
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVEZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Institut geologického inženýrství 

 
Studijní program: Geologické inženýrství 

Studijní obor: Geologické inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUŽITÍ STATISTICKÝCH A GEOSTATISTICKÝCH 

METOD PRO HODNOCENÍ VLIVU TĚŽBY A ÚPRAVY 

ANTIMONOVÝCH RUD V MILEŠOVSKÉM REVÍRU  

Disertační práce  

 

 

Autor: RNDr. Vít Štrupl 

Zaměstnavatel: Česká geologická služba  

 Klárov 3 

 118 21 Praha 1  

 

 

 

Školitel: Doc. RNDr. František Staněk, PhD. 

Zaměstnavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Katedra matematiky a deskriptivní geometrie 

 

 

 

Ostrava 2017 



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   2 
 

Abstrakt 

Předložená disertační práce se zabývá tématem moderního zpracování údajů o úložných 

místech těžebních odpadů na lokalitě Milešov za využití statistických a geostatistických metod.  

Milešovský rudní okrsek je součástí krásnohorského zlatonosného rudního revíru. Ve druhé 

polovině 19. století zde byly těženy po dobu zhruba dvaceti let antimonové rudy. Po těžbě a úpravě 

zde zůstaly mohutné haldy a menší odkaliště, které byly v roce 1988 vzorkovány a následně zde 

byl proveden výpočet zbytkových zásob zlata a antimonu. Po roce 2010 byla tato lokalita 

hodnocena ve smyslu zákona o nakládání s těžebním odpadem. Jako hlavní škodliviny byly 

určeny arsen a antimon a na základě vypočtené hodnoty tzv. hazard indexu (HI) zde byla 
vymezena tzv. riziková úložná místa.  

V úvodní části jsou shrnuty základní informace o zájmovém území, geologické situaci, 

geomorfologii, klimatických, hydrografických a hydrogeologických poměrech. Zmíněna je i pozice 

lokality vzhledem k okolním chráněným územím a ochranným pásmům. Poměrně podrobně je 

rozepsána historie zdejšího dolování, přičemž se podařilo doplnit řadu informací a opravit některé 

nepřesnosti, které byly opakovaně citovány. Přínosem je také podrobná a aktuální revize 

dostupných podkladů, díky které se podařilo rozšířit použitelné materiály o další, dosud nevyužité 

podklady. V průběhu práce byla lokalita několikrát navštívena za účelem fotodokumentace a 

orientačních odběrů vzorků. Typické ukázky zdejších rud, strusek a úpravárenských písků byly 

zpracovány na elektronickém mikroskopu a výsledky byly porovnány s dříve provedenými 

mineralogickými rozbory.  

Způsob tvorby digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků pro těleso 

odvalu (haldy) i odkaliště je teoreticky uveden ve vlastní kapitole. Následně jsou podrobně popsány 

jednotlivé kroky, které zahrnují vytvoření digitálního modelu terénu, problematiku rekonstrukce 

původního povrchu v době průzkumných prací z 50. a 80. let 20. století a verifikaci a úpravy 

vstupních dat, tedy původních výsledků analýz. Na základě těchto prací byly vytvořeny gridy 

sledovaných prvků obou těles s vizualizací prostorové lokalizace vstupních dat. Údaje pak byly 

statisticky zpracovány a byla provedena geostatistická strukturální analýza. Poté následovala tvorba 

digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků s využitím různých metod. Konkrétně 

byla zvolena interpolace metodou inverzních vzdáleností (IDW) ve variantách nastavení parametrů 

elipsoidu anizotropie a výběru dat na 25m*25m*1m a 50m*50m*2m, dále metoda blokového 

základního krigování a nakonec geostatistická metoda podmíněné sekvenční Gaussovské simulace. 

Nové pojetí interpretace původních archivních dat umožňuje porovnat efektivnost 

současných použitých metod s dříve dosaženými údaji při využití metody svislých řezů. Pomocí 

nově vyvinutého programu nazvaného Milesov, byly provedeny odhady zásob obsahů sledovaných 

prvků a výsledky ukázaly jejich výrazně vyšší objemy a zároveň mnohem přesnější a reálnější 

lokalizaci v obou tělesech. Pro realizaci metodiky tvorby, vizualizace ve 2D a ve 3D a 

zpracování digitálních modelů sledovaných technologických parametrů byly kromě 

zmíněného programu Milesov využity programy Voxler a Surfer firmy Golden software a 

program SGeMS. Díky tomuto zpracování je rovněž možné doplnit a upřesnit stávající koncepční 

model lokality a dojít tak k mnohem přesnějšímu vyhodnocení z hlediska negativních vlivů na 

okolní životní prostředí a obyvatelstvo. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Těžební odpady, riziková úložná místa, těžba antimonových rud, rudní 

ložiska, digitální model, geostatistické metody. 
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Abstract 

The thesis deals with the modern processing of data on the disposal sites of mining waste at 

Milešov (district Příbram) using statistical and geostatistical methods. 

In the Milešov neighborhood has been mined and processed antimony ores for about twenty 

years in the second half of the 19th century. After this period there left large heaps and small 

sludge pond. In 1988 was this locality sampled and the residual reserves of gold and antimony were 

then calculated here. After 2010, this site was evaluated in accordance with the Mining Waste Act. 

Arsenic and antimony were identified as the major harmful elements and so-called hazardous 

mining waste facilities were defined here based on the calculated hazard index (HI). 

In the introduction is summarized basic information about the area of interest, geological 

situation, geomorphology, climatic, hydrographic and hydrogeological conditions. The position of 

the site is also mentioned in relation to the surrounding protected areas and protection zones. The 

history of local mining is descripted in details and some inaccuracies have been corrected. The 

benefit is also a detailed review of the available materials, which contents new, still not used 

documents. The Milešov locality was visited during the work several times for photographic 

documentation and sampling. Typical samples of local ores, slags and processing sands were 

analyzed on an electronic microscope and the results were compared with previously detected 

mineralogical analyzes. 

Theoretical process of creation of digital models of spatial elements distribution for the heap 

and the tailing pond is mentioned in its own chapter. Next detailed steps are described subsequently 

and they include the creation of a digital terrain model, the problem of the original surface 

reconstruction, the verification and modification of the input data, which were the original results 

of the analyzes made in 20th century. Based on these works, the grids of studied elements were 

created both with visualization of the spatial location of the input data. Subsequently, data were 

statistically processed and geostatistical structural analysis was performed. Then, digital modeling 

of the spatial distribution of the monitored elements followed using different methods. Specifically, 

there were chosen inverse distance weighting (IDW) interpolations in variants of parameters of 

anisotropy ellipsoid and data selection at 25 m*25 m*1 m and 50 m*50 m*2 m, the method of 

simple kriging and finally the geostatistical sequential Gaussian simulation (SGS). 

The new concept of interpreting the original archive data has made it possible to compare the 

effectivity of the current methods with previously used “vertical cut” method. Using a newly 

developed program called Milesov, it was possible to make new estimates of the contents of 

monitored elements. The results showed their significantly higher volumes and more accurate and 

realistic localization in both bodies (heap and tailing pond). To implementation of the methodology 

of creation, visualization in 2D and 3D and the processing of digital models of the monitored 

parameters were used in addition to the above mentioned Milesov program, the software Voxler 

and Surfer by Golden software and SGeMS. Thanks to these processing, it is also possible to refine 

the existing conceptual model of the site and to give a much more accurate assessment of negative 

impacts on the surrounding environment and population. 

 

KEY WORDS: Mining waste, hazardous waste facilities, antimony ore mining, mineral 

deposits, digital model, geostatistical methods. 

 



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   4 
 

Prohlášení autora doktorské disertační práce 

 Celou doktorskou disertační práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl 

jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 Byl jsem seznámen s tím, že na moji doktorskou disertační práci se plně vztahuje 

zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla 

školního a § 60 – školní dílo. 

 Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, doktorskou disertační 

práci užít (§ 35 odst. 3). 

 Souhlasím s tím, že jeden výtisk bude uložen u vedoucího doktorské disertační práce. 

 Souhlasím s tím, že údaje o disertační práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé doktorské disertační práce, budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO. 

 Souhlasím s tím, že disertační práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

 Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

 Bylo sjednáno, že užít své dílo – doktorskou disertační práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu komerčnímu využití, mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Praze dne 10. 12. 2017 

                                                                                    

RNDr. Vít Štrupl 

 

 

 

 



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   5 
 

Obsah 

1 Úvod ............................................................................................................................. 10 
2 Cíle disertační práce ..................................................................................................... 12 

3 Milešovský rudní revír ................................................................................................. 13 
3.1 Souhrnné údaje o zájmovém území ...................................................................... 13 
3.1.1 Geomorfologické poměry .................................................................................. 13 
3.1.2 Klimatické, hydrografické a hydrologické poměry ........................................... 14 
3.1.3 Hydrogeologické poměry .................................................................................. 14 

3.1.4 Chráněná území a ochranná pásma ................................................................... 14 

3.1.5 Údaje o zájmovém území a jeho využívání ....................................................... 15 

3.2 Geologická situace ................................................................................................ 15 
3.3 Historie dolování ................................................................................................... 16 
3.4 Rizikové úložné místo těžebního odpadu ............................................................. 26 

4 Vyhodnocení podkladů ................................................................................................ 32 

4.1 Revize dostupných materiálů ................................................................................ 32 
4.2 Vlastní mineralogické vzorkování ........................................................................ 35 

5 Metodika tvorby digitálního modelu prostorové distribuce sledovaných prvků ......... 43 
6 Vytvoření digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků pro odval a 

odkaliště ............................................................................................................................... 46 

6.1 Digitální model terénu v zájmovém území ........................................................... 46 
6.2 Rekonstrukce původního povrchu na lokalitě ....................................................... 47 

6.3 Verifikace a korekce vstupních dat ....................................................................... 48 

6.4 Výpočet a vizualizace prostorové lokalizace vstupních dat .................................. 50 

6.5 Statistické zpracování a geostatistická strukturální analýza ................................. 52 
6.6 Tvorba digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků s využitím 

různých metod .................................................................................................................. 53 
6.6.1 Interpolace metodou inverzních vzdáleností – varianta 1 ................................. 53 
6.6.2 Interpolace metodou inverzních vzdáleností – varianta 2 ................................. 61 

6.6.3 Interpolace metodou blokového základního krigování ..................................... 68 
6.6.4 Interpolace metodou podmíněné geostatistické simulace ................................. 74 
6.7 Distribuce a odhady zásob sledovaných prvků a jejich srovnání s předchozím 

výpočtem zásob ................................................................................................................ 81 
6.8 Vizualizace digitálních modelů ve 3D v prostředí Voxler .................................... 86 
6.9 Vizualizace horizontálních řezů ve 2D v prostředí Surfer .................................... 87 
6.10 Vizualizace sítě vertikálních řezů ve 2D v prostředí Surfer .............................. 88 

7 Aplikace digitálního modelu na koncepční model lokality a vyhodnocení výsledků 

s ohledem na environmentální situaci .................................................................................. 90 
8 Závěr ............................................................................................................................ 96 

9 Soupis bibliografických citací ..................................................................................... 98 
10 Seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertace ....................................... 101 

10.1 Publikované práce (výběr) ............................................................................... 101 
10.2 Nepublikované práce (výběr) .......................................................................... 102 

 



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   6 
 

Seznam obrázků  

Obrázek 1: Schématická situace rozsahu původního prostoru těžby. .................................. 13 
Obrázek 2: Výřez geologické mapy. .................................................................................... 16 
Obrázek 3: Katastrální mapa s dolovými mírami a šachtou Václav, 19. století. ................. 17 
Obrázek 4: Nárys a půdorys situace důlních děl Václav a Marie, I. Siennicki, 1864. ........ 18 
Obrázek 5: Nárys a půdorys situace důlních děl Emanuel a Anna, M. Zeman, 1864. ........ 19 

Obrázek 6: Mapa milešovských dolů s vyznačením dolových měr, I. Siennicki, 1864. ..... 20 
Obrázek 7: Milešovský důlní podnik, 1872. ........................................................................ 21 
Obrázek 8: Nárys a půdorys důlních děl v Milešově, E. Schöffel, 1878. ............................ 23 

Obrázek 9: Dobová pohlednice na areál Václavka, kolem roku 1900. ................................ 24 
Obrázek 10: Dobová pohlednice na odvaly a provozní budovy, kolem roku 1900. ............ 25 
Obrázek 11: Ukázka webové mapové aplikace ČGS. ......................................................... 27 
Obrázek 12: Pohled od J na komplex milešovských odvalů. Foto V. Štrupl, 2015 ............ 27 

Obrázek 13: Pohled od JZ na odkrytou část odvalu. Foto V. Štrupl, 2015 ......................... 28 
Obrázek 14: Půdorysná situace odkaliště a odvalu, 1957. ................................................... 33 
Obrázek 15: Příloha ZZ Milešovský a krásnohorský odval (Mandík, 1988). ..................... 34 
Obrázek 16: Vzorek 1, ukázka antimonitové žilky, vlastní sběr 2015 ................................ 36 

Obrázek 17: Vzorek 2, ukázka antimonitového zrudnění, vlastní sběr 2016 ...................... 37 
Obrázek 18: Vzorek 3, ukázka výstupu z elektronového mikroskopu. ............................... 38 

Obrázek 19: Vzorek 4, ukázka výstupu z elektronového mikroskopu. ............................... 39 
Obrázek 20: Vzorek 5, ukázka výstupu z elektronového mikroskopu. ............................... 40 
Obrázek 21: Vzorek 6, ukázka výstupu z elektronového mikroskopu. ............................... 41 

Obrázek 22: Výřez LIDARové mapy v prostoru zájmové lokality. .................................... 47 

Obrázek 23: Letecký pohled na lokalitu, 1952. ................................................................... 48 
Obrázek 24: Vymezení odkaliště a odvalu včetně vynesení průzkumných prací. ............... 50 
Obrázek 25: Lokalizované údaje obsahu Au spolu s povrchem terénu. .............................. 51 

Obrázek 26: Proporcionální zobrazení obsahu Sb ve vzorcích spolu s povrchem terénu. .. 51 
Obrázek 27: Histogram četností vstupních hodnot obsahů Sb, Au a As. ............................ 52 
Obrázek 28: Variogram hodnot obsahu Sb haldy transformovaných do NNR. .................. 53 

Obrázek 29: Parametry gridování (anizotropie). ................................................................. 54 
Obrázek 30: Geometrie gridu haldy. .................................................................................... 54 

Obrázek 31: Nastavení intervalu pro výběr hodnot. ............................................................ 55 
Obrázek 32: Parametry gridování (anizotropie). ................................................................. 55 
Obrázek 33: Geometrie gridu odkaliště. .............................................................................. 56 

Obrázek 34: Nastavení intervalu pro výběr hodnot. ............................................................ 56 

Obrázek 35: Struktura modulů pro zobrazení 3D gridu Sb (vlevo) a vlastnosti modulu 

Math pro odval (vpravo). ..................................................................................................... 57 
Obrázek 36: Zobrazení 3D gridů pro Sb s pomocí modulu VolRender. ............................. 57 

Obrázek 37: Zobrazení 3D gridů pro Au s pomocí modulu FaceRender. ........................... 58 
Obrázek 38: Zobrazení 3D gridů pro As s pomocí modulu VolRender. ............................. 58 
Obrázek 39: Distribuce Sb v horizontálním řezu 415 m n.m. v prostředí Surfer. ............... 59 
Obrázek 40: Distribuce Sb ve vertikálním řezu XZ 1095680 v prostředí Surfer. ............... 59 
Obrázek 41: Distribuce vypočtených hodnot Sb, Au a As v 3D gridu v haldě a odkališti. . 60 
Obrázek 42: Parametry gridování (anizotropie). ................................................................. 61 



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   7 
 

Obrázek 43: Geometrie gridu haldy. .................................................................................... 62 
Obrázek 44: Nastavení intervalu pro výběr hodnot. ............................................................ 62 
Obrázek 45: Parametry gridování (anizotropie). ................................................................. 63 

Obrázek 46: Geometrie gridu odkaliště. .............................................................................. 63 
Obrázek 47: Výběr hodnot vstupních dat elipsoidu. ............................................................ 63 
Obrázek 48: Zobrazení 3D gridů pro Sb s pomocí modulu VolRender. ............................. 64 
Obrázek 49: Zobrazení 3D gridů pro Au s pomocí modulu FaceRender. ........................... 64 
Obrázek 50: Zobrazení 3D gridů pro As s pomocí modulu VolRender. ............................. 65 

Obrázek 51: Distribuce Sb v horizontálním řezu 415 m n. m. v prostředí Surfer. .............. 65 
Obrázek 52: Distribuce Sb ve vertikálním řezu XZ 1095680 v prostředí Surfer. ............... 66 
Obrázek 53: Distribuce hodnot bloků Sb, Au a As v haldě a odkališti. .............................. 67 
Obrázek 54: Zadání geometrie gridu haldy (vlevo) a odkaliště (vpravo). ........................... 68 

Obrázek 55: Parametry gridování pro odval. ....................................................................... 69 
Obrázek 56: Výsledky gridování. ........................................................................................ 69 
Obrázek 57: Zobrazení 3D gridů pro Sb s pomocí modulu VolRender. ............................. 70 
Obrázek 58: Zobrazení 3D gridů pro Au s pomocí modulu FaceRender. ........................... 71 

Obrázek 59: Zobrazení 3D gridů pro As s pomocí modulu VolRender. ............................. 71 

Obrázek 60: Distribuce Sb v horizontálním řezu 415 m n. m. v prostředí Surfer. .............. 72 
Obrázek 61: Distribuce Sb ve vertikálním řezu XZ 1095680 v prostředí Surfer. ............... 72 
Obrázek 62: Distribuce hodnot bloků Sb, Au a As v haldě a odkališti. .............................. 73 

Obrázek 63: Jedna ze sta vypočtených realizací obsahu Sb odvalu metodou SGSIM. ....... 75 
Obrázek 64: Parametry gridování sta vypočtených realizací obsahu Sb pro odval. ............ 76 

Obrázek 65: Zobrazení 3D gridů pro Sb s pomocí modulu VolRender. ............................. 77 
Obrázek 66: Zobrazení 3D gridů pro Au s pomocí modulu FaceRender. ........................... 77 
Obrázek 67: Zobrazení 3D gridů pro As s pomocí modulu VolRender. ............................. 78 

Obrázek 68: Distribuce Sb v horizontálním řezu 415 m n. m. v prostředí Surfer. .............. 78 

Obrázek 69: Distribuce Sb ve vertikálním řezu XZ 1095680 v prostředí Surfer. ............... 79 
Obrázek 70: Distribuce hodnot bloků Sb, Au a As v haldě a odkališti. .............................. 80 
Obrázek 71: Úvodní okno programu Milešov. .................................................................... 83 

Obrázek 72: Okno programu Milešov po načtení vstupních parametrů pro odhad zásob 

haldy metodou SGSIM. ....................................................................................................... 83 
Obrázek 73: Ukázka prostředí Voxleru pro modelování a vizualizaci prostorové distribuce 

Sb s elipsoidem výběru dat a anizotropie 50*50*2 m. ........................................................ 87 
Obrázek 74: Vizualizace horizontálního řezu 416.5 m. n. m. haldy v prostředí Surferu. ... 88 

Obrázek 75: Vizualizace vertikálního řezu XZ 1095740 v prostředí Surferu. .................... 89 
Obrázek 76: Koncepční model lokality podle nové Metodiky (Čížek 2012). ..................... 90 
Obrázek 77: Povrchová distribuce As a Sb na 3D v prostředí Voxler. ............................... 92 

Obrázek 78: Horizontální řezy s vyznačením distribuce As a Sb v prostředí Surfer. ......... 93 

Obrázek 79: Vertikální řezy s vyznačením distribuce As a Sb v prostředí Surfer. ............. 94 

 



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   8 
 

Seznam tabulek  

 

Tabulka 1: Přehled těžby v Milešově za jednotlivé roky 1856 až 1874 .............................. 22 
Tabulka 2: Přehled těžby v Milešově 1875 ......................................................................... 23 
Tabulka 3: Přehled míry rizika na OÚM ............................................................................. 28 
Tabulka 4: Výsledky hodnocení rizik na OÚM v Milešově ................................................ 30 

Tabulka 5: Přehled volných zásob v Milešově podle výpočtu z roku 1988 ........................ 81 
Tabulka 6: Přehled objemů škodlivin na úložných místech dle odhadu z roku 2012 ......... 82 
Tabulka 7: Zjištěné hodnoty pro sledované prvky metodou IDW – 1. varianta .................. 84 

Tabulka 8: Zjištěné hodnoty pro sledované prvky metodou IDW – 2. varianta .................. 84 
Tabulka 9: Zjištěné hodnoty pro sledované prvky metodou blokového krigování ............. 85 
Tabulka 10: Zjištěné hodnoty pro sledované prvky metodou SGSIM ................................ 85 
Tabulka 11: Porovnání zásob sledovaných prvků podle jednotlivých metod ..................... 86 

 

 

 

 

Seznam příloh v digitálním formátu 

 Katastrální mapa s dolovými mírami a šachtou Václav, 19. století (obr. 3) 

 Nárys a půdorys situace důlních děl Václav a Marie, I. Siennicki, 1864 (obr. 4) 

 Nárys a půdorys situace důlních děl Emanuel a Anna, M. Zeman, 1864 (obr. 5) 

 Mapa milešovských dolů s vyznačením dolových měr, I. Siennicki, 1864 (obr. 6) 

 Milešovský důlní podnik, 1872 (obr. 7) 

 Nárys a půdorys důlních děl v Milešově, E. Schöffel, 1878 (obr. 8) 

 Půdorysná situace odkaliště a odvalu, 1957 (obr. 14) 

 Příloha ZZ Milešovský a krásnohorský odval, 1988 (obr. 15) 

 Vymezení odkaliště a odvalu včetně vynesení průzkumných prací (obr. 24) 

 

Uvedené přílohy byly vybrány za účelem možnosti zobrazit si v detailu situaci 

uvedenou na těchto obrázcích, protože v textu jsou již v komprimované podobě.  



