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Úvodné poznámky: 

 
Patria medzi najstaršie geofyzikálne metódy 

Magnetické pole slúžilo najprv na navigáciu 

Prvým magnetickým prístrojom bol kompas 
(využívaný Číňanmi už od r.2637 pred n.l.) 

Spolu s geoelektrickými metódami sa najviac 
používa v archeológii 

Pravidelné merania ZMP prebiehajú už od r.1540 

MAGNETOMETRIA 



ZEMSKÉ MAGNETICKÉ POLE 

(ZMP) 
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ZMP – časové zmeny 
Príčina je vo vnútri Zeme: 
 Inverzia polarity 
(per. státisíce rokov, hlbinné procesy) 
 
 Sekulárne variácie. 
(per. ~ 500r, hlbinné procesy, až stovky nT) 
 

Príčina je mimo Zeme: 
 Denné v. 
(per. 1 deň, slnečná aktivita, desiatky nT) 
 
 Magnetické búrky 
(neperiodické, slnečné erupcie,  
až tisícky nT) 

Inverzia 
ZMP 

Denné variácie 



MAGNETICKÉ VLASTNOSTI  

Magn.susceptibilita hornín: 
 závisí od zastúpenia jedn. 

magnetických minerálov (najmä 

magnetitu),  ich vlastností (veľkosť 

zŕn, rozptýlenie, a pod.) 

 vyznačuje sa značnou 

variabilitou 

 

 

Magn.susceptibility niektorých minerálov 

a horninových typov 



MAGNETIZÁCIA 

Definícia: 

Schopnosť magnetických látok vytvoriť si 
vlastné magnetické pole 

Fyzikálna vlastnosť, ktorú mapujeme pri 
magnetickom prieskume 

 

 



MAGNETIZÁCIA 

U geologických objektov závisí od: 

Intenzity a smeru súčasného ZMP 

Intenzity a smeru ZMP v dobe vzniku hornín 

Magnetickej histórie hornín  

Magnetických vlastností hornín 

Tvaru a pretiahnutia objektu (pri vyššej susceptibilite) 



MAGNETIZÁCIA 

Vektor celkovej magnetizácie M, 
je vo všeobecnosti zložený z 2  

základných typov: 

•Indukovanej magnetizácie Mi 

    (závisí od súčasného ZMP) 

•Remanentnej magnetizácie Mn 

    (závisí od magnetickej histórie) 

 

Q = Mn / Mi 

Pomer remanentnej a indukovanej 

magnetizácie udáva koeficient Q 

(môže byť až do cca 100) 



MAGNETIZÁCIA 

 

 

• Po zrušení vonkajšieho poľa sa 
stráca. 

• Je vytváraná súčasným ZMP. 

• Jej velkosť a smer sú priamo 
úmerné vektoru T a magnetickej 
susceptibilite. 

Indukovaná m. 



MAGNETIZÁCIA 

 

 

• Predstavuje permanentnú 

magnetizáciu nezávislú od 

súčasného ZMP 

• Je závislá od ZMP v epoche 

vzniku horniny resp. v štádiu 

zmien niektorých fyzikálnych 

podmienok 

Remanentná m. 

Najvýznamnejší typ je 

termoremanentná m. 

vznikajúca pri chladnutí s 

teploty > CT. 

Pri určitej teplote cca 400- 700°C, 

tzv. Curieho teplote (CT) sa. 

strácajú magnetické vlastnosti 



MAGNETICKÉ PRÍSTROJE  

Môžeme ich deliť na: 

• Laboratórne 

• Observačné 

• Terénne magnetometre: 

    fluxgate (v-X,Y,Z)        a 

    protónové (s-T)        b 

    absorpčné (s-T) 

 

• Terénne kapametre (κ) 

T 

a b 



TERÉNNE MERANIA  

Navrhujú sa najmä na základe:  

• Mierky 

• Magnetických vlastností 
skúmaných objektov 

• Geologickej stavby 

 

Vplyv hustoty meracích bodov na 
rozlišovaciu schopnost výsledkov 

Priebeh anomálnej krivky nad vertikálnym objektom 



TERÉNNE MERANIA  

V teréne najčastejšie 
meriame: 

 

• Veľkosť hodnoty vektora T 
(sólové m.) 

