souboru  

migrace 

Kirchhoff migration, 

popř. Topography 

migration 

relokalizace zdrojů špatně zapsaných odrazů do skutečných 

pozic; při větších sklonech s přihlédnutím k topografii 

ořez dat zespodu time cut odstranění spodní části radargramu, kde není užitečný signál 

 

Filtr subtracting average dokáže dobře eliminovat nejen průměrnou stopu v hloubce, ale i 

povrchovou vlnu na začátku signálu. Je proto nadbytečné používat filtr background removal, stejně 

tak filtr dewow. Je ale nutné počítat s tím, že první jmenovaný filtr často odstraňuje i velkou část 

přípovrchového signálu. Při nízkofrekvenčním měření ale stejně taková informace není tolik důležitá. 

Provedení frekvenční filtrace je vhodnější předsunout před odečet pozadí. Tím pádem bude odečet 

přesnější, jelikož průměrná vlna nebude obsahovat nízko- a vysokofrekvenční šum. Filtr subtract 

average (na rozdíl od např. filtru background removal nebo konvoluce) zároveň nezanáší do dat umělý 

šum a proto není zpravidla nutné frekvenční filtraci šumu (byť jednodušším filtrem bandpass 

butterworth) opakovat ještě v pozdějších krocích processingu. Ořez radargramu zeshora stačí ve 

většině případů provést jednodušší funkcí move starttime namísto složitějšího definování parametrů 

funkce correct max. phase, která je opodstatněná jen při porušení kontinuity linie prvního příchodu 

vlny. Úpravu délky profilu je vhodnější zařadit před zesílení, jelikož některé parametry zesílení 

využívají jednotek metráže profilu, a je tedy výhodnější pracovat již v oboru hodnot finální 
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horizontální osy. Zavedení topografie by šlo zařadit před zesílení, ale kvůli jednodušší kontrole 

laterálně koherentního zesílení je vhodné ho nepředřazovat. Manuální zesílení podle hloubkové osy 

(filtr man y-gain), třebaže plně přizpůsobitelné, nemusí být vždy nejvhodnějším zesilovacím nástrojem 

z několika důvodů: a) útlum elektromagnetické vlny, zaznamenaný v původních datech, je laterálně 

odlišný. Vizualizační škála amplitudy odrazů je nelineární, tedy od určité úrovně zobrazuje všechny 

amplitudy stejně. Pokud budou hloubkové úrovně manuálně (příliš) zesilovány, tato laterální odlišnost 

může zmizet; b) kvůli zesilování podle jednotlivých horizontálních hladin může být při zesílení více 

utlumených částí snímku příliš zvýrazněn signál z původně silnějších částí snímku, a to společně 

s případným šumem či artefakty; c) nemusí být správně určena úroveň ukončení užitečného signálu 

jako nejpřirozenějšího identifikátoru reálného hloubkového dosahu antény; d) správné nastavení filtru 

je zdlouhavá práce, která vyžaduje každou změnu v jakékoliv hloubkové úrovni otestovat zkušebním 

výpočtem; e) výsledné parametry filtru je nutné ukládat do externího souboru pro možnost 

opakovaného výpočtu. Filtr zesilovací funkce (gain function) tyto problémy řeší. Jeho hlavní 

nevýhodu, nemožnost zeslabit vyšší přípovrchovou vrstvu intenzivních odrazů, dobře eliminuje 

migrace, jelikož ta velkou část přebuzené energie odstraní. Filtr zesilovací funkce se tedy jeví ve 

většině případů, kdy je potřeba data zesilovat „přirozeně“ a není nutné určité hloubkové úrovně uměle 

zvýrazňovat, jako lepší. Díky možnosti aplikace jen na vybranou oblast snímku je také možné 

jednoduše srovnávat zesílení odlišných části radargramů do stejné úrovně, je-li to účelné. Zavedení 

topografie (pomocí jednoduššího postupu načtení výškových údajů do hlaviček souborů) stačí provést 

až po zesílení, jelikož je stále zachována vertikální pozice stop vůči sobě. Migrace s přihlédnutím 

k topografii (filtr topography migration) zlepšuje výpočet jen u profilů se sklonem alespoň 5° (lokalita 

Brodek, Kamenička), u ostatních svahů postačí jednodušší Kirchhoffova migrace. 