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   9 
 

Seznam použitých zkratek 

atd. a tak dále 

CRM Critical raw materials, kritické suroviny EU 

Ctr. vídeňský centnýř (Zentner, z latinského Centarius) - jednotka     

hmotnosti, 56 kg. Dělil se na 100 liber. 

ČGS Česká geologická služba 

č. h. p. číslo hydrologického pořadí 

ČR Česká republika 

DP dobývací prostor 

EU Evropská unie 

HI Hazard Index 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

inv. inventární 

IUM inventarizace úložných míst, databáze a aplikace jako součást 

informačního systému ČGS 

J jih, obdobně platí pro další světové strany  

j. jižně (jižní), obdobně platí pro další světové strany 

km kilometr 

kt kilotuna, 1000 tun 

Ma megannum, jednotka času značící 1 000 000 let 

max. maximální 

mil.   milion 

m n. m. metrů nad mořem 

MS rukopis (manuskript) 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

např. například 

NNR normované normální rozdělení 

obr. obrázek 

OPŽP Operační program životního prostředí 

OÚM Opuštěné úložné místo těžebního odpadu 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Sb. sborník 

SGeMS Stanford Geostatistical Modelling Software 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, pravoúhlá 

souřadnicová síť používaná v geodézii na území České republiky 

s. p. státní podnik 

str. stránka 

tis.   tisíc 

tzv. tak zvaný 

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

vyd. vydání 

ZCHÚ   zvláště chráněná území 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZZ   Závěrečná zpráva 
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1 Úvod 

Výběr tématu doktorské disertační práce byl ovlivněn třemi základními 

skutečnostmi.  

Milešovský rudní okrsek je součástí zlatonosného krásnohorského rudního revíru a 

tvoří jeho západní okraj. V severním okolí obce Milešov byly ve druhé polovině 19. století 

těženy po dobu zhruba dvou desetiletí antimonové rudy. Po těžbě a úpravě zde zůstaly 

mohutné haldy a menší odkaliště, které jsou od ukončení provozu prakticky nedotčeny.    

V roce 1988 zde proběhlo podrobné vzorkování a byla vypracována závěrečná zpráva        

s výpočtem zásob Au a Sb, vázaných na zdejší odvaly. Z této doby jsou také k dispozici 

prakticky veškeré analýzy a údaje o provedeném průzkumu. 

Od roku 2001 je v ČGS je řešena systematická inventarizace objektů deponií hmot, 

vzniklých po průzkumu, těžbě a úpravě nerostných surovin (odvaly, výsypky, odkaliště 

atd.). Informace o jednotlivých objektech byly ukládány do databáze a obsahují kromě 

technických údajů také digitální fotodokumentaci a lokalizaci danou souřadnicemi 

v systému S-JTSK. Když v roce 2009 vstoupil v platnost zákon č. 157/2009 Sb., 

o nakládání s těžebním odpadem, který implementoval ustanovení Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15.3.2006 o nakládání s odpady z těžebního 

průmyslu, vznikla povinnost vytvořit komplexní evidenci úložných míst těžebních odpadů 

v ČR. ČGS vypracovala v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt, nazvaný 

„Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících 

závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“, jehož jsem byl hlavním řešitelem. 

Projekt byl dokončen v roce 2012 a jeho výstupem byla také nová databáze Inventarizace 

úložných míst těžebních odpadů ČR, která se stala součástí Informačního systému ČGS. 

Jedním z hlavních výstupů projektu bylo vymezení tzv. rizikových úložných míst, u 

kterých je vysoký tzv. hazard index. Hazard index (HI) je hodnota vypočtená pro konkrétní 

lokalitu podle vzorců pro hodnocení zdravotních rizik dle Metodického pokynu MŽP 

„Analýza rizik kontaminovaného území“, uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 3 z března  

roku 2011. Právě dva z pěti hodnocených milešovských odvalů tento index překračují a 

jsou zařazeny mezi riziková úložná místa, přičemž hlavními kontaminanty jsou arzén a 

antimon.  

Po změně společensko-ekonomických poměrů v tehdejším Československu v roce 

1989 začal proces státně řízeného útlumu těžby nerostných surovin. Do popředí se 

dostávala spíše ochrana životního prostředí a s tím související sanace bývalých důlních 

provozů. Z hlediska rudních surovin se tak stala ČR čistým importérem. V závěru 20. 

století došlo k celosvětovému růstu spotřeby nerostných surovin, zejména v rychle se 

vyvíjejících ekonomikách v Asii a Jižní Americe. Následkem bylo zvýšení poptávky po 

nerostných surovinách a růst světových cen prakticky u všech nerostných komodit. Reakcí 

na trend zvyšující se závislosti zemí EU na dovozu některých nerostných surovin se stala 

iniciativa „The Raw Material Initiative – Meeting our critical needs for growth and jobs in 

Europe“ (COM(2008) 699 final) (Sine 2008), prosazovaná komisařem Günterem 

Verheugenem. Vzniklý dokument definoval tři pilíře pro budoucí strategii k tzv. lepšímu 

přístupu k nerostným zdrojům. První pilíř spočíval v efektivní ekonomické (= surovinové) 
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diplomacii vůči zemím s relativním dostatkem nerostných surovin. Druhý pilíř akcentuje 

vyšší míru využívání domácích (evropských) zdrojů a třetí pilíř se zaměřuje na recyklaci 

surovin a využívání moderních a šetrných technologií. Pracovní skupina při Evropské 

komisi v červnu 2010 zpracovala zprávu „Critical raw materials for the EU“, která 

obsahovala seznam 14 tzv. kritických nerostných surovin, jejichž seznam byl přijat v 

komuniké COM(2011) 25 (Sine 2011) a doplněn v roce 2014 (Sine 2014, Sine 2014a). Do 

tohoto seznamu patří mimo jiné také antimon (Sb), který byl hlavní užitkovou složkou na 

lokalitě Milešov. Pro úplnost je třeba dodat, že v roce 2014 (Sine 2014, Sine 2014b) byl 

přijat i seznam 31 evropsky významných surovin, tzv. Non-critical raw materials for the 

EU. 

Existence konkrétních výsledků ložiskově-geologických průzkumů z druhé poloviny 

20. století, rizikovost lokality z hlediska nadlimitních obsahů antimonu a arzenu a zařazení 

antimonu mezi kritické suroviny (CRM) vedly k záměru pokusit se o novou interpretaci 

této lokality s využitím původních archivních dat. Na základě statistických a 

geostatistických metod byly poprvé na příkladu odvalu a odkaliště, tedy tělesech tvořených 

sekundárními antropogenními kumulacemi obsahové složky, vytvořeny digitální modely 

s vizualizací distribuce sledovaných prvků. Pomocí nově vyvinutých programových 

modulů je možné provést jejich kvantifikaci a v tomto případě i porovnání s dříve 

dosaženými výsledky. Provedené práce lze tedy považovat za otestování metodiky a 

možnosti jejího využití pro podobné typy objektů.   

 

 

 

V úvodu chci ještě vyslovit upřímné poděkování všem, kteří se zasloužili o vznik 

této disertační práce a provázeli mě podporou a důvěrou až k jejímu dokončení. Děkuji za 

cenné rady, připomínky a veškerou další pomoc. Zejména však děkuji svému školiteli, 

Doc. RNDr. Františku Staňkovi, PhD., který prokázal nejenom vynikající odborné kvality, 

ale rovněž za nezměrnou vstřícnost a trpělivost.  
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2 Cíle disertační práce  

Hlavním cílem disertační práce bylo vytvoření a ověření metodiky tvorby digitálního 

modelu prostorové distribuce Sb, As a Au v odvalu a odkališti vytěženého ložiska Sb (Au) 

rud milešovského revíru. K tomu byly využity statistické a geostatistické metody a byly 

zhodnoceny dopady na životní prostředí. Ke splnění tohoto hlavního cíle byly postupně 

realizovány následující dílčí cíle: 

1. Kritická revize dostupných archivních materiálů z milešovského revíru, digitalizace a 

kontrola zjištěných údajů a vytvoření validní databáze.  

2. Vytvoření metodiky tvorby digitálního modelu odvalů milešovského revíru, 

zahrnující: 

 statistické vyhodnocení, 

 geostatistické strukturální analýzy, 

 vytvoření digitálního modelu prostorové distribuce sledovaných prvků s 

využitím klasických interpolačních metod, základních geostatistických metod a 

vybraných geostatistických simulací. 

3. Vytvoření digitálního modelu prostorové distribuce sledovaných prvků (Sb, Au, As) 

a jejich vizualizace v různých výškových úrovních haldových těles, odhady zásob 

Sb, Au, As. 

4. Porovnání výsledků distribuce prvků a jejich kvantifikace v digitálním modelu s 

dříve provedenými výpočty zásob. 

5. Zhodnocení digitálního modelu a jeho aplikace na koncepční model lokality 

vytvořený podle Metodiky průzkumu opuštěných úložných míst těžebního odpadu 

(Čížek et al., 2012) ve smyslu distribuce sledovaných kontaminantů. 

6. Vyhodnocení výsledků s ohledem na environmentální ovlivnění okolního životního 

prostředí a na zdraví obyvatelstva. 

Vedlejším cílem práce je upozornit na možné ekonomické využití dalších zjištěných 

prvků na základě digitálních modelů odkaliště a odvalu milešovského revíru. V tomto 

případě se jedná o zlato (Au), které jako jediné bylo analyticky zjišťováno. 

Pro naplnění výše uvedených cílů byly využity programové prostředky SGeMS [33], 

Voxler [34] a Surfer [35] firmy Golden Software. Pro úpravu archivních údajů a 

zabezpečení kompatibility datových souborů mezi použitými softwarovými prostředky 

byly provedeny nutné programátorské práce při tvorbě maker v prostředí MS Visual Basic 

pro aplikace. Programování modulů programu Milesov bylo prováděno v jazyce Visual 

Basic. 
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3 Milešovský rudní revír  

Jako milešovský rudní revír je označováno území s. a sv. od obce Milešov, ležící ve 

Středočeském kraji v okrese Příbram. Topografická situace původního rozsahu těžby je 

znázorněna červeným oválem nad topografickou mapou v měřítku 1:25000 (obr. 1). V 

levém horním rohu je pro snadnější orientaci výřez mapy ČR v měřítku 1:1000000 a 

červenou šipkou je vyznačeno umístění zájmové oblasti. V milešovském dolovém poli 

probíhaly práce ve 2. polovině 19. století a byly soustředěny na tři žilné struktury. Jejich 

obecný směr byl Z-V se strmým úklonem k J a byly nazvány podle jednotlivých dolů jako 

Václavská, Emanuelova a Mariina žíla. Zrudnění tvořil hlavně antimonit, vázaný na 

křemen-karbonátovou žilovinu. V menší míře jsou zde zastoupeny i sulfidy železa (Fe) a 

arzenu (As), ryzí antimon a dále se vyskytuje i zlato v podobě volné nebo vázané na výše 

uvedené sulfidy. Milešovský revír dále na SV navazuje na žilná pásma revíru 

krásnohorského, který obsahuje obdobné zrudnění, ale je charakteristický výrazně vyššími 

obsahy zlata. 

 

Obrázek 1: Schématická situace rozsahu původního prostoru těžby. 

3.1 Souhrnné údaje o zájmovém území 

V této kapitole jsou postupně uvedeny základní údaje o předmětné lokalitě z hlediska 

geomorfologie, klimatu, hydrografie, hydrogeologie, ochraně území a o současném 

způsobu jeho využívání.  

3.1.1 Geomorfologické poměry  

Lokalita patří do Hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie 

Česko-moravská soustava, oblast Středočeská pahorkatina. Podle geomorfologického 

členění (Demek et al., 1987) je zájmové území součástí celku Benešovská pahorkatina, 

1 : 25000 
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podcelku Březnická pahorkatina, okrsku Klučenická pahorkatina. Jedná se o členitou 

pahorkatinu převážně v povodí Vltavy na granodioritech středočeského plutonu 

těchnického a sázavského typu. Reliéf je silně rozčleněn erozně denudační činností se 

strukturními hřbety, suky a hluboce zaříznutým údolím Vltavy. Místy se vyskytují skalní 

tvary zvětrávání a odnosu. Pahorkatina je nepatrně až převážně zalesněna smrkovými a 

jedlovými porosty, smíšenými listnatými porosty s příměsí borovice.  

3.1.2 Klimatické, hydrografické a hydrologické poměry 

Zájmové území náleží k mírně teplé klimatické oblasti MT10 (Quitt, 1971). Oblast je 

charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s 

mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou 

zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Dlouhodobý roční úhrn srážek (Tolasz, 2007) 

se v území pohybuje kolem 550 mm. Průměrná roční teplota je 8 – 9 °C (Tolasz, 2007). 

Výpar nad srážkovou činností v celoročním průměru převažuje, lze tedy mluvit o území 

s nedostatkem srážek. Lokalita náleží hydrograficky do povodí Vltavy od Otavy po Sázavu 

(č. h. p. 1-08-05) a je odvodňována prostřednictvím Jahodového potoka (č. h. p. 1-08-05-

016), který je pravostranným přítokem Vltavy. V bezprostřední blízkosti lokality se 

nenachází žádné otevřené vodní plochy ani vodoteče. 

3.1.3 Hydrogeologické poměry  

Podle členění Směrného vodohospodářského plánu České republiky patří zájmové 

území do hydrogeologického rajonu 6320 – Krystalinikum v povodí střední Vltavy. 

Středočeský pluton zaujímá převážnou část plochy rajónu. Oběh podzemní vody v 

magmatitech středočeského plutonu je soustředěn do zóny zvětralin a přípovrchového 

rozpojení hornin. Jde o mělký kolektor s volnou hladinou. Zvětraliny metamorfitů jsou 

méně propustné a tak dochází k výraznějšímu oběhu pod úrovní zvětralin v zóně rozpukání 

asi do hloubky 30 m. Transmisivita hornin krystalinika je celkově nízká, index Y = 4 až 

4,8 – v rajónu stoupá od JV k SZ. Rajón je odvodňován tokem střední Vltavy a jejími 

přítoky, hydrogeologické povodí s přímou infiltrací srážek v daných geologických 

podmínkách odpovídá povodí povrchového toku. Zdroje mělkého kolektoru mají vesměs 

menší vydatnosti. Z kvalitativního hlediska jsou vystaveny bezprostřednímu působení 

dlouhodobé plošné aplikace chemických látek užívaných v zemědělství. Zdroje jsou 

rozptýlené, s vydatností zpravidla v desetinách l/s, u větších zdrojů až v jednotkách l/s. 

Jsou jímány mělkými studnami a vrty. 

3.1.4 Chráněná území a ochranná pásma  

Zájmová oblast není součástí žádného zvláště chráněného území (ZCHÚ) přírody ve 

smyslu zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Posuzované území 

se nenachází ve vojenském újezdu či jiném chráněném území důležitém pro obranu státu a 

je mimo vyhlášená chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Neleží 

v ochranných vodohospodářských pásmech (vodní zdroje, vodojemy apod.) ani 
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v záplavovém území. Nejsou zde pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu 

§3 zák. 289/1995 Sb. v platném znění. 

3.1.5 Údaje o zájmovém území a jeho využívání  

Lokalita je situována s. od obce Milešov mimo obytnou zástavbu. V okolí jsou 

pozemky určené jako ostatní plocha a pozemky ZPF. Nejbližší obytná zástavba je vzdálená 

cca 50 m. Zájmové území není významné z hlediska územního systému ekologické 

stability v regionálním ani v nadregionálním měřítku. Širší okolí je využíváno převážně 

pro zemědělství (orná půda, méně ovocné sady a pastviny) a pro hospodářské lesy. 

3.2 Geologická situace 

Oblast milešovského rudního revíru se nachází v území budovaném převážně 

horninami středočeského plutonu. Konkrétně jsou zde zastoupeny porfyrické amfibolicko-

biotitické granodiority těchnického typu, který je pronikán žilami porfyrů a lamprofyrů. 

Těchnický granodiorit zaujímá plochu asi 70 km
2
. Jde o porfyrickou facii biotiticko-

amfibolického kozárovického granodioritu s velkým rozptylem v chemickém složení 

(Klomínský et al. 2010). Podle Kachlíka (2003) patří horniny středočeského plutonu do 

skupiny starších, většinou alkalicko-vápenatých granitoidů variského stáří, které 

intrudovaly mezi cca 370–340 Ma. Charakteristickými typy mineralizací na středočeském 

plutonu jsou převážně žilné typy s Au, Au-Sb, Ag-Pb-Zn a U rudami, v minulosti 

intenzivně dobývanými hlavně v příbramském, krásnohorsko-milešovském a jílovském 

revíru (Klomínský et al. 2010). Těžba Au-Sb rud na ložisku Krásná Hora byla ukončena v 

roce 1992 a zbytkové zásoby ve výši 3,8 kt antimonu byly převedeny do nebilančních. V 

roce 1999 pak byly zcela odepsány a vyřazeny z Bilance. 

Dále jsou zde zastoupeny metamorfované horniny moldanubika. Moldanubikum je v 

dnešním pojetí tvořeno třemi litotektonickými jednotkami: ostrongskou, drosendorfskou a 

gföhlskou (Vrána et al. 1995). První dvě jednotky v původním litostratigrafickém pojetí 

odpovídají monotónní (ostrongská skupina) a pestré skupině (drosendorfská skupina) 

moldanubika (Kodym 1946, Zoubek 1988). Rozlišení těchto jednotek v terénu je velmi 

obtížné, proto se rozsahy výše uvedených jednotek v různých mapách mohou výrazně lišit 

(Kachlík 2003). Strukturně nejnižší ostrongská (monotónní) skupina se vyznačuje relativně 

jednotvárnou litologií. Základní horninovým typem jsou biotit-cordieritické pararuly a 

migmatity, které vznikly metamorfózou převážně rytmicky se střídajících drob a břidlic. 

Nehojné vložkové horniny tvoří erlany, vzniklé metamorfózou vápnitých poloh nebo 

konkrecí a polohy kvarcitů (Kachlík 2003).  

V tektonickém nadloží této jednotky spočívá drosendorfská (pestrá) skupina, která se 

od svého podloží liší mnohem pestřejší litologií. Základním horninovým typem jsou biotit-

sillimanitické pararuly, které představují v porovnání s předchozí jednotkou petrograficky i 

geochemicky zralejší sedimenty. Pestré vložky v nich tvoří hojná tělesa kvarcitů, 

grafitických hornin, mramorů, kyselých a zejména bazických metavulkanitů tholeiitického 

charakteru. Radiometrická data z vulkanických vložek, nálezy mikrofosilií i litologické 

shody s paleozoikem barrandienu vedly řadu autorů k názoru, že pestrá skupina je spíše 
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paleozoického než proterozoického stáří (Kachlík 2003). Gföhlská jednotka je strukturně 

nejvyšší jednotkou moldanubika. Vyznačuje se velkou litologickou heterogenitou a 

přítomností těles plášťových hornin (granátických a spinelových peridotitů), eklogitů a 

skarnů, které jsou uzavírány jako budiny nebo větší tělesa uvnitř různých typů korových 

hornin – migmatitů, migmatitických gföhlských rul, ortorul a granulitů, které jsou 

převažujícími horninovými typy této jednotky.  

Pokryvné útvary jsou zastoupeny hlavně kvarterními sedimenty v údolí vodních toků 

a různě mocnými polohami eluvií na mírně ukloněných svazích. V prostoru vlastní 

zájmové lokality mají rovněž zásadní význam antropogenní uloženiny, vzniklé hornickou a 

úpravnickou činností. 

Popsaná situace je znázorněna na výřezu geologické mapy (obr. 2) na podkladu 

stínovaného reliéfu v měřítku 1:30000. Zájmové území je vyznačeno červeným 

čárkovaným oválem. 

 

Obrázek 2: Výřez geologické mapy. 

3.3 Historie dolování 

Dolování zlata v širší oblasti Krásnohorského revíru lze doložit již od 14. století a 

probíhalo jak na primárních žilných strukturách, tak na sekundárních rozsypech v nivách 

vodních toků. Hornické práce v milešovské části revíru však začaly až v 19. století a 

omezily se pouze na těžbu a úpravu antimonových rud.  