• Rozdiel hodnôt vektora T 
v 2 rôznych bodoch nad 
sebou (gradientové m. ) 

 



MAGNETICKÉ ANOMÁLIE   

Anomálny magnetický prejav  

závisí najmä na: 

 

1. Zemepisnej šírke 

2. Magnetických vlastnostiach 

3. Hĺbke uloženia a rozmeroch 

telesa 

4. Tvare telesa a orientácii jeho 

dlhšej osi 

5. Orientácii interpretačného profilu 

Magnetické anomálie vznikajú nad 

geologickými alebo antropogénnymi 

objektami obsahujúcimi najmä 

feromagnetické minerály, na základe 

ich zmagnetizovania ZMP. 



MAGNETICKÉ ANOMÁLIE 

Vplyv hĺbky uloženia a 

rozmerov telesa: 

Zväčšovaním hĺbky telesa 

sa anomália rozširuje a 

súčasne sa zmenšuje jej 

amplitúda. 

Zväčšovaním rozmerov 

telesa sa anomália 

rozširuje a súčasne sa 

zväčšuje jej amplitúda. 



INTERPRETÁCIA  

Pred interpretáciou 

Magnetických anomálií je 

potrebné odstrániť rádovo 

väčšie normálne pole Tn . 



Možnosti detekovania 

anomálnych telies závisia 

najmä od: 

• zemepisnej šírky 

• hĺbky 

• rozmerov (aj orientácie) 

• kontrastu magn. susceptibility 

• prítomnosti umelých zdrojov 

Rôzne typy anomálnych magnetických telies: 

Umelé zdroje anomálií: 

MAGNETOMETRIA 



Paleomagnetizmus 

Vyšetrovanie zákonitostí a zmien ZMP behom 

geologickej minulosti Zeme 

 

•Najmä na horninových vzorkách ale aj na niektorých 

archeologických artefaktoch sa rekonštruuje ich magnetická 

história. 

•Zisťuje sa premiestňovanie pólov, inverzia poľa, intenzita 

poľa a mechanizmus vzniku remanentnej magnetizácie a iné.  

•Vzorky musia byť priestorovo orientované (už pri odbere) 

MAGNETOMETRIA 



Archeomagnetizmus 
 (aplikovaný paleomagnetizmus) 

 

Prispieva k poznaniu sekulárnych variácií ZMP 

v archeologickej minulosti ako aj k datovaniu 

archeologických objektov. 
 

•dôležité je plošné ohraničenie skúmanej oblasti 

(menej ako 100 tis.km2) 

•znalosť polohy objektov v dobe pôvodného 

vypalovania  

MAGNETOMETRIA 



Archeomagnetizmus 

MAGNETOMETRIA 

Sekulárne variácie 
• Smerové variácie ZMP vo 

Francúzsku 

• Zmeny veľkosti základných 

zložiek ZMP intenzity, 

inklinácie a deklinácie 

Curieho teplota 
Zmena magnetizácie 

s teplotou – strata 

magnetických 

vlastností 



Archeomagnetizmus 

Porovnanie rôznych datovacích metód  

MAGNETOMETRIA 



Najčastejšie použitie na skúmanie nasledovných 
archeologických objektov: 
 

 otvorených sídlištných aglomerácií 

 výšinných a nížinných opevnených pravekých a 
ranno stredovekých lokalít 

 plochých kostrových pohrebíšť 

 hutníckych zariadení 

 stredovekých sakrálnych stavieb 

 prvkov hradnej architektury a pevností 

 miest exploatácie ložísk nerastných surovín 

 

MAGNETOMETRIA 



Priamo sa dajú detekovať: 
 

 objekty, ktorých magnetizácia sa vytvorila v 
podmienkach značných teplotných zmien t.j je hlavne 
termoremanentná (miesta ohnísk, pece a ich okolie, 
mazanice, keramika, prepálené íly a pod.)  
 

 zahĺbeniny vyplnené sekundárne vrstvami s vyšším 
obsahom magnetických minerálov (priekopy, sídelné 
a sídlištné, najmä zahĺbené objekty, hroby a iné 
štruktúry charakterizované zvýšenou k – tmavšie/fosilné 
hliny s organickými zbytkami, kultúrnou vrstvou, 
zbytkami popola a uhlíkov, s troskou a pod.) 

MAGNETOMETRIA 



 kamenné štruktúry, steny, základy alebo ich zbytky 
(prvky architektúry vytvorené z magnetických hornín - 
granodiorit, gabro, bazalt, íl, alebo vypálených 
materiálov, a pod.) 