V případech, kdy chce interpretátor zvýraznit laterálně odlišné odrazové podmínky, panující na 

lokalitě přímo v době měření, je možné postupovat ještě jinak. V radargramech jsou zaznamenány 

různé energetické nekoherentnosti, reprezentující lokální odlišnosti v útlumu signálu. Postup uvedený 

v Tab. 8 je optimalizovaný tak, aby je stíral. Použije-li se ale místo zesilovací funkce filtr AGC 

(Automatic gain control), zůstane laterální odlišnost v odrazech zachována. Je nutné parametry tohoto 

filtru citlivě nastavit tak, aby zvyšoval intenzitu odrazů do hloubky co nejvíce rovnoměrně. Pro udržení 

této odrazové disparity je také vhodné vynechat filtr migrace. Příkladem takového postupu je Obr. 8d. 

6.4.2 Tvorba rychlostního modelu 

Zpřesnění geofyzikálních řezů pomocí parametrizace rychlosti šíření vlny v různých hloubkách 

(sensu Schultz, 1997) je v seismice běžně používaným způsobem zpřesňování výsledků. Ve velkých 

hloubkách může nesprávně odhadnutá rychlost šíření vlny znamenat výraznou poziční chybu. 

V případě mělkého průzkumu, kam spadá i problematika řešená v předkládané práci, nedochází k tak 

velkému zkreslení. Na druhou stranu, rychlost šíření elektromagnetické vlny závisí na permitivitě 

prostředí a na každé vodivostní změně se mění. Přepočet časové osy na hloubkovou pomocí konstantní 

rychlosti nemůže tudíž nikdy přesně popsat změny v podpovrchovém materiálu a správně výškově 

zařadit jednotlivé vzorky stop. Program ReflexWin umožňuje najít materiálová rozhraní (tzv. picking) 
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a uložit ve formě samostatných souborů s definovanou rychlostí šíření vlny. Hromadným načtením 

souborů se všemi vrstvami je možné vytvořit model rozložení rychlostí v celém záznamu. Některé 

migrační filtry (time-depth conversion, Kirchhoff, diffraction stack) mají varianty, které 2D rychlostní 

model při výpočtu zohledňují.  

Podpovrchová stavba na lokalitě u Kameničky (přípovrchová půdní vrstva, podložní jílovitá vrstva 

a hlouběji umístěné štěrkopísky) je příkladem, kde je rozdíl mezi rychlostmi jednotlivých vrstev velký. 

K této lokalitě byl proto vytvořen rychlostní model a radargram byl podle něj znovu zmigrován. 

Hranice identifikovaných vrstev byly určeny podle rozhraní identifikovaných na radargramech. Jejich 

parametry (Tab. 9) mohly být díky materiálovému zatřídění z rýhy odvozeny s využitím informací 

dostupných v literatuře a z ERT řezů. V modelu jsou z technických důvodů odlišeny svrchní a spodní 

partie štěrků (a když už došlo k jejich vydělení, spodním partiím štěrků byla s ohledem na přírodní 

zákonitosti oběhu vody v prostředí přisouzena větší vlhkost). Pro účely výpočtu byla nejspodnější část 

snímku zjednodušeně označena jako skalní podloží s obvyklou rychlostí 0,1
𝑚

𝑛𝑠
, třebaže vykazuje jiné 

vodivostní poměry. Klasická topografická migrace nemohla být kvůli nemožnosti načtení rychlostního 

modelu využita, a byla nahrazena Kirchhoffovou migrací ve variantě pro 2D rychlostní model 

(Kirchhoff 2D-velocity). Tím pádem nemohlo dojít k drobnému posunutí odrazů do původních pozic 

(směrem proti svahu), který topografická migrace implikuje.  