Většinou se uvádí, že k nálezu antimonové rudy došlo v roce 1839 (Čepek 1927) 

s. od obce v ornici při cestě na Podmoky. První kutací pokusy jsou však podle zápisu 

z příbramského báňského archivu z roku 1873 zahájeny až o deset let později, kolem roku 

1850 (Bílek 1953). Tehdy zde založil obchodník J. Stein z Kardašovy Řečice šachtu sv. 

Václav (zvaná též Václavka), ale práce byly brzy ukončeny. Poté navázal příbramský 

1 : 30000 

N 
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horník Kubal, ale rovněž jen krátkodobě, snad pouze po dobu jednoho roku. V letech 1853 

– 1855 pokračoval v dolování Jan Jedlička z Příbrami (Ježek 1939). Ještě v roce 1857 byla 

jáma Václav jediným dolem v Milešově. Byla situována na dvou dolových mírách (Bílek 

1953) a dosahovala hloubky kolem 20 metrů. Tato situace je zachycena na mapě z archivu 

DIAMO s. p., areál šachty 15, Příbram - Brod, která není přesně datována a nemá 

uvedeného autora, ale odpovídá zhruba roku 1857 (viz obr. 3).  

 

Obrázek 3: Katastrální mapa s dolovými mírami a šachtou Václav, 19. století. 

Po smrti Jana Jedličky koupil důl v roce 1857 pražský obchodník Hun. Ten jej po dvou 

letech prodal kupci Hynku Ondrákovi z Krásné Hory a od něj jej zakoupil v roce 1860 za 

7000 zlatých velkostatkář Josef Wang z Kňovic u Sedlčan. Z té doby také pochází 2 

odborná pojednání o zdejším dolování od Johanna Grimma, tehdejšího ředitele 

montanistického učiliště v Příbrami (Ježek 1939). Práce se opět rozeběhly a šachta Václav 

dosáhla v roce 1861 hloubky 32 m. Stejnojmenná žíla Václav byla rozfárána směrně na 2 

patrech, první bylo založeno v hloubce 16 m a druhé ve 32 m. V té době zde pracovalo 60 

havířů a měsíčně se těžilo asi 100 vídeňských centnýřů (1 Ctr. = 56 kg), tedy 5600 kg rudy. 

Postupně byla jáma Václav dále prohlubována a Václavská žíla byla dobývána na 8 

patrech po 9 – 12 metrech. Následovala ještě další 3 patra po 19 metrech a koncem 60. let 

19. století dosáhla jáma Václav hloubky 140 m od ohlubně. Asi 70 m j. od žíly Václav byla 

zjištěna paralelní žíla Marie a na ní byla založena stejnojmenná úklonná jáma Marie. Tato 

žíla však nebyla tak vydatná, a byla rozfárána jen na 2 obzorech – 14 a 29 m. Šachta 
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dosáhla hloubky 33 m a překopem byla připojena k systému děl na Václavské žíle (Čepek 

1927). Navíc se začalo s ražením štoly z údolí Jahodového potoka, toto dílo ale nebylo 

dokončeno (Bílek 1953) a nedošlo k propojení se systémem dobývek na žíle Marii, jak 

naznačuje situace na mapě z roku 1864, uložené v archivu DIAMO s. p., areál šachty 15, 

Příbram - Brod (viz obr. 4). 

 

Obrázek 4: Nárys a půdorys situace důlních děl Václav a Marie, I. Siennicki, 1864. 

Také Emanuel Jedlička, nejstarší syn původního majitele dolu Jana Jedličky, se 

věnoval kutání a po nálezu rudy na pozemku rolníka Matěje Daneše založil v roce 1859 

úklonnou šachtu Anna. Již 8 m pod povrchem byla zastižena žíla antimonitu o mocnosti 

0,5 – 0,7 m a práce se zpočátku slibně rozvíjely (Grimm 1860). Těžba dosahovala 

obdobného rozsahu jako na dole Václav, tedy kolem 100 Ctr. (5600 kg) rudy měsíčně. Po 

rychlém vydobytí bohatých partií žíla v hloubce 40 – 50 m vyklínila a šachta byla 

zavalena. V těsné blízkosti od ní pak byla zaražena další úklonná šachta Emanuel. Rozsah 

důlních děl je zachycen na mapě z roku 1864, uložené v archivu DIAMO s. p., areál šachty 

15, Příbram – Brod (obr. 5). Tehdy dosáhla hloubky 60 m a byla rozfárána na 6 obzorech 

(Čepek 1927). 
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Obrázek 5: Nárys a půdorys situace důlních děl Emanuel a Anna, M. Zeman, 1864. 

 Počátkem 60. let 19. století byla také ražena z údolí štola Emanuel, která byla 

vyřízena na vzdálenost asi 160 m a v hloubce 30 m dosáhla prorážky na šachtu. Postupně 

se však na tomto dole začalo projevovat špatné hospodaření a nedostatek kapitálu a v roce 

1862 prodal Emanuel Jedlička svůj podnik Josefu Wangovi (Bílek 1953), který tím 

soustředil všechny zdejší doly do jednoho podniku. Situaci důlních děl a dolových měr 

zpracoval důlní inženýr I. Siennicki a vynesl jí do mapy z roku 1864, která je dnes uložená 

v archivu ČGS v Kutné Hoře pod signaturou inv. č. 2431 (viz obr. 6). 
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Obrázek 6: Mapa milešovských dolů s vyznačením dolových měr, I. Siennicki, 1864. 

Průměrná roční těžba se pohybovala kolem 2200 Ctr. (asi 123 t) rudniny ročně. 

Dolování bylo velmi výnosné zejména v letech 1869 – 1871, což byl důsledek jednak 

příznivých úložních poměrů dobývaných žil a jednak vzrůstu tržních cen suroviny. Jako 

produkt se vyráběl tzv. poločistý vyškvařený antimon (antimonium crudum) a čistý 

antimon (antimonium regulus), který se potom prodával (Bílek 1953).  

Tyto produkty se vyráběly z bohatých rud nebo koncentrátů vycezováním na čistý 

sirník antimonitý, tzv. antimonium crudum. Sirník antimonitý taje při teplotě 546°C a dá se 

tedy jednoduchým vytavením v kelímku nebo plamenné peci s nakloněnou nístějí oddělit 

od hlušiny. K vycezování sirníku antimonitého se však hodí jen nejčistší rudy, jejichž 

obsah arzénu a olova nesmí být dohromady větší než 0,5 % obsahu antimonu. Ze 

sirníkových rud se kovový antimon vyrábí dvěma způsoby: oxidačním pražením sirníků na 

kysličníky antimonu a jejich redukcí nebo přímým tavením sirníků na kov za přísady 

železa jako redukčního prostředku (tzv. "srážením"). Surový antimon se pak rafinuje 

tavením s louhem sodným na kov, který se odlévá do tvaru bochníků, označovaných 

obchodně jako "antimon regulus". Běžné druhy obsahují 99 až 99,6 % Sb a jako hlavní 

nečistoty železo, arzén a síru (http://nom.wz.cz/KOVY/antimon.htm). 
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Roku 1871 koupil milešovské doly za 150000 zlatých pražský měšťan Emanuel Jan 

Kittl (otec operní pěvkyně Emy Destinové) z Prahy, který investoval dalších 200000 

zlatých do obnovy a rozvoje dolování a úpraven. Nechal vypracovat nový plán otvírky 

ložiska a modernizace provozu (Čepek 1927). Tento plán zahrnoval následující body:  

 zastavit těžbu a zahájit další průzkum ložiska,  

 z 8. obzoru jámy Václav (hloubka 90 m) razit severní překop na žílu Emanuel a 

jižní překop na žílu Marie, 

 přerubat stávající úklonné jámy Václav a Marie na svislé jámy s větším průměrem.  

Již v následujícím roce jsou obě jámy upraveny a na Václavce byl instalován nový 

parní stroj pro těžbu z hloubek až 500 m. Moderně byla zrekonstruována rovněž úpravna, u 

které se podstatně zvýšila kapacita zpracovaného materiálu. Situaci milešovského důlního 

podniku v roce 1872 naznačuje mapka se signaturou KH S22-03/013 uložená v archivu 

ČGS v Kutné Hoře (obr. 7). Jsou na ní schematicky vyznačené hlavní šachty a 

úpravárenské a správní budovy. V té době byly připraveny další úseky pro rentabilnější 

těžbu. Snaha o zastižení obou paralelních žil však vyzněla naprázdno, protože žíla 

Emanuel již v tomto prostoru vlivem tektoniky nepokračuje a žíla Marie vykliňuje a 

obsahuje jen slabé impregnace antimonitu v netěžitelném vývoji. Po provedených pracích 

je v roce 1872 celková hodnota podniku oceněna na 850735 zlatých (Bílek 1953). 

 

Obrázek 7: Milešovský důlní podnik, 1872. 
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Přehled těžby za jednotlivé roky 1856 až 1874 (Helmhacker 1874) je uveden níže 

v členění na čistou vytěženou rudu, antimon crudum a antimon regulus (tab. 1):  

Tabulka 1: Přehled těžby v Milešově za jednotlivé roky 1856 až 1874 

Rok čistá ruda (Ctr.) antimon crudum (Ctr.) antimon regulus (Ctr.) 

1856 20 0 0 

1857 81 0 0 

1858 20 0 0 

1859 500 265 0 

1860 255 900 0 

1861 1490 900 0 

1862 2090 920 0 

1863 37 1595 0 

1864 161 1929 0 

1865 3006 1424 0 

1866 500 2635 0 

1867 4209 1262 0 

1868 8478 2730 95 

1869 459 2721 185 

1870 557 2604 230 

1871 731 2425 417 

1872 0 0 0 

1873 720 921 511 

1874 2976 3420 360 

celkem 26290 Ctr. 

(= 1472,24 t) 

26651Ctr. 

(= 1492,456 t) 

1798 Ctr. 

(= 100,688 t) 

Z uvedeného přehledu jsou patrné značné výkyvy v těžbě a produkci suroviny. To je dáno 

jednak střídajícími se majiteli a jednak způsobem těžby a technologií úpravy. Nulové 

hodnoty za rok 1872 byly způsobeny rekonstrukcí dolů i úpravny.  

Poněkud rozdílné údaje jsou uváděny v jiném zdroji (Hrabák 1902). Průměrná těžba 

rudy v letech 1859 – 1871 měla být 2200 Ctr. (123,2 t), aniž by byly uvedeny výchozí 

hodnoty, ale z Helmhackerova přehledu je průměr za tuto dobu jen 1729 Ctr. (96,8 t). Dále 

Hrabák uvádí 1800 Ctr. (100,8 t) antimonu crudum, ale z Helmhackerova přehledu vychází 

neuvěřitelných 22310 Ctr. (1249,4 t), což se zdá být neúměrně vysoké číslo vzhledem 

k celkové vytěžené rudě. Shoda panuje pouze u vykázaného antimonu regulus, kdy oba 

autoři uvádějí produkci za toto období ve výši 927 Ctr. (52 t), přičemž jeho výroba začala 

až v roce 1868. 

Koncem roku 1873 však nastává v Evropě všeobecná bankovní a hospodářská krize, 

která se v roce 1875 projevila prudkým poklesem ceny a tím i odbytu suroviny. Tyto 

skutečnosti měly pochopitelně negativní dopad i na dolování v Milešově. Produkce 

(Hrabák 1902) je uváděna následovně (tab. 2): 
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Tabulka 2: Přehled těžby v Milešově 1875 

Rok čistá ruda (Ctr.) antimon crudum (Ctr.) antimon regulus (Ctr.) 

1875 3571 (= 200 t) 649 (= 36,3 t) 92 (= 5,2 t) 

V tomto roce zde pracovalo ještě 167 horníků a 6 hutníků, ale nedostatek peněz byl takový, 

že vedl k zastavení výplat mezd a tím i ke stávkám. Zdejší šichtmistr Schöffel (autor mapy 

na obr. 8) uvádí, že jen občas jsou peníze pro nákup střeliva a dalších materiálů, takže 

novou techniku prakticky nelze využívat a dobývání se vrací ke starým ručním metodám. 

Kittlovy investice do zdejšího dolování zůstávají do značné míry nevyužity, naopak se 

začínají znehodnocovat a celý podnik se neúměrně zadlužuje. Situace rozfárání 

milešovských žil je zachycena na mapě milešovského ložiska se signaturou KH S22-

03/027 z roku 1878, uložené v archivu ČGS v Kutné Hoře (obr. 8). 

 

Obrázek 8: Nárys a půdorys důlních děl v Milešově, E. Schöffel, 1878. 

Od roku 1880 došlo v Milešově k poklesu těžby na 554 Ctr. (31 t) rudy a snížení 

stavu zaměstnanců na 73 horníků. Určitým štěstím za této situace bylo, že v okolí byly 

v provozu další doly, kam se personál postupně přesouval. Šlo jednak o doly Emanuela 

Kittla v Krásné Hoře a jednak o důl Jindřiška (Henriette Schacht) u Proudkovic, který Kittl 

postoupil v roce 1881 svým věřitelům, firmě Bratři Pollakové z Prahy a na kterém tehdy 

pracovalo 130 horníků. V milešovské huti se i nadále zpracovávala ruda z okolních dolů, 
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takže provoz pokračoval i nadále. V té době se zde vyrobilo 1223 Ctr. (68,5 t) antimonu 

crudum a 26,5 Ctr. (1,5 t) antimonu regulus v celkové ceně 41 700 zlatých s 10 dělníky. 

K roku 1885 jsou milešovské doly vykazovány mimo provoz, v huti pak bylo 

zaměstnáno 22 dělníků s huťmistrem a zpracovávala se výhradně ruda dovezená z okolí. 

Huť pracovala i nadále a v roce 1890 je zde uváděno celkem 40 zaměstnanců. 

Zpracovalo se celkem 3285 Ctr. (184 t) rudy, z níž se vyrobilo 476 Ctr. (26,6 t) antimonu 

crudum a 915 Ctr. (51,2 t) antimonu regulus. Kromě toho se také začalo produkovat 

antimonové sklo, kysličníky a moučky (Ježek 1939). Vzhledem k hospodářsky 

bezvýchodné situaci nakonec prodal Emanuel Kittl svůj podnik v tomto roce Antonínu 

Šrutovi, který jej obratem prodal v roce 1891 za 680000 zlatých nově vzniklé Milešovské 

horní a hutní akciové společnosti (Mileschauer Berg- und Hüttenwerks Actien 

Gesellschaft). Emanuel Kittl se stal ředitelem a tuto funkci vykonával do roku 1893, kdy 

zde definitivně skončil. V roce 1891 došlo k přestavbě závodu a založení chemické 

továrny. Postupně díky modernizaci dochází k značnému rozmachu a v rámci Milešovské 

společnosti (tedy v celém Krásnohorském revíru) je zaměstnáno v dolech a hutích na 1000 

pracovníků. Vedle těžby antimonitu se získává jako produkt i zlato ve formě Au – 

amalgamů a zlatem bohatých kyzových šlichů. Období prosperity však trvalo jen do roku 

1898, kdy je zde uváděno již jen 100 zaměstnanců, tedy pouhá desetina stavu před 7 lety. 

V roce 1899 pak zaniká Milešovská důlní a hutní společnost se sídlem v Praze (Bílek 

1953). 

V roce 1900 opět začíná období střídání majitelů. Výroba vykazuje celkem 1529 Ctr. 

(85,6 t) antimonových výrobků a podnik přebírá vídeňský velkostatkář Adalbert Dub, který 

zřídil v roce 1891 společnost Austrian Antimony Works Ltd. se sídlem v Londýně. Od 

roku 1903 přechází podnik na pařížského bankéře Myrthila Rose, který činnost závodu 

ukončil k roku 1909 (Ježek 1939). Představu o vzhledu závodu si můžeme učinit z dobové 

pohlednice (obr. 9), na které je zachycen pohled na areál šachty Václavka od S. Mohutná 

budova s komínem v levé části je původní huť. 

 

Obrázek 9: Dobová pohlednice na areál Václavka, kolem roku 1900. 

Z této doby pochází také další dobová fotografie (obr. 10), která ukazuje pohled na 

provozní budovy milešovských dolů od JZ, v popředí jsou patrné odvaly úpravárenských 

písků, které zde byly označovány jako „šmalda“. 
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Obrázek 10: Dobová pohlednice na odvaly a provozní budovy, kolem roku 1900. 

 

Poslední etapa provozu byla zahájena v roce 1912, když doly koupil Ing. Dr. Zdenko 

Metzl. V roce 1914 založil společnost Deutsch-Österreichische Antimonwerke G.m.b.H. 

Halberstadt a opět byl zahájen provoz z důvodu zvýšené poptávky válečného průmyslu po 

antimonitu. Při úpravách cesty poblíž šachty Václav byla v roce 1916 odkryta alterovaná 

rudnina a začala se zde proto razit průzkumná šachtice Emma. Ta ale po 15 m pronikla do 

staré chodby na Václavské žíle a další práce na ní byly zastaveny. V roce 1917 

v milešovském závodě pracovalo až 190 dělníků. Šlo především o přebírání hald, úpravu 

získané suroviny a udržování dolů v okolí Proudkovic (Bílek 1953). Předmětem zájmu 

byly hlavně zlatonosné kyzy, které se na finální úpravu posílaly do Freibergu v Německu. 

V roce 1918 byla na žíle Marie, asi 15 m od stejnojmenné šachty založena úklonná 

průzkumná šachtice Hanna. Dosáhla hloubky 18 m a narazila na několika místech na 

antimonové zrudnění a také na stařiny. Zmáháním jedné staré chodby byla propojena se 

šachtou Marie. Dalším slepým hloubením se práce dostaly až na úroveň 28 m pod 

povrchem, ale zjištěné rudní polohy většinou rychle vykliňovaly nebo byly neperspektivní. 

Průzkumné práce na šachtě Hanna byly skončeny v říjnu 1919 a tím skončil veškerý 

hornický provoz na milešovských dolech. Téhož roku také vyhořela milešovská chemická 

továrna (www.kosobudy.cz). Po vzniku samostatného Československa byla ustanovena 

akciová společnost České montánní podniky a k 30. 6. 1919 převzala veškerý majetek 

Zdenka Metzla za odstupné ve výši 2000000 Kč. Do podniku vstoupila i Česká banka 

Union. Ředitelem se stal Arnold Metzl, syn původního majitele. Práce probíhaly v menší 

míře na okolních dolech, zejména Marii u Krásné Hory a bylo zde zaměstnáno asi 20 – 30 

horníků. Prudce se však zvyšovaly náklady na udržování provozu a surovina pro chod 

úpravny byla dokonce dovezena i ze Slovenska. Další průzkumné práce probíhaly 

sporadicky v roce 1922 na jediné čelbě na 3. patře dolu Marie u Krásné Hory (nejde o 

milešovský důl Marie) a celý podnik již jen skomíral. Logickým vyústěním dané situace 

bylo usnesení správní rady Českých montánních podniků ze dne 7. 6. 1923 zastavit další 

provoz z důvodu nepříznivých poměrů (Bílek 1953).  

Po roce 1945 ještě probíhaly v prostoru milešovských dolů průzkumné práce, 

založené na vzorkování zdejších odvalů a odkaliště. Poprvé tak bylo v letech 1957 – 1958, 

poté 1987 – 1988 a nakonec 2011 – 2012. Tyto výsledky jsou shrnuty v následující 
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kapitole Rizikové úložné místo těžebního odpadu. Důlní činnost se přesunula z Milešova 

do oblasti Krásné Hory, kde se těžily Au-Sb rudy až do roku 1992. 

 

Historii dolování na Milešovsku se věnuje řada autorů, ale nejpodrobněji a 

nejuceleněji je vše shrnuto v báňsko-historické studii od Dr. Jaroslava Bílka z roku 1953 

„Zpráva o výsledcích studia archivního materiálu pro lokalitu Krásná Hora – Milešov“, 

která je uložena na pracovišti ČGS v Kutné Hoře a v archivu ČGS v Praze pod signaturou 

P011606.  

3.4 Rizikové úložné místo těžebního odpadu 

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem (dále jen Zákon), který 

implementoval ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 

15. 3. 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, přinesl zcela nový a komplexní 

pohled na řešení problematiky těžebních odpadů z hlediska jejich vlivu na životní 

prostředí. Mimo jiné přinesl definice některých pojmů a povinnosti jak pro provozovatele 

těžebních odpadů, tak pro orgány státní správy. 

Podle § 17, odstavec 4, písmeno a) a b) tohoto Zákona MŽP pověřilo ČGS zjišťovat 

výskyt uzavřených úložných míst a opuštěných úložných míst, která mají nebo by mohla 

mít závažný nepříznivý vliv na životní prostředí nebo lidské zdraví, vést jejich registr a 

zajišťovat jeho pravidelnou aktualizaci. 

K naplnění těchto povinností ještě v roce 2009 ČGS vypracovala v rámci OPŽP 

projekt, nazvaný „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu 

představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“ (Štrupl 2013). 