 

 telesá s väčším obsahom Fe (meče, kópie a pod) - 
hutnícke zariadenia  

MAGNETOMETRIA 



MAGNETOMETRIA 

Nepriamo sa dajú detekovať: 
 

 hroby do ktorých bol umiestnený väčší Fe predmet 
(meč, kópia a pod.) 
 

 sídelné objekty lokalizované pecou 
 

 dutiny (pri dostatočnom kontraste magn. susceptibility 
– napr. v magn horninách) 
 

 iné miesta nahromadenia magnetických minerálov 



Výsledky meraní môžu byť ovplyvnené: 
 

1. Geologickou stavbou 
 

 značne nehomogénne magnetické vlastnosti kvartérnych 
(najmä nespevnených) hornín v oboch smeroch 

 

 niekedy môže dôjsť k podobným fyzikálnym prejavom ako 
majú AO aj čiste z geologického dôvodu 

 

 

MAGNETOMETRIA 



2. Archeologickou situáciou 
 

 detekovateľnosť AO ovplyvňujú najmä ich magnetické 
vlastnosti, veľkosť, tvar a úložné pomery 

 

 hlbšie uložené objekty o menších rozmeroch sa nemusia 
vôbec prejaviť (nízka susceptibilita, málo citlivý prístroj, 
riedky krok a pod.)  
 

 superpozícia účinkou viacerých AO vyskytujúcich sa blízko 
seba ( v hor. smere), alebo nad sebou, často rôznej časovej 
príslušnosti, charakteru a veľkosti 

 

MAGNETOMETRIA 



 3. Recentnou činnosťou 
 

 pozdejšie zásahy v prieskumnej oblasti  (výkopy, orba a 

pod.) 
 

 prítomnosť inžinierskych sietí 
 

 prítomnosť Fe predmetov (najmä v blízkosti povrchu – pod 

aj nad ním) 
 

 prítomnosť zdrojov rušivého magnetického (alebo EM) poľa 

(napr. elektrárne, elektrifikovaná kolajová doprava a pod.) 

MAGNETOMETRIA 



Magnetická susceptibilita 

niektorých materiálov archeologických objektov a hornín  

MAGNETOMETRIA  



Prehistorické rituálne miesto 

 

Príbrežné mohyly z 

doby bronzovej  

 

• Mapa susceptibility 

• Magnetogramy 

  

 



Zbytky prehistorickej budovy 

(línia vpravo -  potrubie) 

Zbytky architektúry 

(ruiny hradu) 

Zbytky architektúry 



    Magnetogramy 

 

 
 

   Bazilika (Ostia) 

Zbytky architektúry 

Trója 



Mautern/ 

Frauenbach

mundung 

 

    Magnetogram 

Pohrebisko 



 

Letecká snímka 

  Magnetogram 

 

 

Interpretácia 

Kľačany - kruhová štruktúra 



 

Magnetogram 

Ružindol - kruhová štruktúra 



Magnetický profil 

 

 

 

 

 

  Situácia 

 

Ostoyohualco(Peru)-podzemné chodby 



Lincolnshire (UK) - hospodárstvo 

Romano-British period 
 

Mapa susceptibility 

 

Magnetogramy 

 

 

  

 



Dánsko. Sev. Sealand   
- mohyla z doby  kamennej 



Dánsko - Glaaborg 

•stredoveký hrad 

•skláreň 



Krym 

Antické grécke opevnenie 

Helenistická osada Generalskoe 



islamská pevnosť 

 

Raevskoe            Pisidian Antioch  
zbytky rímskej baziliky 



Derbyshire – zbytky huty 

 

 

 
Mapa susceptibility 

 

 

 

         Magnetogram 

  

 

A possible lead mill, Derbyshire, UK  

Spracovanie olova 



Taviaca pec na Fe 

N. Wales – Crawcwell, Alushta 
Hrnčiarske pece (8 – 10 stor.) 

anomálie (150 – 8000nT) 



 

                        Ohniská 

Denmark – Jutland, Bornholm 



Denmark – Jutland 
neolitická kremenná baňa 

 



Moslimský cintorín 

Syria - Tell Banat 



Magnetic gradient map 

Scotland - Roman Gask 



 

Bridge River – Housepits   
ruiny obydlí 



Bridge River – Housepits   
ruiny obydlí 



Použité zdroje 

Neúplné ! 

Pašteka V. Magnetický prieskum,VŠ skriptá, UK Bratislava, 1991 

 

Práce autorov Tirpák J., Hajach M, ... 

 

 

Internet: archaeogeophysics 

https://qmackie.com/2010/11/02/bridge-river-geophysics/ 

http://www.geometrics.com/applications/archaeological-reconnaissance 

 

 