Tab. 9: Parametry rychlostního modelu) 

č. vrstva relativní permitivita [𝜺𝒓] rychlost šíření signálu [
𝒎

𝒏𝒔
] měrný odpor [𝛀𝒎] 

1 půda hlinitá suchá 4 – 6 0,1 350 

2 

 

štěrk suchý 3,5 – 6,5 0,09 650 

3 jíl vlhký 30 0,06 80 

4 štěrk vlhký 15,5 – 17,5 1 0,075 400 

5 skalní podloží? - 0,01 - 

Pozn.: hodnoty relativní permitivity podle Tab. 2, rychlost šíření signálu podle Annana, 2004 a Doetsche, 2012 

Výsledek, tedy radargram s věrnějším přepočtem jednotlivých odrazů do hloubky podle rychlosti 

šíření vlny ve vytyčených vrstvách (Obr. 16b), ale nepřinesl žádné výrazné změny vůči radargramu 

migrovanému bez rychlostního modelu (Obr. 16a). Celá kresba snímku sice vypadá trochu jinak (viz 

modrá elipsa na obou obrázcích), ale to je zapříčiněno jen odlišnou variantou migrace. Levá část 

snímku se ale měla smrštit do menších hloubek, jelikož jí byla přiřazena vyšší rychlost. Přeložení 

bílých a černých interpretačních linií ukázalo, že k tomu nedošlo. 
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Obr. 16: Radargramy antény 100 MHz z lokality Kamenička: primárně zpracované s konstantní hodnotou rychlosti 

šíření vlny ve všech prostředích (a) a remigrované podle rychlostního modelu (b), 2x převýšeno. Ve výřezu: 

rychlostní model, označení vrstev podle Tab. 9. Legenda linií: ad Obr. 5. 

Tento neočekávaný výsledek může mít několik příčin. Nejpravděpodobnější je zřejmě ta, že rozdíly 

v rychlosti jsou velmi malé, než aby výrazně posunuly jednotlivé vzorky od sebe, což je ještě 

umocněno tím, že zastoupené vrstvy jsou velmi tenké. Dalším vysvětlením může být to, že není možné 

přesné nalícování na reliéf, poněvadž výškové údaje pro GPR pochází z jiného zdroje, než nákres 

situace v rýze. Pro přiřazení skutečné rychlosti šíření vlny různými typy prostředí by bylo nutné 

odebrat vzorky a z laboratorních zkoušek určit konkrétní hodnoty. 

Lokalita u Kameničky pro takovou analýzu možná nebyla nejvhodnější. V nivě Bečvy je větší 

hloubkový dosah antén a proto se i drobné odporové změny projeví výraznějším vertikálním vývojem. 

Mohlo by se případně vyplatit zhotovit několik hlubších půdních sond, což by a) umožnilo objasnit 

skutečnou hloubku rozhraní mezi subhorizontálními a nespojitými odrazy (v současné době zřejmě 

částečně maskovanou hladinou spodní vody) a b) pomohlo určení rychlosti šíření a umožnilo další 

dimenzi integrované interpretace GPR, ERT a EM dat podle práce Doetsche a kol. (2012). Tedy 

nesnažit se pouze adjustovat jeden dataset ke druhému tak, aby společně vytvářely co 

nejkomplementárnější obraz prostředí, ale využít poměrně přesně lokalizovaných informací 

z georadaru jako apriorní informace pro ERT inverzi.  

V případech neznámého podpovrchového složení lze permitivitní poměry jakékoliv materiálové 

čočky určit např. pomocí TDR nebo gravimetrického měření obsahu půdní vody (sensu Huisman a 

kol, 2001).  
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7 Závěr  
Předkládaná práce měla za cíl zpracování GPR dat jako jednometodální průzkumné kampaně (část 

I – primární zpracování), reinterpretaci výsledků s přihlédnutím k výstupům z jiných geofyzikálních 

metod (část II – sdružená interpretace), a modifikaci processingu radargramů tak, aby se zjednodušila 

a usnadnila příprava dat pro sdruženou interpretaci (část III – sekundární zpracování).  

Radargramy z primárního zpracování mají podobu vyrovnaně zesílených, uniformních výstupů. 