Projekt byl následujícího roku schválen a probíhal do 31. 12. 2012. Jeho cílem bylo 

konsolidovat a aktualizovat stávající data, vytvořit metodiku pro hodnocení lokalit 

s těžebním odpadem, vytipovat potenciálně nebezpečné lokality a vyhodnotit je a konečně 

vytvořit novou databázi Inventarizace úložných míst těžebních odpadů ČR. Terénní práce 

byly zajišťovány subdodavatelsky a vztahovaly se na ovzorkování 300 vybraných lokalit, 

které byly podle této metodiky vyhodnoceny (Čížek 2012). Podařilo se tak vymezit tzv. 

riziková úložná místa, která jsou charakterizována vysokým hazard indexem (HI). Index 

HI je hodnota vypočtená pro konkrétní lokalitu podle vzorců pro hodnocení zdravotních 

rizik dle Metodického pokynu MŽP „Analýza rizik kontaminovaného území“, 

uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 3 z března roku 2011. Databáze úložných míst těžebních 

odpadů se stala součástí Informačního systému ČGS. Evidované údaje jsou veřejně 

přístupné pomocí webových mapových aplikací v české a anglické verzi. Aplikace 

„Inventarizace opuštěných úložných míst“ umožňuje nejenom měnit mapový podklad 

(základní topografická mapa, satelitní snímek, stínovaný reliéf, historické mapy), ale 

zobrazuje lokalizaci úložného místa a příslušných odběrných bodů a k těmto objektům 

prezentuje příslušné zjištěné údaje (obr. 11). Ukázka zachycuje výřez v měřítku 1:5000 pro 

s. okolí Milešova se stavem k lednu 2017. Evidovaná úložná místa jsou vyznačena v 

mapovém podkladu trojúhelníčky sv. od obce Milešov. 
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Obrázek 11: Ukázka webové mapové aplikace ČGS. 

V rámci milešovského revíru bylo hodnoceno pět úložných míst, z toho čtyři v rámci 

zájmového území. Vzorkování probíhalo v letech 2011-2012 a zajistilo jej konsorcium 

firem OPV s.r.o. Praha – GET s.r.o. Praha a GeoVision s.r.o. Praha. Vzorky byly 

odebírány z vody, výluhů a z mělkých vrtaných sond. Součástí metodiky byl i výběr 

lokalizace vzorků tak, aby ke každému hodnocenému tělesu byly k dispozici údaje z okolí 

úložného místa, přímo z tělesa odvalu a z místa „pod“ odvalem, kde je možno očekávat 

ovlivnění hodnot přítomností těžebního odpadu. Práce probíhaly v širším okolí hlavního 

odvalu (obr. 12). 

 

Obrázek 12: Pohled od J na komplex milešovských odvalů. Foto V. Štrupl, 2015 

Vzhledem k tomu, že odval je částečně odkrytý (obr. 13) a je situován v údolí 

Jahodového potoka, zaměřilo se na vzorkování nejenom na zeminy, ale i na povrchové a 

podzemní vody.  

5753 

5752 

5750 
5749 
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Obrázek 13: Pohled od JZ na odkrytou část odvalu. Foto V. Štrupl, 2015 

Celkově bylo v tomto území odebráno 16 vzorků, z toho 7 kopaných sond, 7 

mělkých sond a 2 odběry z povrchového toku. Z těchto vzorků byly na základě 

analytických údajů určeny hlavní škodliviny a porovnány s hodnotami přirozeného pozadí 

(klarky). Jako prioritní kontaminanty v zeminách na této lokalitě vyšly sulfidy arzenu a 

antimonu. Pro identifikaci rizik se vycházelo z Metodického pokynu MŽP z roku 1996 

(Věstník MŽP ČR 8). Míra rizika byla hodnocena ve čtyřech kategoriích, přičemž stačí, 

aby bylo splněno alespoň jedno z kritérií. Jejich význam je shrnut v následující tabulce 

(tab. 3): 

Tabulka 3: Přehled míry rizika na OÚM 

Míra rizika 
Pravděpodobnost 

účinku 

Závažnost následků vlivem OÚM 

 

Vysoká 

Určitě 

nebo s vysokou 

jistotou 

Vlivy na složky ŽP a infrastrukturu: 

 došlo k neobnovitelnému nebo velmi obtížně 

obnovitelnému poškození ekosystému nebo 

horninového prostředí, hydrogeologických 

a hydrologických struktur; 

 velmi výrazné nestabilitní projevy (sesuvy apod.); 

 došlo nebo může dojít k závažnému poškození 

staveb, infrastruktury apod. 

Vlivy na zdraví obyvatel: 

 hrozí těžká nemoc trvale bydlících obyvatel; 

 hrozí negativní ovlivnění zdraví krátkodobě 

pobývajících lidí; 

 hrozí nebezpečí těžkého nebo smrtelného 

poranění osob díky sklonu nebo stabilitě svahů. 
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Míra rizika 
Pravděpodobnost 

účinku 

Závažnost následků vlivem OÚM 

 

Střední 
Odůvodněná 

pravděpodobnost 

Vlivy na složky ŽP a infrastrukturu: 

 došlo k významnému ovlivnění ekosystému nebo 

horninového prostředí, hydrogeologických 

a hydrologických struktur,  

 významné nestabilitní projevy (sesuvy apod.); 

 došlo nebo může dojít k menšímu poškození 

staveb, infrastruktury apod. 

Vlivy na zdraví obyvatel: 

 prokazatelné negativní ovlivnění zdraví trvale 

bydlících obyvatel;  

 hrozí nebezpečí lehkého poranění osob díky 

sklonu nebo stabilitě svahů. 

Nízká 
Malá 

pravděpodobnost 

Vlivy na složky ŽP a infrastrukturu: 

 došlo k ovlivnění ekosystému nebo horninového 

prostředí, hydrogeologických a hydrologických 

struktur; 

 méně významné, ale pozorovatelné nestabilitní 

projevy (sesuvy apod.). 

Vlivy na zdraví obyvatel: 

 zdraví obyvatel může být ovlivněno. 

Zanedbatelná 

Nízká 

pravděpodobnost, 

spíše nenastane 

Vlivy na složky ŽP a infrastrukturu: 

 nedošlo, nebo nejsou pozorovatelné a měřitelné. 

Vlivy na zdraví obyvatel: 

 zdraví obyvatel není ovlivněno. 

 

Rizika na lokalitě byla hodnocena s odkazem na schválenou metodiku v pěti 

kategoriích:  

V kategorii „Geologické poměry“ byla hodnocena rizika spojená s petrografickou 

skladbou uloženého těžebního odpadu vůči přirozenému geologickému podloží, přičemž 

hodnoceným faktorem byla míra odlišnosti petrografického typu hornin, stupně jejich 

zvětrání, prohoření či jiných sekundárních procesů a obsahu složky s potenciálním 

obsahem škodlivin. 

V kategorii „Hydrogeologické a hydrologické poměry“ byla hodnocena rizika 

spojená s vlivem haldoviny na režim podzemních a povrchových vod. Rizikovými faktory 

jsou vývěry a výtoky vod z tělesa haldy, vytváření lokálních zvodní, ovlivnění odtokových 

poměrů nebo kontakt haldoviny s vodními plochami a toky. 

V kategorii „Geochemické a hydrochemické poměry“ byla hodnocena rizika spojená 

s chemickým složením materiálu odvalu, přičemž hodnoceným faktorem je míra 

překročení obsahů prvků vůči pozadí či místně obvyklým hodnotám (tzv. „místním 

klarkům“) a obsah rizikových prvků v tělese odvalu. 
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V kategorii „Inženýrskogeologické poměry“ byla hodnocena rizika spojená se 

stabilitou tělesa odvalu, zejména možnosti sesuvů svahů a propady nebo poklesy ve vztahu 

k okolním stavbám či jiným přírodním či antropogenním systémům. 

V kategorii „Hodnocení vlivů na lidské zdraví“ byly hodnoceny reálné expoziční 

scénáře. Vycházelo se z metodiky MŽP pro zpracování analýzy rizika z března 2011 

(Věstník MŽP 3/2011). Výsledné riziko potom bylo charakterizováno tzv. „hazard 

indexem“ (HI). Pokud je jeho hodnota větší než 1, jde o vysokou rizikovost expozice.  

Výsledky pro zájmovou lokalitu jsou uvedeny v následující tabulce (tab. 4): 

Tabulka 4: Výsledky hodnocení rizik na OÚM v Milešově 

Typ rizika 
Míra rizika 

odval 5749* 

Míra rizika 

odval 5750* 
Stručné zdůvodnění 

Geologické poměry 
střední  

 

střední  

 

V materiálu OÚM převažují 

místní typy hornin s významným 

obsahem cizorodých materiálů 

(úpravnický rmut). 

Hydrogeologické 

poměry 

zanedbatelná 

 

zanedbatelná 

 

Hydrogeologické poměry 

neohrožují OÚM, odpady jsou 

uloženy nad úrovní hladiny 

podzemní vody. 

Geochemické a 

hydrogeochemické 

poměry 

vysoká 

 

vysoká 

 

V tělese OÚM byly indikovány 

velmi vysoké obsahy Sb, vysoké 

obsahy As a zvýšené 

koncentrace dalších škodlivin. 

Byl prokázán potenciál k tvorbě 

kyselých výluhů. 

Inženýrskogeologické 

poměry 

vysoká 

 

nízká 

 

Těleso OÚM č. 5749 je narušené 

odběrem materiálu na jižním 

svahu, zde lokálně hrozí rizika 

sesuvů. Svahy jsou postižené 

erozí, sklon svahů cca 45°, 

v místě odtěžování 70° - 80°. 

Hodnocení vlivů na 

lidské zdraví 

a ekosystémy 

vysoká vysoká 

Existují reálné expoziční scénáře 

a je prokázána pravděpodobnost 

expozice. Lze důvodně usuzovat 

na potenciální rizika 

nekarcinogenního účinku v 

případě ingesce (HI = 3,71, a 

13,57) i dermálního kontaktu 

(HI = 1,20 a 2,57). 

Celková míra rizika vysoká vysoká 

OÚM obsahuje škodlivé složky 

negativně ovlivňující zdraví lidí 

a životního prostředí. 
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Celková míra rizika byla hodnocena podle nejvyššího dosaženého stupně 

v jednotlivých kategoriích. Z pěti posuzovaných úložných míst bylo u dvou hodnoceno 

celkové riziko jako vysoké. Pro úložné místo s identifikačním číslem 5749 (odval jámy 

Emanuel) byla vypočítána hodnota HI = 13,57 a pro úložné místo s identifikačním číslem 

5750 (odval jámy Marie) byla vypočítána hodnota HI = 14. Jako hlavní kontaminanty byly 

detekovány arzén (As) a antimon (Sb).  

Z těchto zjištěných údajů vyplývá, že zdejší odvaly byly vyhodnoceny jako rizikové 

a byly proto v roce 2013 zařazeny do registru rizikových opuštěných úložných míst 

těžebních odpadů. Tento registr vede ČGS z pověření MŽP podle § 17, odst. 4, písm. b) 

zákona č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem. 
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4 Vyhodnocení podkladů  

Těžba antimonových rud na lokalitě Milešov probíhala pouze po dobu necelých 40 

let ve druhé polovině 19. Století. Následné práce po dobu dalších téměř 30 let již 

představoval pouze sporadický průzkum, přebírání hald a úprava místní i dovezené 

suroviny. Z této doby se zachovala řada archivních materiálů, které mají převážně povahu 

korespondence, provozní dokumentace a různých dobrozdání, ale konkrétní údaje často 

chybí.  

4.1 Revize dostupných materiálů 

Písemné materiály k této lokalitě můžeme rozdělit do několika skupin. Jsou to jednak 

publikace, archiválie, mapy a nepublikované zprávy a posudky. 

Publikované zprávy mají zpravidla charakter článků nebo příspěvků v odborných 

časopisech. V některých případech jde o dobové dokumenty, které vznikaly v době 

provozu dolů, tedy ve druhé polovině 19. století. Ve větší míře jsou ale zastoupeny práce 

novější, které se zabývaly již jen historií provozu, situací ložiska a důlních děl, geologií, 

mineralogií atd. Nejúplnější přehled literatury uvádějí Čepek (1927), Kratochvíl J. (1962), 

Kratochvíl F. (1979) a Bílek (1953). Odkazy zmiňují více než 60 prací českých a 

německých, ojediněle se vyskytují i příspěvky ve francouzštině a angličtině. 

Podrobným studiem archiválií se zabýval Bílek (1953), který uvádí odkazy na 

provozní dokumenty, uložené ve Státním ústředním archivu, Zemědělsko-lesnickém 

archivu a zejména v archivu tehdejšího Západočeského rudného průzkumu v Krásné Hoře, 

dnes jako součást archivu DIAMO s.p. v Příbrami. 

Mapové podklady jsou evidovány a uloženy buď samostatně, nebo jako součást výše 

citovaných zpráv a článků. Nejvíce map je uloženo v archivu Geofondu ČGS a jde o více 

než 70 tematických map z let 1870 – 2003. Nejdůležitější mapy pro tuto práci 

představovaly mapy důlní, přehledné a vzorkovací plány. Ostatní mapy, jako např. 

geochemické, geofyzikální a inženýrsko-geologické, prakticky neměly žádný přínos pro 

zpracovávané téma. 

Nejzásadnější význam pro tuto práci měly nepublikované zprávy a posudky. Opět jde 

o materiály uložené v archivu Geofondu ČGS, pod signaturní řadou GF P, což jsou 

odborné posudky jako výsledky geologických prací. Jde celkem o 18 zpráv z let 1910 – 

2012, z nichž dvě jsou stěžejní - GF P011606 a GF P101315. Dále se podařilo získat 

v archivu DIAMO s. p. v Příbrami další nepublikovanou dokumentaci o vzorkování 

odkaliště a odvalu v Milešově v letech 1957 – 1958. Tyto materiály budou podrobněji 

interpretovány níže. 

V roce 1957 přistoupily tehdejší Středočeské rudné doly n.p. Příbram k mělkému 

vrtnému průzkumu a vzorkování odkaliště a odvalu milešovských dolů. Vyhodnocení měl 

provést Ústav pro výzkum rud Praha. V té době zde byly dosud zachovány zbytky závodu 

u šachty Václav a provozní budovy na hraně odvalu. V prostoru horní části hlavního 

odvalu bylo odvrtáno celkem pět vrtů v linii po 20 – 25 m, vzorkovány však byly jen čtyři 
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(V1 – V4). Vrt 1 byl hluboký 6,5 m a bylo z něj odebráno 7 vzorků, vrt 2 byl hluboký 4 m 

a byly z něj odebrány 4 vzorky, vrt 3 byl hluboký 2 m a byly z něj odebrány 2 vzorky a vrt 

4 byl hluboký 1,3 m a byly z něj odebrány také 2 vzorky. V prostoru odkaliště pak byly 

odvrtány mělké ruční vrty v pravidelné síti 10 x 10 m. Jednotlivé vrty byly označeny jako 

I/1 – I/5, ve druhé řadě to byly vrty II/1 – II/4, ve třetí řadě to byly vrty III/1 – III/4, ve 

čtvrté řadě to byly vrty IV/1 – IV/4 a v páté řadě to byly vrty V/1 – V/5. Na obr. 14 jsou 

označeny pouze arabskými číslicemi. Jejich hloubka kolísala mezi 0,5 m až po 3,7 m. Vrt 

II/2 neměl výnos jádra, u vrtů IV/1, IV/4 a V/1 nebyly prováděny analýzy. Celkem bylo 

hodnoceno 46 bodových analýz na antimon. Z odebraných vzorků pak byla spočítána 

orientační kovnatost antimonu a tonáž deponovaných materiálů. Lokalizace průzkumných 

prací byla vynesena do půdorysného plánu v měřítku 1:500, přičemž objekt odkaliště byl 

ohraničen žlutě a objekt odvalu zeleně (obr. 14). Mapka je součástí protokolu o odběru 

vzorků, uloženém v archivu DIAMO s. p., areál šachty 15, Příbram - Brod. 

 

Obrázek 14: Půdorysná situace odkaliště a odvalu, 1957. 
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Ekonomikou využitelnosti odvalů u Krásné Hory a Milešova se zabývá závěrečná 

zpráva podrobného průzkumu „Milešovský a krásnohorský odval“ (Mandík 1988). 

Průzkum se soustředil na podrobné vzorkování tohoto území za účelem vypočítání 

zbytkových zásob za odvalu. Vzhledem k tomu, že šlo o odběry materiálů z odvalu a 

z odkaliště, tedy z druhotně navrstvené kamenité a písčité frakce o mocnosti do několika 

metrů, byla použita vrtná pojízdná souprava BENOTO. Tato technologie funguje na 

principu drapákového velkoprofilového hloubení, kdy jsou pažnice hydraulicky 

zasunovány dolů za neustálého kývavého pohybu doprava a doleva. Odběry vzorků 

probíhaly tím způsobem, že z každého odvrtaného metru (cca 1200 kg materiálu) bylo 

odebráno asi 5 % (cca 60 kg materiálu), které byly kvartovány a uloženy do vzorkovnic. 

Hloubení probíhalo do té doby, dokud nebylo dosaženo podloží odvalu, tedy 

„nehaldového“ materiálu. Kromě toho byly ve svahu odvalu ručně hloubeny rýhy, které 

měly hloubku 1 m a vzorky byly odebírány jako záseky v boku. Tyto analýzy jsou také 

nejdůležitějším datovým vstupem pro zpracování digitálního modelu. V rámci průzkumu 

bylo odvrtáno 17 vrtů (V1 - V17) o hloubce 2 – 6 m, vyhloubeno 14 rýh o hloubce 1 m 

(R1-M – R14-M) a 1 sonda v odkališti (S1) o hloubce 2 m (obr. 15). Z uvedených prací 

bylo vyhodnoceno 190 bodových analýz na Sb, Au, As. 

 

Obrázek 15: Příloha ZZ Milešovský a krásnohorský odval (Mandík, 1988). 

Další geologický úkol týkající se lokality se zabýval sledováním nadlimitních 

koncentrací anorganických látek přírodního původu v horninách a produktech jejich 
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zvětrávání (Hranáč 2007). Na základě zpracování dat existující geochemické databáze v 

něm byla vymezena území s nadlimitními (rizikovými) obsahy sledovaných prvků těžkých 

kovů. Oblast Milešovska byla sledována a hodnocena z hlediska koncentrací As a Sb v 

půdách. Tato práce řešila poměrně široké okolí lokality a jako kontrolní vzorky 

s provedenou analýzou jsou uvedeny pouze 2 vrty mimo zájmové území, takže nemohly 

být využity ani pro porovnání hodnot s dřívějšími a novějšími údaji. 

Poslední práce zde byly prováděny v letech 2011-2012 v souvislosti s projektem 

„Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících 

závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“ (Čížek 2012). Šlo o mělké 

vzorkování odvalů, analytiku a vyhodnocení konkrétních míst z hlediska výskytu 

škodlivin. V této lokalitě bylo vytipováno celkem 28 odběrných bodů, ze kterých byly 

získány analýzy Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Ag, Te, Tl, Sn, V, Zn. 

Výsledky zjištěné při této akci vedly k zařazení milešovských odvalů mezi tzv. riziková 

opuštěná úložná místa a byl vymezen jejich plošný rozsah. Pouze v devíti případech však 

byly tyto odběry situovány v tělese odvalu a odkaliště. Ostatní odběrná místa ležela mimo 

zájmové území nebo šlo o vzorky podzemních a povrchových vod, které nebyly pro práci 

relevantní. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.4 (Rizikové úložné místo těžebního odpadu), 

vzorkování v letech 2011 – 2012 bylo vztaženo celkem k pěti dílčím úložným místům, 

vázaným na jednotlivá důlní díla v milešovské lokalitě. Vzhledem k tomu, že fakticky se 

zde vyskytují dva základní typy nahromaděných odpadů (jemné kaly v odkališti a hrubší 

frakce písků na odvalu), bylo těchto pět původních míst transformováno pouze do dvou, a 

to do odvalu a odkaliště. Tím se situace de facto vrátila do pojetí z roku 1958. 

4.2 Vlastní mineralogické vzorkování 

Zrudnění v milešovském revíru je vázáno na žilné systémy a mylonitizované 

tektonické pukliny přímo související se středočeským plutonem. Jejich směr je obecně 

VSV-ZJZ se strmým úklonem k J. Zjištěný směrný dosah je v nižších stovkách metrů, 

hloubkový dosah byl důlními díly ověřen až na úroveň 12 patra šachty Václav, tedy 160 m 

pod povrchem (Kratochvíl 1979).  Žíly jsou velmi nepravidelné mocnosti, která kolísá od 

několika centimetrů až po čočkovitý vývoj o mocnosti téměř 2 m. Jejich výplň je tvořena 

křemennou žilovinou, místy jsou zastoupeny v malé míře i karbonáty. Křemen je přítomen 

ve dvou generacích. Jednak jako starší, jemnozrnný, tmavě zbarvený rozptýlenými rudními 

minerály a jednak jako mladší, bíle zbarvený, bez přítomnosti rud, tvořící výplně drobných 

puklin (Čepek 1927). Hlavní užitkovou složkou je antimonit (Sb2S3), který se vyskytuje 

buď ve formě jemných impregnací v křemenné žilovině, nebo jako masivní, hrubě 

krystalické zrudnění. Vedle toho byly na milešovském ložisku zjištěny další minerály Sb, 

jejichž přítomnost je pouze akcesorická a nemají vliv na obsah zdejších rud. Jejich výčet je 

následující (Kratochvíl 1962): ryzí antimon (Sb), aurostibit (AuSb2), cervantit 

(Sb
3+

Sb
5+

O4), kermezit (Sb2S2O), stibikonit (Sb
3+

Sb
5+

2O6OH) a valentinit (Sb2O3). 

Z dalších sulfidických minerálů se zde vyskytují pyrit (FeS2) a arzenopyrit (FeAsS), 

tvořící velmi jemné vtroušeniny v křemenné žilovině. Okolí rudních žil je většinou 
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postiženo alteracemi, projevuje se zde zejména sericitizace, chloritizace a epidotizace 

okolních granitoidů e jejich žilných ekvivalentů (Čepek 1927). 

V rámci terénních revizí lokality v letech 2015 a 2016 se podařilo nasbírat 

z milešovského odvalu řadu vzorků rudniny s antimonitem. Šlo o úlomky alterovaného 

granitu a žiloviny s antimonitem. Pro tuto práci byly vybrány dvě typické ukázky. 

Na vzorku 1 (obr. 16) je v horní části patrná část žilky masivního antimonitu, místy 

s náznaky svislých krystalových jehlic. Horní část antimonitové žíly je pokryta tenkou 

vrstvičkou rezavě hnědých zoxidovaných sulfidů. Spodní část tvoří prokřemenělá žilovina 

s nepravidelnými jemnými impregnacemi antimonitu. Žilovina je zbarvena příměsí 

antimonitu, pyritu a arzenopyritu do tmavě šedého odstínu a přítomnost chloritů vytváří 

místy nazelenalý odstín. 

 

Obrázek 16: Vzorek 1, ukázka antimonitové žilky, vlastní sběr 2015 

Na vzorku 2 (obr. 17) je nalevo vidět navětralý, rezavě hnědý limonitizovaný povrch, 

který přechází postupně do alterovaného, zelenošedého jemnozrnného granitu a dále do 

šedavě zabarvené prokřemenělé žiloviny. Ta obsahuje impregnace jemného antimonitu 

stříbřité barvy, vlivem oxidace s namodralými odstíny. V levé spodní části vystupuje 

výrazně lesklý závalek masivního antimonitu s jehlicovitým vývojem. 
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Obrázek 17: Vzorek 2, ukázka antimonitového zrudnění, vlastní sběr 2016 

Ze získaných vzorků je možné udělat si představu o podobě zdejších rud. Podle 

historických popisů z doby provozu obsahovaly těžené partie masivní polohy antimonitu, 

které se v haldě nepodařilo nalézt. 

Kromě těchto makroskopických ukázek byly odebrány i další typické vzorky, 

vyskytující se v materiálu zdejšího odvalu. Šlo jednak o dvě ukázky strusky z místní hutě a 

jednak o vzorek jemnozrnné frakce po úpravě rudy. Vzorky byly upraveny a podrobeny 

analýze na elektronovém mikroskopu. V případě strusek to bylo celkem 30 pozorování a 

na písčité frakci bylo uděláno celkem 31 pozorování. 

Strusky jsou v odvalu přítomné v menším množství v podobě drobných, 

kompaktních, ostrohranných úlomků. Vyskytují se zde dva typy, jednak sklovité, tmavě 

zbarvené, s pórovitou strukturou (vzorek 3, obr. 18) a jednak více škvárovité a barevně 

pestřejší (vzorek 4, obr. 19).  

Vzorek 3 představuje vitritickou strukturu s přítomností četných kulovitých bublin, 

vzniklých v proplyněné hmotě. Nábrus vzorku je zachycen při 150násobném zvětšení, ve 

spodní části je v grafu zachyceno chemické složení hmoty v místě červeného záměrného 

kříže. Jde o typicky metalurgickou strusku s převažujícím výskytem kovových oxidů a 

oxidu křemičitého. 
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Obrázek 18: Vzorek 3, ukázka výstupu z elektronového mikroskopu. 

Vzorek 4 je charakteristický škvárovitou strukturou. Nábrus vzorku je zachycen při 

150násobném zvětšení. Graf ve spodní části je ukazuje chemické složení hmoty v místě 

červeného záměrného kříže. Tento typ vzorků je charakteristický zvýšenými obsahy 

antimonu (Sb) a železa (Fe), zvýšená je i příměs zlata (Au). Kromě toho jsou přítomny i 

další charakteristické prvky, jako je křemík (Si), hliník (Al), hořčík (Mg), síra (S) a kyslík 

(O). Rovněž arzén (As) je patrný v mírně zvětšeném množství. 
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Obrázek 19: Vzorek 4, ukázka výstupu z elektronového mikroskopu. 

Jemnozrnná písčitá frakce je zastoupena v odvalu v několika nesouvislých polohách. 

Jde o velmi jemné, světlé až okrové písky, místy s většími úlomky (vzorek 5, obr. 20). 

Vzorek 5 zachycuje přítomnost ostrohranných částic v základní hmotě při 

400násobném zvětšení. Graf ve spodní části je ukazuje chemické složení. Výskyt většího 

množství zjištěných prvků včetně několika neobvyklých (Ce, Ti, Cu) odpovídá složení 

primárních hornin, ve kterých se zrudnění nachází. 
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Obrázek 20: Vzorek 5, ukázka výstupu z elektronového mikroskopu. 

Nakonec bylo provedeno i mikroskopické zkoumání vzorku rudy. Byl vybrán 

úlomek s polohou antimonitu v křemenné žilovině (vzorek 6, obr. 21). 
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Obrázek 21: Vzorek 6, ukázka výstupu z elektronového mikroskopu. 

Zkoumaná světle šedá hmota v místě červeného záměrného kříže je zrno antimonitu 

při 160násobném zvětšení. Tomu odpovídá i graf ve spodní části, který ukazuje zastoupení 

S a Sb. Není zde zjištěna přítomnost Au ani chemickým rozborem ani viditelně v nábrusu. 

To svědčí o tom, že antimonit neobsahuje inkluze zlata, které, pokud je přítomno, je 

geneticky vázáno na křemen. Tmavě šedá hmota v pravé části snímku je křemen (SiO2). 

Předložené výsledky je nutné považovat jen za doplňující informaci k problematice 

materiálů deponovaných na milešovských odvalech, mimo vlastní cíle práce. Nelze z nich 

proto vyvozovat závěry z hlediska geneze zrudnění, mineralogie, chemismů látek nebo 

možností upravitelnosti těchto materiálů. Přesto je zajímavé porovnat zjištěné údaje 

s mineralogicko-technologickým zhodnocením úpravárenských odpadů, provedeným 

v roce 1987 tehdejšími Rudnými doly n. p., Příbram (Blüml, 1987). V rámci průzkumu 

haldy byly odebrány celkem 3 vzorky, první dva měly charakter hrubých písků po 
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gravitační úpravě rudy, třetí vzorek byl velmi jemnozrnný, tmavě zabarvený, s jílovitou 

složkou a zřejmě šlo o původní flotační odpad.  

První dva vzorky byly sítovány do 6 frakcí s velikostí zrna nad 1 mm, 1–0,5 mm, 

0,5–0,25 mm, 0,25–0,125 mm, 0,125–0,063 mm a pod 0,063 mm. V prvních dvou 

vzorcích byla objemově nejvíce zastoupena frakce 0,25–0,125 mm, a to téměř v 40% 

z celkového množství. Kromě klasických horninotvorných minerálů (živce, biotit, křemen, 

amfibol, jílové minerály) byly zjištěny i oxidy železa ze zvětralých sulfidů a v několika 

případech i plíšky ryzího zlata (do velikosti 0,015 mm), srůstajícího se zrny křemene. 

Antimonit nebo jiné minerály antimonu byly zjištěny jen ve zcela nepatrné míře. Rovněž 

byly zastoupeny plynokapalné uzavřeniny, opakní částice a několik zirkonu, titanitu a 

kasiteritu.  

Třetí vzorek byl vzhledem ke své jemnozrnné struktuře sítován jen na 3 frakce 

s velikostí zrna nad 0,1 mm, 0,1–0,063 mm a pod 0,063 mm. Zde byla nejvíce zastoupena 

nejjemnější frakce pod 0,063 mm, a to téměř v 60% z celkového množství. Složení bylo 

obdobné jako u předchozích dvou vzorků, tedy nejvíce horninotvorné minerály 

z granitoidů středočeského plutonu, jílovité minerály a opakní částice přisuzované 

sulfidům. 

Výsledkem bylo zjištění, že tyto materiály obsahují v průměru 0,6–3,8 % Sb a 0,9–

6,2 g/t Au. Překvapivá byla jen minimální přítomnost antimonitu, případně sekundárních 

oxidů Sb. Zlato zde není vázáno na pyrit ani arzenopyrit, ale vystupuje samostatně ve 

vazbě na křemen. Antimon je v těchto úpravárenských materiálech přítomen převážně 

v oxidické formě a jeho případné získávání flotací je problematické. Rovněž zlato je 

vzhledem k velikosti pod 0,05 mm prakticky vyloučeno získávat gravitačními metodami. 

Jako jediná možnost využití obou užitkových složek (antimonu a zlata) se proto jeví nějaký 

loužicí proces, ale technologie by musela být teprve zkoumána (Blüml, 1987). 
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5 Metodika tvorby digitálního modelu prostorové distribuce 

sledovaných prvků 

Pro odhady zásob ložisek nerostných surovin podle variantních podmínek 

využitelnosti, určení jeho morfologie a prostorové distribuce jednotlivých ložiskových 

atributů se v současné době využívají moderní matematické postupy z oblasti matematické 

statistiky a geostatistiky. Základem je vytvoření digitálního modelu ložiskového tělesa, 

který by se co nejvíce blížil realitě.  

V tomto procesu se pomocí tzv. gridování generují hodnoty sledovaných 

technologických parametrů (v tomto případě prvků Sb, Au, As) v pravidelné síti bodů, tedy 

ve 3D - gridu. Do výpočtu pro daný bod obvykle vstupují pouze vzorky ze zóny vlivu, jejíž 

tvar a velikost jsou ovlivněny případnou anizotropií a kontinuitou pole (Vizi, Hlásny, 

2007). Tyto gridy slouží jako základ pro následnou vizualizaci a odhady zásob. Z celé řady 

interpolačních metod jsou v této práci použity následující typy: 

• statistická metoda inverzních vzdáleností (Staněk, 2005), 

• geostatistické krigování (Remy et al., 2009), 

• podmíněné geostatistické (stochastické) simulace (Remy et al., 2009). 

Statistická metoda inverzních vzdáleností (angl. Inverse Distance Weighting, IDW) 

předpokládá, že hodnota zkoumané veličiny ve zvoleném bodě je statisticky závislá na 

naměřených hodnotách v dostatečně velkém okolí, a že vliv těchto hodnot na interpolované 

hodnoty se vzdáleností klesá, což je v interpolující funkci vyjádřeno váženým lineárním 

odhadem. 

Jako geostatistika se označuje aplikování teorie náhodných funkcí na popis a 

oceňování přírodních objektů, které lze charakterizovat distribucí hodnot tzv. 

regionalizovaných – prostorových veličin (v tomto případě hodnot sledovaných 

ložiskových atributů). Koncept náhodné funkce popisuje např. Chiles a Delfiner (2012). 

Náhodná funkce, označovaná Z(u), je soubor závislých náhodných veličin {Z(u), uS}, 

každá z nich je určena souřadnicovým vektorem u v poli nebo studované oblasti S. 

Předností geostatistických metod je to, že zohledňují korelační vlastnosti sledovaného 

atributu – zde vyjádřené strukturální funkcí (nejčastěji funkcí semivarianční), prakticky 

vyjádřené za předpokladu stacionarity náhodné funkce ve sledované oblasti S tzv. 

variogramem. Pro modelování prostorové distribuce jednotlivých ložiskových atributů se 

používají klasické metody geostatistiky (tzv. krigování) a v posledních letech také 

geostatistické podmíněné simulace (Remy et al., 2009), kdy jsou lokalizace vstupních 

údajů s hodnotami zahrnuty do pole S. Proces přidávání náhodných veličin do náhodné 

funkce Z(u), které jsou v geologických objektech ve skutečnosti odebrané vzorky, je znám 

jako tzv. datové podmiňování. 

Krigování poskytuje nejlepší nestranný lineární odhad, neboť je založeno na 

požadavku nulové střední hodnoty rozdílu mezi skutečnou a odhadnutou hodnotou 

sledované veličiny a na minimalizaci rozptylu tohoto rozdílu. Tyto metody tak produkují 

co nejvěrnější odhad střední hodnoty v daném místě, avšak na rozdíl od vstupních hodnot 
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je rozptyl vypočtených hodnot pro prostorové či plošné elementární jednotky nebo síť 

bodů minimální a takto vypočtené hodnoty jsou vyhlazené. 

Podmíněné stochastické simulace umožňují výpočet hodnot regionalizované 

proměnné v zájmovém prostoru tak, aby simulované hodnoty na známých místech měření 

přesně odpovídaly hodnotám naměřeným. Navíc mají hodnoty, které jsou během simulace 

vygenerovány, stejné statistické rozdělení a stejný variogram jako vstupní hodnoty. Na 

rozdíl od krigování je tedy při využití stochastické simulace pro vypočtené hodnoty 

zachována distribuce vstupních hodnot – nejenom střední hodnota, ale i rozptyl. Stejně 

jako může být jedna náhodná veličina definována konečným souborem simulovaných 

realizací, náhodná funkce Z(u) je zobrazována a používána svými realizacemi {z
(l)

(u), 

uS}, l = 1, ..., L (Lantuéjoul, 2002; Goovaerts, 1997, Chiles a Delfiner, 2012). V praxi 

mají tyto realizace podobu konečného čísla L simulovaných regionalizovaných 

proměnných, z nichž každá poskytuje stejně pravděpodobnou alternativu reprezentace 

neznámé skutečné regionalizované proměnné z(u), uS. Modelem náhodné funkce není 

pouze každá jednotlivá realizace, ale soubor všech L simulovaných realizací. Tento model 

poskytuje zároveň posouzení neurčitosti prostorového rozložení z-hodnot ve studované 

oblasti. Ze sady L realizací z
(l)

(u)  lze pak zjistit rozdělení pravděpodobnosti náhodné 

veličiny Z(u) v každém konkrétním místě u. Takové možnosti klasické statistické a 

geostatistické metody krigování neposkytují, odhadují pouze jedinou regionalizovanou 

proměnnou z(u). Hlavní nevýhodou krigovacích postupů je značné vyhlazení výsledné 

regionalizované proměnné, neboť základem těchto postupů je právě minimalizace rozptylu. 

Naproti tomu při simulacích bývá variabilita vstupních dat zachována a výsledná 

regionalizovaná proměnná (např. v podobě E-typu, tedy střední hodnoty sady realizací) tak 

více odpovídá realitě (Remy et al., 2009). 

Je třeba zdůraznit, že základní podmínkou pro použití výše popsaných 

geostatistických postupů je normální rozdělení vstupních dat. Zjišťování charakteru 

statistické distribuce sledovaných hodnot je proto základní úlohou statistického rozboru. 

Obecně v praxi platí, že empirické distribuce většiny veličin popisujících geologická tělesa 

neodpovídají běžně uvažovanému normálnímu rozdělení, ale mají distribuci asymetrickou 

(převážně kladně), což je i případ v práci sledovaných prvků (Sb, Au a As). Bez správného 

přístupu k „zešikmeným“ (asymetrickým) datům není možné zpracovávat geostatistické 

analýzy a odhady, protože nejlepší lineární odhad je takový, který je získaný z 

experimentálních hodnot, odpovídajících normálnímu Gaussovu rozdělení (Vizi, Timčák, 

2002). Pokud vstupní soubor dat nevyhovuje normální distribuci, což je prakticky vždy, je 

třeba provést tzv. kvantilovou (grafickou) transformaci vstupního souboru dat, aby měl 

výsledný soubor normované normální rozdělení (NNR) se střední hodnotou nula a 

směrodatnou odchylkou rovnou jedné. 

 

Metodika tvorby digitálních modelů haldy a odkaliště pro lokalitu Milešov zahrnuje: 

1. Zpracování digitálního modelu terénu objektů haldy a odkaliště. 

2. Rekonstrukce původního povrchu na místě hald na základě obvodu hald, archivních 

řezů, extrapolace Z-souřadnic. 

3. Verifikace a korekce vstupních dat. 
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4. Výpočet a vizualizace prostorové lokalizace vstupních dat. 

5. Statistické zpracování a geostatistická strukturální analýza technologických parametrů. 

6. Vytvoření digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků (3D gridů) 

s využitím metody inverzních vzdáleností, geostatistického krigování a podmíněné 

geostatistické simulace. 

7. Odhady zásob Sb, As a Au (program Milesov). 

8. Vizualizace digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků ve 3D v 

prostředí Voxler. 

9. Vizualizace horizontálních řezů ve 2D v prostředí Surfer (program Milesov).  

10. Vizualizace sítě vertikálních řezů ve 2D v prostředí Surfer (program Milesov).  

 

V následující kapitole jsou podrobněji popsány výše uvedené jednotlivé kroky nově 

vyvinuté metodiky. Primárně byla použita data ze závěrečné zprávy podrobného průzkumu 

„Milešovský a krásnohorský odval“ (Mandík 1988), která se stala základním zdrojem 

údajů pro tuto práci. Datové sady byly doplněny i o údaje z dalších zdrojů, zejména 

z dokumentace prací z roku 1958, uložené v archivu DIAMO s. p., areál šachty 15, 

Příbram – Brod a ze Závěrečné zprávy o průzkumu s předběžným posouzením míry rizika 

OÚM ID5749 Milešov I (Pechar et al., 2012). 
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6 Vytvoření digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných 

prvků pro odval a odkaliště 

V této kapitole jsou pod jednotlivými subkapitolami podrobněji popsány postupné 

kroky nově vytvořené metodiky (viz kapitola 5). Modelovány byly dva samostatné objekty 

– odkaliště a odval, pro který se v textu dále užívá i označení „halda“. 

6.1 Digitální model terénu v zájmovém území 

Základním podkladem pro vytvoření prostorového modelu obou těles (odkaliště a 

odvalu) bylo využití dat digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G) na 

topografickém podkladu. Tato data jsou pořizována technologií laserového skenování 

(Laserscanning) neboli LIDARu (Light Detection and Ranging). Uvedená metoda je 

používána při leteckém snímkování a využívá principu pulsního bezodrazového 

dálkoměru, který pracuje s vysokou frekvencí. Získaná data představují zobrazení 

zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek jednotlivých bodů, které jsou dány 

souřadnicemi X, Y. Hodnota H reprezentuje nadmořskou výšku v referenčním systému 

Balt po vyrovnání se střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném 

terénu. Oproti předchozímu modelu 4. generace (DMR 4G) se tato data liší nejen vyšší 

přesností rozlišení, ale také tím, že zemský povrch není reprezentován gridem (pravidelná 

čtvercová síť 5 x 5 m), ale nepravidelnou trojúhelníkovou sítí bodů (TIN). Tvorba DMR 

5G byla zahájena v roce 2009 a v současnosti je těmito daty pokryto celé území ČR.  

Zvětšený výřez povrchové situace zájmové lokality se zachyceným současným 

reliéfem na podkladu topografické mapy je zobrazen na následujícím obrázku (obr. 22). 

Mohutné těleso haldy je situováno zhruba uprostřed a je protaženo sv. – jz. směrem nad 

zaříznutým údolím Jahodového potoka. Dobře patrné jsou morfologické nerovnosti na 

povrchu, zejména ve vrcholové části odvalu. Navazující obdélník ve středu výřezu je 

fotbalové hřiště, které zde bylo vybudováno v aplanovaném areálu bývalých dolů. Přímo 

mezi hřištěm a odvalem je patrná oválná deprese s rovným dnem, což je objekt odkaliště. 

Světle žlutou barvou ve V části obrázku je podbarvena silnice vedoucí z Milešova do 

Krásné Hory. 
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Obrázek 22: Výřez LIDARové mapy v prostoru zájmové lokality. 

Na základě údajů z LIDARové mapy byl vytvořen grid povrchu haldy a odkaliště 

(obr. 25). 

6.2 Rekonstrukce původního povrchu na lokalitě 

Porovnání současné morfologie reliéfu v zájmové lokalitě s archivními podklady 

ukazuje, že zde postupně docházelo k částečným změnám povrchu. To bylo způsobeno 

zejména deponováním vyrubaného materiálu na haldy v okolí jednotlivých šachet. Nejvíce 

postiženým místem byl S svah údolí Jahodového potoka, kam byla deponována většina 

hlušiny a odpadů po úpravě rud.  