Snímky byly vykresleny pod sebe a proběhla interpretace, která poodhalila základní poznatky 

z modelových lokalit. S pomocí popisu geologických profilů průzkumných rýh byly odhalené 

georadarové vrstvy interpretovány. Bylo zjištěno, jaké přínosy zavádějí konkrétní filtry ke zpracování 

dat, že frekvence antén ovlivňuje volbu parametrů u migrace a další konkrétní poznatky. Už díky 

srovnání radargramů z různých antén byl nalezen nekonzistentní projev úseku mezi 75 a 90 𝑚 profilu 

z lokality Bečva, jehož interpretaci později umožnila integrovaná analýza. Na lokalitě Kamenička 

z porovnání radargramů vyplynula odlišnost velikosti projevu kontrastních podpovrchových čoček. 

 Pro maximální vytěžení dostupných dat byly optimalizovány postupy pro kombinaci výstupů 

z různých metod i různých variant stejných metod. Konkatenace u ERT a DEMP měření spojila 

několik datasetů do jednoho, čímž zásadně výstupy zpřesnila, jak se ukázalo u lokalit Brodek a 

Kamenička.  

Integrovaná analýza GPR a ERT datasetů většinou ukázala významnou shodu mezi výsledky metod. 

Sdružená interpretace potvrdila předpoklady z primárního zpracování radargramů na všech třech 

modelových lokalitách (zanesená opuštěná říční ramena, úklon vrstev kvazihomogenních bloků, 

mocnost sedimentů dejekčního kuželu aj.) a přinesla nové poznatky (vysvětlení oblastí většího 

georadarového útlumu, geomorfologická interpretace částí opuštěného ramena řeky, skutečný rozměr 

podpovrchových vrstev aj.). Sdružená interpretace v některých případech zpochybnila výklad 

georadarových odrazů (úroveň skalního podloží v nivě Bečvy, rozměr vysokoodrazových zón na 

nízkofrekvenčních radargramech z Brodku, skutečná existence hlubokých odrazových rozhraní pod 

dejekčním kuželem aj.), což paradoxně přispívá k důvěryhodnosti finálního modelu přírodního 

prostředí, jelikož byly vyloučeny špatné úsudky. Sdružená interpretace také ukázala, že uniformizace 

snímků může zahlušit projev některých přírodních fenoménů a ochudit tak geologickou nebo 

geomorfologickou interpretaci. Kombinace metod může prospět i v opačném směru. GPR např. odlišil 

hladinu podzemní vody v nivě Bečvy, která pomohla správně vysvětlit odporové chování ve vrstvě 

štěrkopísků nad hladinou podzemní vody i pod ní.  

Integrace s výsledky měření DEMP z Brodku ukázala slabou korelaci. Situace se zlepšila na lokalitě 

Kamenička, kde datový soubor, obsahující 2x více bodů, poměrně dobře lícoval až do hloubky 3 𝑚 jak 

s radargramem, tak s ERT řezem.  

Nedá se říci, že se podařilo najít principiální shody mezi jednotlivými geofyzikálními metodami, 

resp. jejich datasety. Na dvou lokalitách se ukázalo, že i drobná vysokoodporová čočka dokáže vyvolat 

velký georadarový projev, třebaže v jejím bezprostředním okolí jsou tlumící jíly. Její projev dokonce 



 68 

může na nízkofrekvenčních anténách přesáhnout hranice svých skutečných rozměrů a vytvořit odraz 

zasahující do svého okolí. Ke správné interpretaci je nutné mít k dispozici radargramy z více frekvencí, 

aby byly správně ohodnoceny reálné rozměry zdrojů odrazů. V integrované analýze je pak možné 

vytvářet i poměrně detailní interpretaci takových objektů. Zjednodušený a obecně přijímaný úzus, že 

nízkooodporová oblast se projevuje absencí georadarových odrazů, není v detailních průzkumech 

komplexních prostředí vždy univerzálně platný. 

V algoritmu sekundárního zpracování byly postupy zjednodušeny a modifikovány tak, aby žádné 

zásadní poznatky nebyly v průběhu filtrace ztraceny. Tím bylo dosaženo i určitého zobecnění úprav a 

výsledný seznam kroků by měl být univerzální i pro jiná prostředí. V rámci sekundárního processingu 

vyplynulo i několik praktických konkrétních poznatků, např. že migrace s přihlédnutím k topografii 

(filtr topography migration) zlepšuje výpočet až od určitého sklonu svahu, nebo že některé filtry se 

ve vícestupňovém processingu stávají redundantní. 