Provozní dokumentace průzkumu prováděného v roce 1957 neobsahuje údaje o 

nadmořské výšce povrchu ani u popisu provedených vrtů (souřadnice Z), ani v situačním 

plánku lokality v měřítku 1:500 (obr. 14). Určitou představu si však můžeme udělat 

z leteckého snímku lokality z roku 1952 (obr. 23). Nejde o příliš kvalitní snímek, ale 

jednoznačně z něj lze vyvodit, že vlastní těleso odvalu bylo obnažené a na jeho hraně stály 

původní provozní budovy. Prostor odkaliště byl poměrně volný, s výraznou haldovinou 

v jeho sz. části a v území mezi jv. částí odvalu a prostorem původní šachty Václav vedlo 

několik místních komunikací a byly zde zbytky poklesů a propadlin na středním úseku žíly 

Václav. 



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   48 
 

 

Obrázek 23: Letecký pohled na lokalitu, 1952. 

V rámci průzkumu z roku 1988 (Mandík 1988) byl součástí závěrečné zprávy také 

podrobný výškopisný plán odvalu a odkaliště v Milešově. Šlo o dokument v měřítku 1:500, 

ale bohužel opět nikoliv na topografickém podkladě. Mezi jednotlivé průzkumné práce 

byly nepravidelně a schematicky vyneseny kóty a graficky naznačeny elevace a deprese. 

Tyto údaje nekorespondovaly s místy jednotlivých rýh a vrtů. Rovněž v měřické 

dokumentaci průzkumných prací, která zahrnovala souřadnice X a Y, metráž, geologický 

profil a obsahy zjišťovaných prvků (Au, Sb, As), nebyla uvedena kóta Z, tedy nadmořská 

výška v době průzkumu. Vzhledem k tomu, že vrty byly hloubeny vždy pouze na úroveň 

podloží, je možné si z těchto údajů (metráž + geologický profil) udělat představu o 

mocnosti a složení haldoviny v místě vrtů. Nelze tak ale učinit v případě rýh, které byly 

hloubeny vždy do 1 m a délkově byly ukončeny, jakmile byl zachycen jiný materiál než 

haldovina. V těchto místech tedy nelze přesněji odvodit mocnost deponovaného materiálu. 

Původní morfologii povrchu v době vzorkování, tedy v roce 1988 nelze přesně určit 

z dostupných podkladů. Pro tvorbu modelu obou těles proto byla převzata výškopisná 

situace ze současného lidarového mapového podkladu s vědomím, že v některých místech 

se mohla situace terénu poněkud lišit, ale případné rozdíly by neměly mít zásadní vliv na 

dosažené výsledky.  

6.3 Verifikace a korekce vstupních dat 

Základem pro tuto práci byla data prezentovaná v závěrečné zprávě podrobného 

průzkumu „Milešovský a krásnohorský odval“ (Mandík 1988).  

Zpráva obsahuje dokumentaci celkem 17 vrtů (V1 až V17) z prostoru odvalu (haldy) 

o hloubce 1 – 6 m, jedné sondy (S1) z prostoru odkaliště o hloubce 1,8 m a 14 rýh (R1-M 
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až R14-M) z prostoru odvalu i odkaliště. V rámci těchto prací bylo odebráno celkem 58 

vzorků z vrtů a sondy a 132 vzorků z rýh. Při práci s daty na těchto analýzách se však 

postupně ukázala nutnost všechny údaje pečlivě zkontrolovat, protože při původním 

přepisu z makulářů do čistopisu závěrečné zprávy došlo v řadě případů k chybám, které se 

projevily při použití uvedených údajů. Konkrétně šlo o překlepy v 7 souřadnicích X u vrtů 

a 1 souřadnice Y u rýh. Šlo o řádovou chybu na třetí pozici údaje, tedy o rozdíl 100 m 

v lokalizaci. Pokud by nebyly tyto chyby zjištěny, došlo by k zásadnímu zkreslení situace 

odběrných bodů a tím ke konstrukci zcela jiného tvaru zájmového území. Dále bylo nutné 

doplnit lokalizaci jednotlivých vzorků u průzkumných rýh. V původní dokumentaci byly 

uvedeny jen oba koncové body rýhy, takže dopočet byl proveden pomocí georeferencování 

do souřadnicového systému. Ve zprávě také nebyly u vzorků nikde uvedené nadmořské 

výšky. Nejprve byly dopočteny souřadnice Z podle schematizovaného výškopisného plánu 

odvalu a odkaliště v Milešově v měřítku 1:500. Porovnáním se současnými topografickými 

mapami s vrstevnicemi (měřítko 1:5000) a s lidarovou mapou se ukázalo, že tyto údaje si 

na některých místech neodpovídají. Některé původní analýzy se tak objevily „ve vzduchu“, 

jiné naopak pod povrchem. Tyto rozdíly činily občas rozdíl až 2 m. V několika případech 

lze připustit, že to bylo způsobeno terénními úpravami, ke kterým došlo po roce 1990, ale 

hlavním důvodem byl zřejmě nepřesný původní podklad.  

Výše uvedené datové sady použitelných vzorků, resp. analýz, byly doplněny i o 

údaje z průzkumných prací z roku 1958. Tato dokumentace je dnes uložená v archivu 

DIAMO s. p., areál šachty 15, Příbram – Brod. Z této etapy se zachoval jen velmi stručný 

protokol se zápisem o záměru prací, výsledcích vzorkování a půdorysný plán s vyznačením 

průzkumných prací. Tehdy byly odvrtány celkem 4 vrty (V1 až V4) na horní hraně odvalu 

o hloubce 1,3 – 6,5 m. Celkem z nich bylo odebráno 15 vzorků, přičemž byly analyzovány 

pouze obsahy antimonu. Prostor odkaliště byl vzorkován mělkými ručními vrty (I/1 až I/5, 

II/1 až II/4, III/1 až III/4, IV/1 až IV/4 a V/1 až V/5) v pravidelné síti 10 x 10 m. Jejich 

hloubka kolísala mezi 0,5 m až po 3,7 m. Celkem bylo vyhodnoceno 46 analýz, rovněž 

pouze na antimon (obr. 14, 24). Lokalizace vrtů V1 – V4 byla uvedena v souřadnicích X, 

Y v systému JSTK, ale u ručních sond v prostoru odkaliště souřadnice nebyly uvedeny, 

takže opět musely být odečteny pomocí georeferencování do současných topografických 

podkladů. Ani v této dokumentaci nebyly řešeny nadmořské výšky průzkumných prací 

neboli kóty tehdejšího povrchu. Proto také byly odvozeny od současného povrchu, který se 

ovšem v prostoru odkaliště s největší pravděpodobností nijak nezměnil. 

Ze závěrečné zprávy o průzkumu s předběžným posouzením míry rizika OÚM 

ID5749 Milešov I (Pechar et al., 2012) pak bylo převzato celkem 26 analýz z přesně 

lokalizovaných sond a mělkých vrtů. V tomto případě chybí údaje pro zlato (Au), protože 

odběry byly zaměřeny na zjišťování škodlivých látek a zlato, jako inertní kov, nebylo 

analyzováno.  

Finální vyladění rozsahu obou polygonů, tj. vymezení a nové ohraničení odvalu a 

odkaliště, bylo nakonec odvozeno od skutečné lokalizace jednotlivých průzkumných prací 

z let 1958, 1988 a 2011 – 2012 po jejich vynesení do přesného mapového podkladu (obr. 

24). Odkaliště v horní části obrázku je vyznačeno modrofialově, velké těleso odvalu ve 

spodní části obrázku je vyznačeno červenofialově. 



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   50 
 

 

Obrázek 24: Vymezení odkaliště a odvalu včetně vynesení průzkumných prací. 

Tyto tvary jsou následně používány pro těleso odvalu (haldy) a odkaliště během 

dalšího postupu při modelování obou objektů (viz srovnání s obr. 25). 

Postupně došlo k řadě oprav a úprav vstupních údajů. Změny se týkaly sjednocení 

uváděných jednotek pro analyzované prvky (g, %, ppm), doplnění geometrických 

parametrů průzkumných děl a vzorků. Dále byly doplněny hodnoty souřadnice Z 

(nadmořská výška) pro všechny průzkumné práce a byl vytvořen grid povrchu obou těles 

(odval a odkaliště). Vzorky z vrtných prací, které ležely mimo vymezené zájmové objekty 

nebo neměly výnos jádra, případně chyběla analýza, byly ze souboru vyřazeny. U 

průzkumných rýh v tělese odvalu byly doplněny metráže a do názvů se zohlednilo i 

množství odebraných vzorků, takže např. 6 vzorků rýhy R1-M se upravilo na R1-M0 až 

R1-M5. 

6.4 Výpočet a vizualizace prostorové lokalizace vstupních dat 

Opravené a doplněné vstupní údaje (geometrické parametry průzkumných děl a 

vzorků s obsahy technologických parametrů) byly s pomocí makra rozděleny do úseků 

(segmentů) po 10 cm. Hodnoty technologických parametrů byly prostorově lokalizovány 

ve středu každého úseku. Pro odval to bylo celkem 2028 úseků a pro odkaliště 822 úseků. 

Takto vzniklé údaje se staly základem pro další zpracování: výběry dat pro tvorbu 

horizontálních a vertikálních řezů, pro statistické analýzy, gridování, vizualizaci ve 2D a 

3D atd.  

N 
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Jako příklad jsou uvedeny dva obrázky vytvořené v prostředí Voxler. Na obr. 25 jsou 

zobrazeny lokalizované údaje obsahu zlata spolu s povrchem terénu.  

 

Obrázek 25: Lokalizované údaje obsahu Au spolu s povrchem terénu. 

V levé části jsou znázorněny škálovací barevné stupnice pro nadmořskou výšku 

(souřadnice Z) a dále pro obsah zlata (Au) v g/t. Na obr. 26 je prezentováno proporcionální 

zobrazení obsahu antimonu ve vzorcích spolu s povrchem terénu.  

 

Obrázek 26: Proporcionální zobrazení obsahu Sb ve vzorcích spolu s povrchem terénu. 

Legenda v levé části je obdobná jako v předchozím případě, pouze pro obsah 

antimonu (Sb) jsou uvedena procenta (%). 
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6.5 Statistické zpracování a geostatistická strukturální analýza  

Základní statistické zpracování technologických parametrů bylo prováděno v 

prostředí SGeMS [33]. Vzhledem k odlišným formátům souborů bylo pro převod 

vstupních dat (viz předchozí kapitola 6.4) do prostředí SGeMS vytvořeno speciální makro. 

Ukázka výstupů je na obr. 27.  

Halda Odkaliště 

  

  

  

Obrázek 27: Histogram četností vstupních hodnot obsahů Sb, Au a As. 
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Zde jsou vidět histogramy četností (na svislé ose) obsahů (na vodorovné ose) Sb, Au, 

As pro haldu v levé části a odkaliště v pravé části. 

Základní podmínkou správné aplikace geostatistických interpolačních metod je 

provedení geostatistické strukturální analýzy vstupních dat, popisující kontinuitu, 

homogenitu, stacionaritu a anizotropii sledovaného pole. K vytvoření experimentálních 

variogramů a výběru odpovídajících teoretických variogramů byl využit program SGeMS. 

Na obr. 28 je ukázka variogramu pro hodnoty obsahu Sb haldy transformovaných do 

normovaného normálního rozdělní (NNR).  

 

Obrázek 28: Variogram hodnot obsahu Sb haldy transformovaných do NNR. 

Tento variogram se následně využívá pro blokové krigovaní i simulace tak, jak je to 

popsáno v části 6.6 předkládané práce. 

6.6 Tvorba digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků 

s využitím různých metod  

Při tvorbě digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků (3D gridů) 

byly využity metody inverzních vzdáleností (ve dvou variantách), geostatistického 

krigování a podmíněné geostatistické simulace, které jsou popsány v následných 

subkapitolách. 

6.6.1 Interpolace metodou inverzních vzdáleností – varianta 1 

Pro první variantu byl zvolen elipsoid anizotropie a výběru dat o hodnotách 25 m (ve 

směru osy X) * 25 m (ve směru osy Y) * 1 m (ve směru osy Z). Důvodem tohoto 

parametrického nastavení bylo, že distribuce materiálu v prostoru haldy i odkaliště je 
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v rovině horizontální (XY) „všesměrná“ vlivem sypání a ukládání, tedy bez nějakého 

směrového trendu a také výrazně širší než ve směru vertikálním (Z), kde má jen malý vliv.  

Na zájmovou oblast byla promítnuta pravidelná pravoúhlá síť (grid), která zcela 

pokryla oba objekty odvalu a odkaliště. Prostorové gridy Sb, Au a As byly vytvářeny 

v prostředí Voxler metodou inverzních vzdáleností.  

Pro odval jsou parametry gridování Sb patrné z obr. 29. Do výpočtu vstupovalo 2028 

hodnot (Input points), vlastní hodnoty elipsoidu anizotropie 25 m*25 m*1 m jsou uvedeny 

v sekci „metoda“ (Method) v řádcích X length, Y length, Z length a exponent rozdílu 

vzdáleností bodů použitý pro nastavení vah lineárního odhadu je 2 (řádek Power). 

Parametry gridování Au a As jsou stejné, liší se pouze počty vstupních hodnot – viz 

obr. 27. 

 

Obrázek 29: Parametry gridování (anizotropie). 

Parametry geometrie 3D gridu jsou uvedené na obr. 30. Horizontální rozsah tělesa je 

dán intervalem souřadnic X (X Limits) a Y (Y Limits) v systému JTSK, výškové 

parametry jsou v intervalu souřadnic Z (Z Limits), výsledné rozměry tělesa jsou uvedeny 

v řádku Resolution, přičemž jednotlivé body gridu představují „bloky“ - kvádry (viz 

Spacing) o rozměrech 1*1*0,5 m. 3D grid tak obsahuje celkem 57 horizontálních vrstev 

(394 až 422 m n. m. s krokem 0,5 m). 

 

Obrázek 30: Geometrie gridu haldy. 
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Parametry výběru vstupních dat jsou na obr. 31. Elipsoid výběru vstupních dat 

pro odhad hodnoty v jednotlivých bodech gridu je shodný s elipsoidem anizotropie. Počet 

hodnot vstupujících do výpočtu pro odhad hodnoty v jednotlivých bodech gridu je dán 

intervalem 1 až 20, tedy minimálně musí do výpočtu vstupovat 1 hodnota (Min count) a 

maximálně 20 hodnot (Max count). 

 

Obrázek 31: Nastavení intervalu pro výběr hodnot. 

Pro odkaliště jsou parametry gridování Sb patrné z obr. 32. Do výpočtu vstupovalo 

822 bodů (Input points) – viz obr. 27, vlastní hodnoty elipsoidu anizotropie 25*25*1 m 

jsou uvedeny v řádcích X length, Y length, Z length a exponent rozdílu vzdáleností bodů 

použitý pro nastavení vah lineárního odhadu je 2 (řádek Power). Parametry gridování Au a 

As jsou stejné, liší se pouze počty vstupních hodnot – viz obr. 27. 

 

Obrázek 32: Parametry gridování (anizotropie). 

Parametry geometrie 3D gridu jsou uvedené na obr. 33. Stejně jako pro odval je také 

pro odkaliště horizontální rozsah tělesa dán intervalem souřadnic X (X Limits) a Y           
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(Y Limits) v systému JTSK, výškové parametry jsou v intervalu souřadnic Z (Z Limits), 

výsledné rozměry tělesa jsou uvedeny v řádku Resolution, přičemž jednotlivé body gridu 

představují „bloky“ - kvádry (viz Spacing) o rozměrech 1*1*0,5 m. 3D grid tak obsahuje 

celkem 19 horizontálních vrstev (407 až 416 m n. m. s krokem 0,5 m). 

 

Obrázek 33: Geometrie gridu odkaliště. 

Parametry výběru vstupních dat jsou na obr. 34. Elipsoid výběru vstupních dat 

pro odhad hodnoty v jednotlivých bodech gridu je rovněž shodný s elipsoidem anizotropie. 

Počet hodnot vstupujících do výpočtu pro odhad hodnoty v jednotlivých bodech gridu je 

také dán intervalem 1 až 20, tedy minimálně musí do výpočtu vstupovat 1 hodnota (Min 

count) a maximálně 20 hodnot (Max count). 

 

Obrázek 34: Nastavení intervalu pro výběr hodnot. 

Následně byly 3D gridy Sb, Au a As omezeny povrchem terénu v zájmové lokalitě 

s pomocí modulu Math v prostředí Voxler nastavením hodnoty gridu nad povrchem na -0,1 

(obr. 35).  
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Obrázek 35: Struktura modulů pro zobrazení 3D gridu Sb (vlevo) a vlastnosti modulu Math pro odval 

(vpravo). 

Na obr. 36 je jeden ze způsobů zobrazení 3D gridů pro antimon (Sb) s pomocí 

modulu VolRender. Jde o pohled na těleso od SV, kdy zelená osa směřuje na S a červená 

na V. 

 

Obrázek 36: Zobrazení 3D gridů pro Sb s pomocí modulu VolRender. 
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Na obr. 37 je jiný způsob zobrazení. Jde o 3D gridy pro zlato (Au) z pohledu 

„odspodu“ od V pomocí modulu FaceRender. 

 

Obrázek 37: Zobrazení 3D gridů pro Au s pomocí modulu FaceRender. 

Na obr. 38 je další způsob zobrazení, opět pomocí modulu VolRender. Tentokrát jde 

o 3D gridy pro arsen (As) z pohledu od JV. 

 

Obrázek 38: Zobrazení 3D gridů pro As s pomocí modulu VolRender. 

Vzhledem k nepravidelné síti odběrů vzorků a některým chybějícím analýzám 

nebyly do 3D gridu pro odval zahrnuty některé vrstvy. Byly to vrstvy 1. až 4. a 57, takže 

do výpočtu vstoupily pouze vrstvy 5 (396 m n. m.) až 56 (421.5 m n. m.), což lze srovnat 
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s hodnotami na obr. 30. Celkem bylo u odvalu vypočteno 223676 bloků pro Sb, 199565 

bloků pro Au a 221169 bloků pro As. Ukázka distribuce antimonu (Sb) na odvalu 

v horizontálním řezu v nadmořské výšce 415 m n. m. je na obr. 39 a ve vertikálním řezu 

XZ podél souřadnice 1095680 (zhruba ve čtvrtině odvalu směrem od Z) je na obr. 40. 

 

Obrázek 39: Distribuce Sb v horizontálním řezu 415 m n.m. v prostředí Surfer. 

 

Obrázek 40: Distribuce Sb ve vertikálním řezu XZ 1095680 v prostředí Surfer. 

Z obdobných důvodů nebyly také do 3D gridu pro odkaliště zahrnuty 1. a 19. vrstva. 

Do výpočtu tedy vstoupily vrstvy 2 (407,5 m n. m.) až 18 (415.5 m n. m.), což lze srovnat 

s hodnotami na obr. 33. Celkem tedy bylo u odkaliště vypočteno   33815 bloků pro Sb, 

22602 bloků pro Au a 23013 bloků pro As. 

Vizualizací 3D gridů Sb, Au a As se ukázalo, že zvolené parametry velikosti 

elipsoidů výběru dat a anizotropie o hodnotách 25*25*1 m jsou nedostatečné a neumožňují 
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kompletní pokrytí prostoru tělesa haldy i odkaliště. Je to zřetelné i na předchozích 

obrázcích 39 a 40. 

Na obr. 41 jsou histogramy distribuce vypočtených hodnot Sb, Au a As v 3D gridu 

haldy i odkaliště.  

Halda Odkaliště 

 
Sb 

 
Sb 

 
Au 

 
Au 

 

As 
 

As 

Obrázek 41: Distribuce vypočtených hodnot Sb, Au a As v 3D gridu v haldě a odkališti. 
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Při porovnání s distribucí vstupních hodnot obsahů Sb, Au a As (obr. 27) jsou 

distribuce sice podobné, ale rozdíly jsou viditelně patrné zejména u zlata (Au) a arzenu 

(As) v prostoru odkaliště. To je způsobeno jednak omezením těles odkaliště a odvalu 

povrchem terénu a jednak malou hustotou vstupních dat v určitých místech, takže některé 

části 3D gridu (např. odkaliště nebo SV část odvalu) byly vypočteny pouze z několika 

nebo dokonce jen z jednoho vstupního vzorku. U  histogramů na obr. 41 jsou uvedeny také 

základní statistické charakteristiky. Jde o celkový počet vstupních dat (Data count), jejich 

průměrnou hodnotu (Mean), rozptyl (Variance), maximální hodnotu (Maximum), 3. kvartil 

(Upper quartile), medián (Median), 1. kvartil (Lower quartile) a minimální hodnotu 

(Minimum). 

6.6.2 Interpolace metodou inverzních vzdáleností – varianta 2  

Pro druhou variantu byl zvolen elipsoid anizotropie a výběru dat o dvojnásobných 

hodnotách než v předchozí variantě, tedy 50 m (ve směru osy X) * 50 m (ve směru osy Y) 

* 2 m (ve směru osy Z). Opět se vycházelo z představy, že distribuce materiálu v prostoru 

haldy i odkaliště je výrazně širší v rovině horizontální (XY) než ve směru vertikálním (Z). 

Prostorové gridy Sb, Au a As byly obdobně vytvářeny v prostředí Voxler metodou 

inverzních vzdáleností.  

Pro odval jsou parametry gridování Sb patrné z obr. 42. Do výpočtu vstupovalo 2028 

bodů (Input points), vlastní hodnoty elipsoidu anizotropie 50*50*2 m jsou uvedeny v 

oddílu „metoda“ (Method) pod řádky X, Y, Z (X length, Y length, Z length) a exponent 

rozdílu vzdáleností bodů použitý pro nastavení vah lineárního odhadu je 2 (řádek Power).  

Parametry gridování Au a As jsou stejné, liší se pouze počty vstupních hodnot – viz 

obr. 27. 

  

Obrázek 42: Parametry gridování (anizotropie). 
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Parametry geometrie 3D gridu jsou uvedené na obr. 43 a jsou stejné jako v části 

6.6.1.  

 

Obrázek 43: Geometrie gridu haldy. 

Parametry výběru vstupních dat jsou na obr. 44. Elipsoid výběru vstupních dat 

pro odhad hodnoty v jednotlivých bodech gridu je shodný s elipsoidem anizotropie. Ostatní 

parametry jsou stejné jako v části 6.6.1.  

 

Obrázek 44: Nastavení intervalu pro výběr hodnot. 

Pro odkaliště jsou parametry gridování Sb patrné z obr. 45. Do výpočtu vstupovalo 

822 bodů (Input points) – viz obr. 27, vlastní hodnoty elipsoidu anizotropie 50*50*2 m 

jsou uvedeny v řádcích X length, Y length, Z length a exponent rozdílu vzdáleností bodů 

použitý pro nastavení vah lineárního odhadu je 2 (řádek Power). Parametry gridování Au a 

As jsou stejné, liší se pouze počty vstupních hodnot – viz obr. 27. 
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Obrázek 45: Parametry gridování (anizotropie). 

Parametry geometrie 3D gridu jsou uvedené na obr. 43 a jsou stejné jako v části 

6.6.1.  

 

Obrázek 46: Geometrie gridu odkaliště. 

Parametry výběru vstupních dat jsou na obr. 47. Elipsoid výběru vstupních dat 

pro odhad hodnoty v jednotlivých bodech gridu je rovněž shodný s elipsoidem anizotropie. 

Ostatní parametry jsou stejné jako v části 6.6.1. 

 

Obrázek 47: Výběr hodnot vstupních dat elipsoidu.  
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Následně byly 3D gridy Sb, Au a As omezeny povrchem terénu stejným způsobem 

jako v části 6.6.1 pomocí modulu Math (obr. 35) v prostředí Voxler. 

Na obr. 48 je jeden způsobů zobrazení 3D gridů pro antimon (Sb) s pomocí modulu 

VolRender. Jde o pohled na těleso od SV. 

 

Obrázek 48: Zobrazení 3D gridů pro Sb s pomocí modulu VolRender. 

Na obr. 49 je jiný způsob zobrazení. Jde o 3D gridy pro zlato (Au) z pohledu 

„odspodu“ od SZ pomocí modulu FaceRender. 

 

Obrázek 49: Zobrazení 3D gridů pro Au s pomocí modulu FaceRender. 
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Na obr. 50 je další způsob zobrazení, opět pomocí modulu VolRender. Tentokrát jde 

o 3D gridy pro arsen (As) z pohledu od JV. 

 

Obrázek 50: Zobrazení 3D gridů pro As s pomocí modulu VolRender. 

Vzhledem k některým chybějícím analýzám nebyly do 3D gridu pro odval zahrnuty 

1. a 2. vrstva, takže do výpočtu vstoupily pouze vrstvy 3. (395 m n. m.) až 57. (422 m n. 

m.), což lze srovnat s hodnotami na obr. 43. Celkem bylo u odvalu vypočteno  384330 

bloků pro Sb, 366601 bloků pro Au a 384314 bloků pro As. Ukázka distribuce antimonu 

(Sb) na odvalu v horizontálním řezu v nadmořské výšce 415 m n. m. je na obr. 51 a ve 

vertikálním řezu XY podél souřadnice 1095680 (zhruba ve čtvrtině odvalu směrem od Z) 

je na obr. 52. 

 

Obrázek 51: Distribuce Sb v horizontálním řezu 415 m n. m. v prostředí Surfer. 
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Obrázek 52: Distribuce Sb ve vertikálním řezu XZ 1095680 v prostředí Surfer. 

Z obdobných důvodů nebyla také do 3D gridu pro odkaliště zahrnuta pro antimon 

19. vrstva. Do výpočtu tedy vstoupily vrstvy 1 (407 m n. m.) až 18 (415.5 m n. m.), což lze 

srovnat s hodnotami na obr. 43. Celkem tedy bylo u odkaliště vypočteno  49230 bloků pro 

Sb, 47179 bloků pro Au a stejně tak 47179 bloků pro As. 

Z vizualizací 3D gridů Sb, Au a As je zřejmé, že zvolené parametry velikosti 

elipsoidů výběru dat a anizotropie o hodnotách 50*50*2 m jsou dostatečné a umožňují 

kompletní pokrytí prostoru tělesa haldy i odkaliště. To je vidět i na obrázcích č. 51, 52 a 

zejména ve srovnání s obrázky č. 39 a 40. Na druhou stranu v některých částech odvalu 

vznikají vzhledem ke značnému rozsahu zvoleného elipsoidu i výrazné extrapolace, které 

nemusejí zcela odpovídat realitě. 

Na obr. 53 jsou histogramy distribuce vypočtených hodnot Sb, Au a As v 3D gridu 

haldy i odkaliště, které můžeme srovnat s distribucí vstupních hodnot obsahů Sb, Au a As 

na obr. 27. Rozdíly jsou patrné zejména pro zlato v tělese odkaliště. Důvody jsou obdobné 

jako v případě varianty 1, tedy omezením obou těles povrchem terénu a malou hustotou 

vstupních dat. 
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Obrázek 53: Distribuce hodnot bloků Sb, Au a As v haldě a odkališti. 
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U výše uvedených histogramů jsou opět uvedeny příslušné statistické charakteristiky, 

jako je celkový počet vstupních dat (Data count), průměrná hodnota (Mean), rozptyl 

(Variance), maximální hodnota (Maximum), 3. kvartil (Upper quartile), medián (Median), 

1. kvartil (Lower quartile) a minimální hodnota (Minimum). 

6.6.3 Interpolace metodou blokového základního krigování  

Pro třetí variantu byla zvolena interpolační metoda blokového základního krigování 

(viz kapitola 5). Distribuce vstupních dat Sb, Au i As jsou pro objekty haldy i odkaliště 

značně zešikmené (obr. 27). Proto byly v procesu modelování provedeny transformace 

vstupních dat do NNR a poté zpětná transformace vypočtených hodnot bloků (3D gridů) 

do původní distribuce.  

Pro tuto variantu byl zvolen stejný elipsoid anizotropie a výběru dat jako ve variantě 

2, tedy 50 m (ve směru osy X) * 50 m (ve směru osy Y) * 2 m (ve směru osy Z). 

Prostorové gridy Sb, Au a As byly vytvářeny v prostředí SGeMS metodou blokového 

základního krigování (obr. 56). Pro interpolaci bylo nezbytné vytvořit variogramy Sb, Au a 

As vstupních dat v NNR. Na obr. 28 je zobrazen tento variogram pro Sb. 

Zadání parametrů geometrie 3D gridu pro odval a odkaliště je na obr. 54 a tyto 

parametry jsou stejné jako v částech 6.6.1 a 6.6.2. 

  

Obrázek 54: Zadání geometrie gridu haldy (vlevo) a odkaliště (vpravo). 

Pro odval jsou parametry gridování Sb patrné z obr. 55. Do výpočtu vstupovalo 2028 

bodů, vlastní hodnoty elipsoidu anizotropie 50*50*2 m jsou uvedeny v oddílu Variogram 

(obr. 55 vpravo), elipsoid výběru vstupních dat pro odhad hodnoty v jednotlivých bodech 
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gridu je shodný s elipsoidem anizotropie – viz oddíl Search Ellipsoid (obr. 55 vlevo dole). 

Parametry gridování Au a As jsou stejné, liší se pouze počty vstupních hodnot – viz 

obr. 27. 

 

 

Obrázek 55: Parametry gridování pro odval. 

Pro odkaliště jsou parametry gridování shodné s parametry pro odval.  

Výsledky gridování hodnot Sb v NNR pro odval i odkaliště jsou zobrazeny na obr. 

56 v pravé části. 

 

Obrázek 56: Výsledky gridování. 



Vít Štrupl: 

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy  

antimonových rud v milešovském revíru 

 

 

2017   70 
 

Následně byly 3D gridy Sb, Au a As v NNR omezeny povrchem terénu stejným 

způsobem jako v části 6.6.2 pomocí modulu Math v prostředí Voxler. K převodu dat 

z prostředí SGeMS do prostředí Voxler a zpět byla vytvořena speciální makra v jazyku 

Visual Basic for Applications. Takto omezené gridy Sb, Au a As v NNR byly makrem 

převedeny do SGeMS, kde byla následně provedena zpětná transformace vypočtených 

hodnot bloků (3D gridů) do původní distribuce utilitou Trans. Prostorové 3D gridy Sb, Au 

a As odvalu a odkaliště v původní distribuci byly pak makrem převedeny do Voxleru, aby 

mohly být různým způsobem vizualizovány. 

Na obr. 57 je jeden způsobů zobrazení 3D gridů pro antimon (Sb) s pomocí modulu 

VolRender. Jde o pohled na těleso od SV. 

 

Obrázek 57: Zobrazení 3D gridů pro Sb s pomocí modulu VolRender. 

Na obr. 58 je jiný způsob zobrazení. Jde o 3D gridy pro zlato (Au) z pohledu 

„odspodu“ od SZ pomocí modulu FaceRender. 
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Obrázek 58: Zobrazení 3D gridů pro Au s pomocí modulu FaceRender. 

Na obr. 59 je další způsob zobrazení, opět pomocí modulu VolRender. Tentokrát jde 

o 3D gridy pro arsen (As) z pohledu od JV. 

 

Obrázek 59: Zobrazení 3D gridů pro As s pomocí modulu VolRender. 

Vzhledem k některým chybějícím analýzám nebyly do 3D gridu pro odval zahrnuty 

1. a 2. vrstva, takže do výpočtu vstoupily pouze vrstvy 3. (395 m n. m.) až 57. (422 m n. 

m.), což lze srovnat s hodnotami na obr. 43. Celkem bylo u odvalu vypočteno  384332 

bloků pro Sb, 366601 bloků pro Au a 384316 bloků pro As. Ukázka distribuce antimonu 

(Sb) na odvalu v horizontálním řezu v nadmořské výšce 415 m n. m. je na obr. 60 a ve 
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vertikálním řezu XZ podél souřadnice 1095680 (zhruba ve čtvrtině odvalu směrem od Z) je 

na obr. 61. 

 

Obrázek 60: Distribuce Sb v horizontálním řezu 415 m n. m. v prostředí Surfer. 

 

 

Obrázek 61: Distribuce Sb ve vertikálním řezu XZ 1095680 v prostředí Surfer. 

Z obdobných důvodů nebyla také do 3D gridu pro odkaliště zahrnuta pro antimon 

19. vrstva. Do výpočtu tedy vstoupily vrstvy 1 (407 m n. m.) až 18 (415.5 m n. m.), což lze 

srovnat s hodnotami na obr. 43. Celkem tedy bylo u odkaliště vypočteno  49230 bloků pro 

Sb, 47176 bloků pro Au a stejně tak 47176 bloků pro As. 

Výsledky použití metody blokového krigování na výše uvedených vizualizacích lze 

porovnat s výsledky použití metody inverzních vzdáleností pro variantu 1 (viz kapitola 

6.6.1, obr. 36, 37, 38) a pro variantu 2 (viz kapitola 6.6.2, obr. 48, 49, 50). 
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Na obr. 62 jsou histogramy distribuce vypočtených hodnot Sb, Au a As v 3D gridu 

haldy i odkaliště, které můžeme srovnat s distribucí vstupních hodnot obsahů Sb, Au a As 

na obr. 27.  
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Obrázek 62: Distribuce hodnot bloků Sb, Au a As v haldě a odkališti. 
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Rozdíly jsou patrné pro všechny sledované prvky zejména v prostoru odkaliště. 

Konkrétní hodnoty statistických údajů jsou uvedeny vždy po pravé straně histogramů, 

přičemž diference nejlépe vystihují rozdíly mezi průměrnou hodnotou (Mean) a mediánem 

(Median). Opět je to způsobeno omezením obou těles (odkaliště a odvalu) povrchem 

terénu a místy malou hustotou vstupních dat. 

6.6.4 Interpolace metodou podmíněné geostatistické simulace  

Existuje celá řada typů geostatistických simulací (Remy et al., 2009). Prostředí 

SGeMS nabízí následující, na kovarianci založené (2-bodové) simulační algoritmy, které 

se zaměřují na reprodukci modelu variogramu popisující statistický vztah mezi dvěma 

hodnotami z(u) a z(u+h) (u, u+h  S},ve sledovaném poli S vzdálenými mezi sebou o 

vektor h. Pro účely této práce byly testovány dva typy: 

DSSIM - přímá sekvenční simulace (Remy et al., 2009), 

SGSIM - sekvenční Gaussovská simulace (Remy et al., 2009). 

Jak uvádí Remy et al. (2009), DSSIM nevyžaduje normalitu vstupních dat. Jednou 

z hlavních předností této metody je, že simulace může být podmíněna lokálním lineárním 

průměrem vstupních dat. Reprodukce histogramu distribuce vstupních dat se zajišťuje 

metodou, kterou popisuje Soares (2001), kdy se vybírá distribuční funkce pouze té části 

histogramu, který odpovídá lokálnímu průměru a rozptylu v DSSIM používaného 

jednoduchého krigování. Metoda dává přiměřenou reprodukci cílové symetrické (i multi-

modální) distribuce, ale horší výsledky pro vysoce zešikmené distribuce (Remy et al., 

2009). To se velmi silně projevilo při modelování Sb, Au a As, jejichž distribuce vstupních 

dat jsou zešikmeny značně a v důsledku toho nebyly výsledky přijatelné. Proto nebyla pro 

simulace metoda DSSIM použita a pro čtvrtou variantu byla vybrána metoda SGSIM.  

SGSIM v průběhu simulace odhaduje střední hodnotu a rozptyl Gaussova 

normálního rozdělení v libovolném místě pole krigovacím odhadem a krigovacím 

rozptylem. Hodnota odvozená z tohoto rozdělení se pak používá k podmiňování dat (viz 

kapitola 5). Tato metoda vyžaduje normalitu vstupních dat. V případě, kdy data nevykazují 

normální rozdělení, je zapotřebí vstupní data transformovat do normovaného normálního 

rozdělení a vypočtené hodnoty bloků (3D gridů) transformovat zpět do původní distribuce. 

To byl i případ vstupních dat Sb, Au a As (viz výše). V prostředí SGeMS jsou tyto 

transformace přímo součástí modulu SGSIM. 

Pro tuto variantu byl zvolen stejný elipsoid anizotropie a výběru dat jako ve 

variantách 2 a 3, tedy 50 m (ve směru osy X) * 50 m (ve směru osy Y) * 2 m (ve směru osy 

Z). Pro tuto variantu byly použity stejné variogramy Sb, Au a As vstupních dat v NNR 

jako ve variantě 3. Zadání parametrů geometrie 3D gridu pro odval a odkaliště bylo stejné 

jako u varianty 3 (obr. 54) a tyto parametry jsou stejné jako v částech 6.6.1, 6.6.2 a 6.6.3. 

Pro každý prvek (Sb, Au a As) bylo vytvořeno sto realizací, ze kterých se utilitou 

Postsim vypočetla střední hodnota bloků (E-typ) – viz kapitola 5. Na obr. 63 je jedna ze sta 

vypočtených realizací obsahu Sb odvalu metodou SGSIM. 
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Obrázek 63: Jedna ze sta vypočtených realizací obsahu Sb odvalu metodou SGSIM. 

Pro objekt odvalu jsou parametry gridování sta vypočtených realizací obsahu Sb 

patrné z obr. 64. Do výpočtu vstupovalo 2028 bodů, vlastní hodnoty elipsoidu anizotropie 

50 m * 50 m * 2 m jsou uvedeny v oddílu Variogram (obr. 64 vpravo), elipsoid výběru 

vstupních dat pro odhad hodnoty v jednotlivých bodech gridu je shodný s elipsoidem 

anizotropie – viz oddíl Search Ellipsoid (obr. 64 uprostřed). Parametry gridování Au a As 

jsou stejné, liší se pouze počty vstupních hodnot – viz obr. 27. 

Pro objekt odkaliště jsou parametry gridování shodné s parametry gridování pro 

odval.  
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Obrázek 64: Parametry gridování sta vypočtených realizací obsahu Sb pro odval. 

K převodu dat z prostředí SGeMS do prostředí Voxler a zpět byla vytvořena 

speciální makra v jazyku Visual Basic for Applications. Prostorové 3D gridy Sb, Au a As 

odvalu a odkaliště v původní distribuci byly jedním z maker převedeny z prostředí SGeMS 

do Voxleru a v tomto prostředí byly 3D gridy Sb, Au a As omezeny povrchem terénu 

pomocí modulu Math a následně byly různým způsobem vizualizovány. 

Na obr. 65 je jeden způsobů zobrazení 3D gridů pro antimon (Sb) s pomocí modulu 

VolRender. Jde o pohled na těleso od SV. 
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Obrázek 65: Zobrazení 3D gridů pro Sb s pomocí modulu VolRender. 

Na obr. 66 je jiný způsob zobrazení. Jde o 3D gridy pro zlato (Au) pomocí modulu 

FaceRender. 

 

Obrázek 66: Zobrazení 3D gridů pro Au s pomocí modulu FaceRender. 
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Na obr. 67 je další způsob zobrazení, opět pomocí modulu VolRender. Tentokrát jde 

o 3D gridy pro arsen (As) z pohledu od JV. 

 

Obrázek 67: Zobrazení 3D gridů pro As s pomocí modulu VolRender. 

Vzhledem k některým chybějícím analýzám nebyly do 3D gridu pro odval zahrnuty 

1. a 2. vrstva, takže do výpočtu vstoupily pouze vrstvy 3. (395 m n. m.) až 57. (422 m n. 

m.), což lze srovnat s hodnotami na obr. 43. Celkem bylo u odvalu vypočteno  370907 

bloků pro Sb, 354428 bloků pro Au a 370896 bloků pro As. Ukázka distribuce antimonu 

(Sb) na odvalu v horizontálním řezu v nadmořské výšce 415 m n. m. je na obr. 68 a ve 

vertikálním řezu XZ podél souřadnice 1095680 (zhruba ve čtvrtině odvalu směrem od Z) je 

na obr. 69.  

 

Obrázek 68: Distribuce Sb v horizontálním řezu 415 m n. m. v prostředí Surfer. 
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Obrázek 69: Distribuce Sb ve vertikálním řezu XZ 1095680 v prostředí Surfer. 

Z obdobných důvodů nebyla také do 3D gridu pro odkaliště zahrnuta pro antimon 

19. vrstva. Do výpočtu tedy vstoupily vrstvy 1 (407 m n. m.) až 18 (415.5 m n. m.), což lze 

srovnat s hodnotami na obr. 43. Celkem tedy bylo u odkaliště vypočteno  47788 bloků pro 

Sb, 40109 bloků pro Au a stejně tak 40109 bloků pro As. 

Výsledky použití metody SGSIM na výše uvedených vizualizacích lze porovnat 

s výsledky použití metody inverzních vzdáleností pro variantu 1 (viz kapitola 6.6.1, obr. 

36, 37, 38), pro variantu 2 (viz kapitola 6.6.2, obr. 48, 49, 50) a pro variantu 3 (viz kapitola 

6.6.3, obr. 57, 58, 59). 

Na obr. 70 jsou histogramy distribuce vypočtených hodnot Sb, Au a As v 3D gridu 

haldy i odkaliště, které můžeme srovnat s distribucí vstupních hodnot obsahů Sb, Au a As 

na obr. 27. Rozdíly jsou poměrně velmi výrazné a dobře viditelné pro všechny sledované 

prvky jak v prostoru haldy, tak v prostoru odkaliště. Konkrétní hodnoty statistických údajů 

jsou uvedeny vpravo od histogramů. Rozdíly mezi průměrnou hodnotou (Mean) a 

mediánem (Median) jsou výrazné zejména u Sb a Au v prostoru haldy, zatímco pro As jsou 

jen nepatrné. V prostoru odkaliště je to obdobné, ale ve všech případech sleduje křivka 

histogramu nejvýrazněji průběh Gaussovy křivky. Rozdíly jsou i v tomto případě 

způsobeny omezením těles odkaliště a odvalu povrchem terénu a místy malou hustotou 

vstupních dat. 
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Obrázek 70: Distribuce hodnot bloků Sb, Au a As v haldě a odkališti. 
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6.7 Distribuce a odhady zásob sledovaných prvků a jejich srovnání 

s předchozím výpočtem zásob  

Jedním z dílčích úkolů této práce bylo porovnat dříve provedený výpočet zásob Au a 

Sb ve zdejších úpravárenských odpadech s nově získanými výsledky, dosaženými při 

použití různých matematických metod. 