Zpřesnění převodu georadarového záznamu na hloubky pomocí rychlostního modelu pro dejekční 

kužel u Kameničky nepřineslo výrazné zlepšení interpretovatelnosti. V nivě Bečvy by ale díky výrazné 

odlišnosti sedimentárních vrstev a dostatečnému hloubkovému dosahu metod mohl být výsledek 

příznivější. Sestavení věrného rychlostního modelu a remigrace radargramu by umožnilo objasnit 

skutečnou hloubku rozhraní mezi subhorizontálními a nespojitými odrazy (v době měření 

pravděpodobně maskovanou hladinou podzemní vody a ověřit průběh skalního podloží v celém profilu 

s velmi vysokou přesností. Tím by byla umožněna další dimenze integrované interpretace GPR, ERT 

a EM dat sensu Doetsche a kol. (2012), tedy využití poměrně přesně lokalizovaných informací 

z georadaru jako apriorní informace (hloubkový constrain) pro ERT inverzi. 

V rámci řešení diplomového projektu byly rovněž porovnány různé varianty měření GPR, ERT a 

DEMP z hlediska rozlišení a stanoveny parametry nastavení aparatur a úpravy dat, aby co nejlépe 

umožňovaly srovnat výsledky (provést integrovanou analýzu) pro různá měřítka průzkumu. 

 

 

 



 69 

8 Literatura 
Citace použité literatury vychází z citační normy ISO 690. Pro lepší orientaci ve zdrojích (zvláště 

v těch rozsáhlejších) jsou v některých odkazech v předkládané práci uvedeny i čísla stránek, bylo-li 

vhodné nasměrovat čtenáře ke konkrétní formulaci. Většina článků z odborných periodik byla 

nalezena v elektronické podobě, proto nejsou citovány jako jejich originální, tištěná forma, ale jako 

verze elektronická. 

 

Knihy a časopisy:  

ALPEROVICH, L. a kol. (2013): A new combined wavelet methodology: implementation to GPR 

and ERT data obtained in the Montagnole experiment. Journal of Geophysics and Engineering. Roč. 

10, č. 2. [cit. 2016-02-09]. ISSN: 1742-2132. DOI: 10.1088/1742-2132/10/2/025017. 

ANDRÉ, F. a kol. (2012): High-resolution imaging of a vineyard in south of France using ground-

penetrating radar, electromagnetic induction and electrical resistivity tomography. Journal of Applied 

Geophysics. Roč. 78, č. 0, s. 113-122. [cit. 2013-11-18]. ISSN: 0926-9851. DOI: 

10.1016/j.jappgeo.2011.08.002. 

ANNAN, A. P. (2009): Electromagnetic Principles of Ground Penetrating Radar [online]. In H. M. 

Jol (ed.): Ground Penetrating Radar Theory and Applications, kap. 1. Amsterdam: Elsevier, s. 3-40. 

[cit. 2014-03-11] ISBN: 978-0-444-53348-7. DOI: 10.1016/B978-0-444-53348-7.00001-6. 

AUKEN, E. a kol. (2006): A survey of current trends in near-surface electrical and electromagnetic 

methods. Geophysics. Roč. 71, č. 5, s. G249-G260. [cit. 2014-02-24]. DOI: 10.1190/1.2335575. 

BALATKA, B. a KALVODA, J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha: Kartografie 

Praha, 79 s. ISBN: 80-7011-913-6. 

BLINDOW, N. a kol. (2007): Ground Penetrating Radar [online]. In K. Knödel et al. (eds.): 

Environmental Geology. Handbook of Field Methods and Case Studies, kap. 10. Berlin: Springer, s. 

283-335. [cit. 2014-03-20] ISBN: 978-3-540-74669-0. DOI: 10.1007/978-3-540-74671-3_10. 

BOZZO, E. a kol. (1994): Integrated geophysical investigations at an etrurian settlement in Northern 

Apennines (Italy). Archaeological Prospection. Roč. 1, č. 1, s. 19-35. [cit. 2016-02-07]. ISSN: 1099-

0763. DOI: 10.1002/1099-0763(199411)1:1<19::aid-arp6140010104>3.0.co;2-8. 

BRIZZOLARI, E. a kol. (1992): Integrated geophysical methods in archaeological surveys. Journal 

of Applied Geophysics. Roč. 29, č. 1, s. 47-55. [cit. 2016-02-07]. ISSN: 0926-9851. DOI: 

10.1016/0926-9851(92)90012-A. 

BUSCH, S. (2014): Full-waveform inversion of surface ground penetrating radar data and coupled 

hydrogeophysical inversion for soil hydraulic property estimation. Forschungszentrum Jülich. ISBN: 

9783893369300. 

CASSIDY, N. J. (2009): Ground Penetrating Radar Data Processing, Modelling and Analysis 

[online]. In H. M. Jol (ed.): Ground Penetrating Radar Theory and Applications, kap. 5. Amsterdam: 

Elsevier, s. 141-176. [cit. 2014-03-17] ISBN: 978-0-444-53348-7. DOI: 10.1016/B978-0-444-53348-

7.00005-3. 

DOETSCH, J. a kol. (2012): Constraining 3-D electrical resistance tomography with GPR reflection 

data for improved aquifer characterization. Journal of Applied Geophysics. Roč. 78, č. 0, s. 68-76. 

[cit. 2016-02-19]. ISSN: 0926-9851. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2011.04.008. 

DRAHOR, M. G. (2011): A review of integrated geophysical investigations from archaeological and 

cultural sites under encroaching urbanisation in İzmir, Turkey. Physics and Chemistry of the Earth, 



 70 

Parts A/B/C. Roč. 36, č. 16, s. 1294-1309. [cit. 2016-02-11]. ISSN: 1474-7065. DOI: 

10.1016/j.pce.2011.03.010. 

DRAHOR, M. G. a kol. (2015): Integrated geophysical investigations at a sacred Hittite Area in 

Central Anatolia, Turkey. Near Surface Geophysics. Roč. 13, č. 13, s. 523-543. [cit. 2016-02-16]. 

DOI: 10.3997/1873-0604.2015037. 

EPPELBAUM, L. a kol. (2011): Application of informational and wavelet approaches for integrated 

processing of geophysical data in complex environments. In Proceedings of the Proceedings of the 

2011 SAGEEP conference, s. 24-60. [cit. 2016-02-20]. 

FISCHER, T. a kol. (2012): Imaging the Marianske Lazne Fault (Czech Republic) by 3-D ground-

penetrating radar and electric resistivity tomography. In Studia Geophysica Et Geodaetica. Roč. 56, 

č. 4, s. 1019-1036. ISSN: 0039-3169. Dostupné také z WWW: <dx.doi.org/10.1007/s11200-012-

0825-z>. 

GRANT, F. S. a WEST, G. F. (1965): Interpretation theory in applied geophysics. New York: 

McGraw-Hill, 583 s. 

HAUCK, C. a KNEISEL, C. (2008): Applied Geophysics in Periglacial Environments. New York: 

Cambridge University Press, 240 s. ISBN: 9781139474894.  Dostupné z WWW: 

<ftp://s208.math.msu.su/165000/1aa61fa08aea19b8818b3916c4db1403>. 

HU WENYI, ABUBAKAR, A. a HABASHY, T. M. (2007): Integrated Imaging and Inversion of 

Multi-Physics Data for Exploration Geopysics Applications. In Proceedings of the Computational 

Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing, 2007. CAMPSAP 2007. 2nd IEEE International 

Workshop on, s. 169-172. [cit. 2016-02-20]. DOI: 10.1109/CAMSAP.2007.4497992 

HUISMAN, J. A. a kol. (2001): Soil water content measurements at different scales: accuracy of 

time domain reflectometry and ground-penetrating radar. Journal of Hydrology. Roč. 245, č. 1–4, s. 

48-58. ISSN: 0022-1694. DOI: 10.1016/S0022-1694(01)00336-5. 

KAROUS, M. (1989): Geoelektrické metody průzkumu. Praha: SNTL/Alfa, 424 s. ISBN: 80-03-

00035-1. 

KVAMME, K. L. (2006): Integrating multidimensional geophysical data. Archaeological 

Prospection. Roč. 13, č. 1, s. 57-72. [cit. 2016-02-11]. ISSN: 1099-0763. DOI: 10.1002/arp.268. 

LAMBOT, S. a kol. (2004): Modeling of ground-penetrating Radar for accurate characterization of 

subsurface electric properties. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing. Roč. 42, č. 11, 

s. 2555-2568. [cit. 2015-10-20]. ISSN: 0196-2892. DOI: 10.1109/tgrs.2004.834800. 

LOKE, M. H. (2011): Electrical resistivity surveys and data interpretation. In H. K. Gupta (ed.) 

Encyclopedia of Solid Earth Geophysics. Edice Encyclopedia of Earth Sciences Series. Dordrecht: 

Springer, s. 276-283. ISBN: 978-90-481-8701-0. 

MATERA, L. a kol. (2015): Integration of multisensor data: an experiment in the archaeological park 

of Egnazia (Apulia, Southern Italy). Near Surface Geophysics. Roč. 13, č. 13, s. 613-621. [cit. 2016-

02-09]. DOI: 10.3997/1873-0604.2015042. 

MILSOM, J. (2003): Field Geophysics. 3. vyd. Edice Geological Field Guide, sv. 25. Chichester: 

John Wiley & Sons, 232 s. ISBN: 9780470843475. 

NEAL, A. (2004): Ground-penetrating radar and its use in sedimentology: principles, problems and 

progress. Earth-Science Reviews. Roč. 66, č. 3–4, s. 261-330. [cit. 2014-03-21]. ISSN: 0012-8252. 

DOI: 10.1016/j.earscirev.2004.01.004. 

OSWALD, B., ROTH, K. a BASTIAN, P. (2004): Electromagnetic full wave analysis of ground 

penetrating radar. In Proceedings of the Tenth International Conference on Ground Penetrating 

Radar, Delft, The Netherlands IEEE, s. 17-20. [cit. 2015-09-04]. 



 71 

SCHULTZ, P. (1997): The Seismic Velocity Model as an Interpretation Asset. Society of 

Exploration Geophysicists, 233 s. ISBN: 9781560801849.  Dostupné z WWW: 

<http://geoscienceworld.org/content/9781560801849/9781560801849>. 

SIMON, F.-X. a kol. (2015): How efficient is an integrative approach in archaeological geophysics? 

Comparative case studies from Neolithic settlements in Thessaly (Central Greece). Near Surface 

Geophysics. Roč. 13, č. 13, s. 633-643. [cit. 2016-02-07]. DOI: 10.3997/1873-0604.2015041. 

SŁOWIK, M. (2012): Influence of measurement conditions on depth range and resolution of GPR 

images: The example of lowland valley alluvial fill (the Obra River, Poland). Journal of Applied 

Geophysics. Roč. 85, s. 1-14. ISSN: 0926-9851. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2012.06.007. 

STACKE, V. (2013): Holocenní vývoj údolních niv v předpolí Západních Beskyd (na příkladu řeky 

Bečvy). Disertační práce. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické 

geografie a geoekologie, Ostrava, 116 s. 

ŠIROKÝ, J. (2011): Využití georadaru v geomorfologii. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v 

Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 70 s. 

ŠIROKÝ, J. (2014): Možnosti ERT a GPR pro analýzu polygonálních kryogenních struktur. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 104 s. 

TSOKAS, G. N. a kol. (2015): Investigating behind the lining of the Tunnel of Eupalinus in Samos 

(Greece) using ERT and GPR. Near Surface Geophysics. Roč. 13, č. 13, s. 571-583. [cit. 2016-02-

01]. DOI: 10.3997/1873-0604.2015012. 

WARD, S. H. a HOHMANN, G. W. (1987): Electromagnetic Theory for Geophysical Applications. 

In M. N. Nabighian (ed.) Electromagnetic Methods in Applied Geophysics. Edice Geophysical 

Developments Series kap. 4. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, s. 130-311. ISBN: 978-0-

931830-51-8. 

WILKEN, D. a kol. (2015): Case history: integrated geophysical survey at Katarínka Monastery 

(Slovakia). Near Surface Geophysics. Roč. 13, č. 13, s. 585-599. [cit. 2016-02-01]. DOI: 

10.3997/1873-0604.2015027. 

 

Internetové portály a mapy, geologické vrty:  

ČÚZK (2016): Ortofoto České republiky [online]. Dostupné z WWW: 

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCa

pabilities 

ČÚZK (2016): Základní mapa ČR 1 : 25 000 [online]. Dostupné z WWW: 

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabiliti

es 

NEČAS, J., PREISS, R. a kol. (1958): Průzkum štěrkopísků v ČSR - 1957/58 Hustopeče - Milotice 

nad Bečvou. Nerudný průzkum, Brno. Signatura Geofonfu: GF FZ002548 

 

Software, uživatelské manuály a poznámky vývojářů: 

ANNAN, A. P. (2004): Ground Penetrating Radar. Principles, Procedures & Applications. Sensors & 

Software Inc., 279 s. 

ArchaeoFusion: JOHNSTON, W., COTHREN, J. a HOU, Y. (2011). Center for Advanced Spatial 

Technologies, University of Arkansas, Fayetteville, USA. Dostupné z WWW: 

<http://archaeofusion.com/>. 

Geoplot: GEOSCAN RESEARCH (2014). Bradford, West Yorkshire, UK. Dostupné z WWW: 

<www.geoscan-research.co.uk>. 



 72 

LOKE, M. H. (2014): Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys. (Datum revize: 8. února 

2014). [uživatelské poznámky].  Geotomo Software, 169 s. [cit. 2014-02-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.geotomosoft.com/coursenotes.zip>. 

 

  



 73 

9 Přílohy 
 

Příl. 1: Příklad externího souboru s definicí manuálního zesílení podle hloubkové osy (konkrétně pro 100MHz 

radargramy z nivy Bečvy) 

hloubka [ns] zesílení [dB] 

0.00000000000000E+0000 9.10638380050659E+0000 

1.12983570098877E+0001 4.68085193634033E+0000 

1.92983570098877E+0001 -3.82978653907776E+0000 

4.05265502929688E+0001 4.25531864166260E+0000 

5.59652366638184E+0001 1.40425634384155E+0001 

6.75442504882813E+0001 1.58510780334473E+0001 

7.71934280395508E+0001 2.19148950576782E+0001 

8.68426055908203E+0001 3.15957469940186E+0001 

9.84216232299805E+0001 3.87234058380127E+0001 

1.17719978332520E+0002 4.61489372253418E+0001 

1.40878005981445E+0002 4.85744705200195E+0001 

1.50878005981445E+0002 5.15744705200195E+0001 

1.58246536254883E+0002 5.35744705200195E+0001 

1.81404556274414E+0002 5.35744705200195E+0001 

2.01404556274414E+0002 5.35744705200195E+0001 

2.01404556274414E+0002 5.95744705200195E+0001 

2.45089141845703E+0002 5.35744705200195E+0001 

2.75089141845703E+0002 5.35744705200195E+0001 

3.02984222412109E+0002 5.39000019073486E+0001 

3.58949432373047E+0002 4.95744705200195E+0001 

3.78949432373047E+0002 4.95744705200195E+0001 

3.88949432373047E+0002 4.90744705200195E+0001 

3.94949432373047E+0002 5.06744705200195E+0001 

3.97546173095703E+0002 4.78723526000977E+0001 

 

Příl. 2: Ukázka externího souboru s definicí 𝒛-pozic bodů měření (konkrétně pro radargramy z nivy Bečvy). Externí 

soubor pro topografickou migraci vypadá stejně, ale mezi dvěma sloupci je umístěn ještě jeden, vyplněný nulami  

vzdálenost na profilu [m] nadm. výška [m n.m.] 

0 266.44 

1 266.44 

2 266.4330281 

3 266.4161628 

4 266.3965611 

5 266.3852205 

6 266.3752807 
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Příl. 3: Příklad externího souboru s definicí manuálního zesílení ve směru osy profilu (konkrétně pro 250MHz 

radargramy z nivy Bečvy) 

vzdálenost na profilu [m] koeficient lineárního zesílení 

7.40000000000000E+0001 1.00000000000000E+0000 

7.60000000000000E+0001 1.50000000000000E+0000 

9.30000000000000E+0001 1.50000000000000E+0000 

9.50000000000000E+0001 1.00000000000000E+0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