V roce 1988 byl proveden podrobný průzkum odvalů a odkaliště v Milešově a odvalu 

jámy Marie u Krásné Hory (Mandík 1988). Účelem bylo vyhodnocení obsahu zlata a 

antimonu pro případné odtěžení a zpracování materiálu z těchto hald. Původně se počítalo i 

s malým úpravárenským pokusem, ale k tomu nakonec nedošlo. Byl však proveden 

podrobný mineralogicko-technologický rozbor písků a kalů, který řešil vazby sledovaných 

kovů na jednotlivé zrnitostní frakce. Ukázalo se, že vzhledem k oxidické formě přítomnosti 

Sb v materiálu by šlo použít pro úpravu metodu gravitační a flotační, ale tím by se 

nepodařilo získat ze suroviny Au, které je možné extrahovat pouze metodou loužení, čímž 

by se zase znemožnilo využití Sb. Zpracování metody komplexní úpravy suroviny nebylo 

předmětem tehdejšího průzkumu a již nebylo dále řešeno. 

Při výpočtu ekonomiky zpracování zdejšího materiálu se počítalo pouze s využitím 

zlata. Do položky nákladů se započetla těžba, přemístění, doprava a úpravárenské náklady 

na 1 t materiálu, včetně tvorby finanční rezervy (10 %). Na straně aktiv se vycházelo 

s aktuální cenou Au, vztaženou k jeho množství (průměrné kovnatosti 1,8 g/t) v 1 t, 

ponížené o 5% znečištění (finálně tedy 1,71 g/t). Výsledkem bylo, že zdejší surovina je 

jednoznačně bilanční. 

Vzorkování proběhlo pomocí řady vrtů a rýh v prostoru odvalů a odkaliště. Následně 

byly spočítány zásoby těchto kovů metodou řezů. Plochy řezů podél průzkumných rýh 

byly rozděleny na jednodušší obrazce a celková plocha řezu byla vypočtena jako součet 

ploch dílčích. Tímto způsobem bylo vymezeno celkem 7 bloků, označených jako M1 – M7 

(viz obr. 15). Každý blok byl ohraničen dvěma řezy, ze kterých se aritmetickým průměrem 

spočítala průměrná plocha. Ta se potom násobila kolmou vzdáleností mezi řezy, čímž byl 

získán objem (kubatura) jednotlivých bloků a znásobením objemu tzv. sypnou hmotností 

(objemovou hmotností materiálu) bylo spočteno množství zásob (tonáž). Pro objekt haldy 

(bloky M1 – M6) se počítalo s objemovou hmotností 1,3 t/m
3
, pro objekt odkaliště (blok 

M7) to bylo 1,4 t/m
3
. Kovnatost bloku byla počítána jako průměr kovnatostí jednotlivých 

úseků, vážený jejich mocností a množství kovu v bloku se pak počítalo jako součin jeho 

tonáže a průměrné kovnatosti. Tímto způsobem byly vypočteny následující množství 

volných zásob Au a Sb (tab. 5):  

Tabulka 5: Přehled volných zásob v Milešově podle výpočtu z roku 1988 

Kategorie ruda (t) As (%) Au (g/t) Sb (%) Au (kg) Sb (t) 

Celkem C1B 37 070,0 0,11 1,60 1,19 59,143 442,02 

Celkem C2B 749,3 0,04 2,07 0,65 1,551 4,87 

Podle tehdejších platných obecných kondic bylo všech 7 bloků na lokalitě Milešov 

zařazeno jako bilanční zásoby volné. Bloky M2 – M7 byly zařazeny do kategorie C1, blok 
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M1 pak vzhledem k menší míře prozkoumanosti (vycházelo se pouze z jedné rýhy R2-M) 

byl zařazen do kategorie C2. 

Spíše jen pro zajímavost a úplnost je třeba zmínit i údaje v závěrečných zprávách 

k vybraným lokalitám, hodnoceným v rámci zjišťování nebezpečnosti těžebních odpadů 

v letech 2011 a 2012 (Čížek 2012). Na území katastru Milešov byla vzorkována a 

vyhodnocována celkem 4 úložná místa, která svým rozsahem odpovídala objektům odvalu 

(úložná místa s databázovými identifikačními čísly 5749, 5850 a 5852) a odkaliště (úložné 

místo s databázovým identifikačním číslem 5753). Na základě požadavku státní báňské 

správy byla v tělesech úložných míst odhadována celková množství vybraných škodlivin, 

v tomto případě As a Sb. Odhad vycházel z předpokládaného objemu (kubatury m
3
) 

těžebního odpadu přepočteného na množství (tonáž t) a následně vynásobené průměrným 

obsahem sledovaného prvku podle výsledků provedených analýz. Vzhledem k tomuto 

postupu autoři upozorňovali, že výsledky jsou pouze orientační a v případě seriózního 

řešení sanací těchto lokalit by bylo nutné provést regulérní výpočty zásob pomocí 

současných metod a na dostatečném počtu analýz. Získané hodnoty jsou vedeny níže (tab. 

6): 

Tabulka 6: Přehled objemů škodlivin na úložných místech dle odhadu z roku 2012 

Objekt As (t) Sb (t) 

5749 - halda západní část 16 141 

5750 - halda východní část 16 194 

5752 - halda severovýchodní část (hřiště) 14 91 

5753 - odkaliště 6 63 

Celkem halda i odkaliště 52 417 

Porovnáme-li tyto odhadnuté údaje z roku 2012 s údaji zjištěnými z různých metod 

výpočtu zásob (tabulka 11), je vidět, že hodnoty se zásadně liší. Nelze je brát jako 

relevantní hodnoty a také nejsou dále použity pro následná srovnání. 

Jak již bylo uvedeno v kapitolách 6.6.1 – 6.6.4, při tvorbě současných 

matematických modelů se ve všech případech stanovuje prostorová distribuce obsahů Sb, 

Au a As pomocí 3D gridů. Tím pádem bylo možné spočítat u zájmových těles odvalu i 

odkaliště přesné množství bloků, které tyto gridy tvoří. Počty bloků se pro jednotlivé 

použité metody lišily v závislosti na zvolených parametrech pro výběr dat, které 

vstupovaly do výpočtu. U první varianty metody IDW, kdy byl zvolen elipsoid výběru dat 

a anizotropie o hodnotách 25 m*25 m*1 m, byl počet bloků téměř o 40% menší, než kolik 

jich vstoupilo do výpočtu v případě druhé varianty IDW, kde byl zvolen elipsoid výběru 

dat a anizotropie dvojnásobný, tedy 50*50*2. Naopak v případě druhé varianty IDW a 

základního krigování byl počet bloků vzhledem k nastavení prakticky stejný (nepatrný 

rozdíl je dán zaokrouhlováním) a při použití SGSIM byl opět použit elipsoid výběru dat a 

anizotropie 50 m*50 m*2 m a počet bloků se snížil zhruba o 5 %. Protože velikost 

jednotlivých bloků byla stanovena 1 m*1 m*0,5 m, objem jednoho bloku je 0,5 m
3
 a objem 

tělesa je tedy jednou polovinou počtu bloků. Při vynásobení takto zjištěného objemu tělesa 

objemovou hmotností se získala jeho celková hmotnost (tonáž), vyjádřená v tunách (t). 

Obdobně jako v případě výpočtu provedeného v roce 1988 byly i tentokrát použity stejné 
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hodnoty objemové hmotnosti, tedy 1,3 pro materiál v odvalu („písky“) a 1,4 pro materiál 

v odkališti („kaly“). U jednotlivých metod se také lišily hodnoty vypočteného průměrného 

zastoupení (obsahu, kovnatosti) sledovaných prvků. Vynásobením množství a průměrného 

obsahu tak byla získána hmotnost daného prvku v tělese, převedená do příslušných 

jednotek.  

Pro odhady zásob jednotlivých variant modelů po jednotlivých horizontálních 

vrstvách a celkem byl vytvořen program Milešov - modul Úprava 2D gridů, odhad zásob - 

naprogramovaný v jazyce Visual basic. Před jeho spuštěním je nutno provést export 3D 

gridů Sb, Au a As ve formě série horizontálních 2D gridů s pomocí modulu Math 

z prostředí Voxler. Na obr. 71 je úvodní okno programu Milešov a na obr. 72 okno po 

načtení vstupních parametrů pro odhad zásob jednotlivých prvků v haldě metodou SGSIM. 

Modul Úprava 2D gridů, odhad zásob vygeneruje výstupní sestavu odhadu zásob po 

jednotlivých horizontálních vrstvách a v celkovém součtu. 

 

 

Obrázek 71: Úvodní okno programu Milešov. Obrázek 72: Okno programu Milešov po načtení 

vstupních parametrů pro odhad zásob haldy metodou 

SGSIM. 

 

Vypočtené údaje celkového odhadu zásob pro jednotlivé metody použité v této práci 

jsou přehledně zobrazeny v následujících tabulkách níže (tab. 7, 8, 9, 10): 
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Tabulka 7: Zjištěné hodnoty pro sledované prvky metodou IDW – 1. varianta 

Halda: počítáno od 396 do 421.5 m n. m. 

Prvek Počet 

bloků 

Objem 

(m
3
) 

Objemová 

hmotnost 

(t/m
3
) 

Množství 

(t) 

Průměrný 

obsah 

Hmotnost 

Sb 223676 111838,0 1,3 145 389 0,85% 12,329 t 

Au 199565 99782,5 1,3 129 717 1,392 g/t 180,566 kg 

As 221169 110584,5 1,3 143 760 0,10% 1,438 t 

Odkaliště: počítáno od 407,5 do 415.5 m n. m. 

Prvek Počet 

bloků 

Objem 

(m
3
) 

Objemová 

hmotnost 

(t/m
3
) 

Množství 

(t) 

Průměrný 

obsah 

Hmotnost 

Sb 33815 16907,5 1,4 23 671 1,24% 2,942 t 

Au 22602 11301,0 1,4 15 821 2,566 g/t 40,597 kg 

As 23013 11506,5 1,4 16 109 0,10% 0,156 t 

 

 

Tabulka 8: Zjištěné hodnoty pro sledované prvky metodou IDW – 2. varianta 

Halda: počítáno od 395 do 422 m n. m. 

Prvek Počet 

bloků 

Objem 

(m
3
) 

Objemová 

hmotnost 

(t/m
3
) 

Množství 

(t) 

Průměrný 

obsah 

Hmotnost 

Sb 384330 192165,0 1,3 249 815 0,81% 20,210 t 

Au 366601 183300,5 1,3 238 291 1,622 g/t 386,508 kg 

As 384314 192157,0 1,3 249 804 0,12% 2,923 t 

Odkaliště: počítáno od 407 do 415.5 m n. m. 

Prvek Počet 

bloků 

Objem 

(m
3
) 

Objemová 

hmotnost 

(t/m
3
) 

Množství 

(t) 

Průměrný 

obsah 

Hmotnost 

Sb 49230 24615,0 1,4 34 461 1,46% 5,024 t 

Au 47179 23589,5 1,4 33 025 2,698 g/t 89,101 kg 

As 47179 23589,5 1,4 33 025 0,10% 0,327 t 
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Tabulka 9: Zjištěné hodnoty pro sledované prvky metodou blokového krigování 

Halda: počítáno od 395 do 422 m n. m. 

Prvek Počet 

bloků 

Objem 

(m
3
) 

Objemová 

hmotnost 

(t/m
3
) 

Množství 

(t) 

Průměrný 

obsah 

Hmotnost 

Sb 384332 192166,0 1,3 249 816 0,65% 16,213 t 

Au 366601 183300,5 1,3 238 291 1,293 g/t 308,11 kg 

As 384316 192158,0 1,3 249 805 0,11% 2,623 t 

Odkaliště: počítáno od 407 do 415.5 m n. m. 

Prvek Počet 

bloků 

Objem 

(m
3
) 

Objemová 

hmotnost 

(t/m
3
) 

Množství 

(t) 

Průměrný 

obsah 

Hmotnost 

Sb 49230 24615 1,4 34 461 1,41% 4,862 t 

Au 47176 23588 1,4 33 023 2,720 g/t 89,823 kg 

As 47176 23588 1,4 33 023 0,10% 0,327 t 

 

 

Tabulka 10: Zjištěné hodnoty pro sledované prvky metodou SGSIM 

Halda: počítáno od 395 do 422 m n. m. 

Prvek Počet 

bloků 

Objem 

(m
3
) 

Objemová 

hmotnost 

(t/m
3
) 

Množství 

(t) 

Průměrný 

obsah 

Hmotnost 

Sb 370907 185453,5 1,3 241 090 0,87% 20,951 t 

Au 354428 177214,0 1,3 230 378 1,322 g/t 304,560 kg 

As 370896 185448,0 1,3 241 082 0,10% 2,387 t 

Odkaliště: počítáno od 407 do 415.5 m n. m. 

Prvek Počet 

bloků 

Objem 

(m
3
) 

Objemová 

hmotnost 

(t/m
3
) 

Množství 

(t) 

Průměrný 

obsah 

Hmotnost 

Sb 47788 23894,0 1,4 33 452 1,18% 3,961 t 

Au 40109 20054,5 1,4 28 076 2,519 g/t 70,723 kg 

As 40109 20054,5 1,4 28 076 0,10% 0,275 t 

Zatímco výše uvedené tabulky prezentují všechny údaje vždy zvlášť pro haldu a 

zvlášť pro odkaliště, následující tabulka (tab. 11) shrnuje obsahy prvků pro haldu i 

odkaliště dohromady, takže výsledné hodnoty lze dobře porovnat s hodnotami 

vypočtenými metodou řezů v roce 1988: 
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Tabulka 11: Porovnání zásob sledovaných prvků podle jednotlivých metod 

Metoda As (t) Au (kg) Sb (t) 

Svislé řezy (1988) --- 60,694 446,890 

IDW 1. varianta (25*25*1) 159,386 221,163 1527,130 

IDW 2. varianta (50*50*2) 324,966 475,609 2523,444 

Blokový kriging 294,988 397,933 2107,551 

SGSIM - sekvenční Gaussovská simulace 266,185 375,283 2491,144 

Z tabulky 11 je patrné, že ačkoliv se vycházelo prakticky ze stejných vstupních 

údajů, množství Au a Sb vypočtené současnými geostatistickými metodami je výrazně 

vyšší než údaje získané v roce 1988 metodou řezů. Vzhledem k tomu, že As nebyl v roce 

1988 počítán a ani dnes jej nelze považovat za hledanou surovinu, nemá smysl tento prvek 

srovnávat, i když výsledky by byly patrně obdobné jako v případě Sb a Au.  

U zlata je nárůst téměř sedminásobný, přičemž poměrně blízké jsou si výsledky 

metod SGSIM a krigingu, kde rozdíl činí pouze asi 5 %. První varianta IDW je oproti 

krigingu a SGSIM téměř poloviční, ale vůči metodě svislých řezů je přesto 3,5 krát vyšší. 

IDW 2. varianta je „pouze“ o 20 % vyšší než hodnota spočítaná krigingem a SGSIM, ale 

více než dvojnásobně vyšší než hodnota vypočtená při první variantě IDW a dokonce 7,5 

krát vyšší než výsledek zjištěný metodou řezů.  

U antimonu je nárůst více než pětinásobný. Zde jsou si naopak blízké výsledky 

metod SGSIM a druhé varianty IDW, kdy se výsledek liší jen v nižších procentech. První 

varianta IDW je oproti druhé variantě IDW a SGSIM asi o 40 % nižší, ale vůči metodě 

svislých řezů je opět 3,5 krát vyšší. Kriging dává hodnotu zhruba o 20 % nižší než hodnota 

spočítaná druhou variantou IDW a SGSIM, ale téměř pětinásobně vyšší hodnotu než údaj 

vypočtený metodou řezů. 

6.8 Vizualizace digitálních modelů ve 3D v prostředí Voxler 

Jak bylo již uvedeno v předchozím textu kapitoly 6, prostředí programu Voxler je 

využito jak pro verifikaci a vizualizaci prostorové lokalizace vstupních dat (viz 6.3 a 6.4), 

tak pro vytvoření digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků (3D gridů) 

s využitím metody inverzních vzdáleností (viz 6.6.1 a 6.6.2), pro export modelů ve formě 

sérií 2D gridů (viz 6.7). Voxler umožňuje ale především různé typy vizualizace digitálních 

modelů prostorové distribuce sledovaných prvků ve 3D. Ukázky vizualizace modelů 

v prostředí Voxler byly použity například na obr. 25, 26, 36-38, 48-50, 57-59, 65-67.  

Na obr. 73 je zobrazena ukázka prostředí Voxleru pro modelování a vizualizaci 

prostorové distribuce Sb s elipsoidem výběru dat a anizotropie 50 m*50 m*2 m. 

Zapínáním (případně vypínáním) jednotlivých modulů v levém okně lze zadat požadovaný 

typ vizualizace.  
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Obrázek 73: Ukázka prostředí Voxleru pro modelování a vizualizaci prostorové distribuce Sb s elipsoidem 

výběru dat a anizotropie 50*50*2 m. 

6.9 Vizualizace horizontálních řezů ve 2D v prostředí Surfer 

Druhý z modulů programu Milešov (obr. 72) postupně generuje a zobrazuje 

uživatelem zadané horizontální řezy bloků zásob haldy nebo odkaliště ve 2D v prostředí 

Surfer v zadaném měřítku. Na obr. 74 je vizualizace jednoho ze série takto 

vygenerovaných horizontálních řezů haldy v prostředí Surfer. Zapínáním, případně 

vypínáním objektů v levém okně (obr. 74) lze zobrazit:  

• Obsahy Sb (objekt Sb), Au (objekt Au) a As (objekt As) bloků řezu. 

• Barevné škálování obsahu Sb (objekt Colour Scale Sb), obsahu Au (objekt Colour 

Scale Au) a obsahu As (objekt Colour Scale As). 

• Pozice a názvy průzkumných děl v řezu (objekt Vrty). 

• Hodnoty údajů o jednotlivých blocích zásob (objekt Bloky). 

• Obvod území (objekt Obvod území). 

• Jednotlivé osy souřadného systému (Objekty Right Axis, …). 

Po nastavení měřítka objektu Map, případně po dalších formálních doplněních, lze 

každý takový řez přímo tisknout na vhodné výstupní zařízení. 
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Obrázek 74: Vizualizace horizontálního řezu 416.5 m. n. m. haldy v prostředí Surferu. 

Některé vybrané horizontální řezy byly použity v textu výše pro demonstraci 

výsledků modelování (obr. 39, 51, 60, 68). 

6.10 Vizualizace sítě vertikálních řezů ve 2D v prostředí Surfer  

Třetí z modulů programu Milešov (obr. 72) postupně generuje a zobrazuje 

uživatelem zadanou síť vertikálních řezů XZ a YZ bloků zásob haldy nebo odkaliště ve 2D 

v prostředí Surfer v zadaném měřítku. Na obr. 75 je vizualizace jednoho ze série takto 

vygenerovaných vertikálních řezů haldy v prostředí Surfer. Zapínáním, případně 

vypínáním objektů v levém okně (obr. 75) lze navíc zobrazit:  

• Pozice, názvy a vzdálenost od řezu průzkumných děl vybraných do řezu (objekt 

Vrty_vzdálenost). 

• Hodnoty údajů o jednotlivých vzorcích ve vrtech (objekt Vrty_Samples). 

• Průběhy průzkumných děl vybraných do řezu (objekt Průběhy_vrtů). 

• Průběh povrchu (objekt Povrch) v řezu. 
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Obrázek 75: Vizualizace vertikálního řezu XZ 1095740 v prostředí Surferu. 

Některé vybrané vertikální řezy byly použity v textu výše pro demonstraci výsledků 

modelování (obr. 40, 52, 61, 69). 
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7 Aplikace digitálního modelu na koncepční model lokality a 

vyhodnocení výsledků s ohledem na environmentální situaci  

Podrobné vyhodnocení těžebních odpadů u Milešova bylo řešeno v letech 2011 a 

2012 v rámci projektu OPŽP, nazvaného „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst 

těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“ 

(Štrupl 2013). Výstupem byly závěrečné zprávy z celkem čtyř úložných míst (obr. 11), 

která svou polohou odpovídala odvalu (úložná místa s identifikačními čísly 5749, 5750 a 

5752) a odkališti (úložné místo s identifikačním číslem 5753 v  databázi IUM). Součástí 

zpracovávaného tématu bylo vytvoření tzv. koncepčního modelu a následné vyhodnocení 

dopadů na své okolí. 

Koncepční model se vytváří vždy pro konkrétní lokalitu a obecně naznačuje směry 

šíření kontaminace ve vztahu ke složkám životního prostředí a ohrožení obyvatel. Zdejší 

úložná místa leží v blízkosti obytné zástavby, nejbližší trvale obývaný objekt je ve 

vzdálenosti asi 50 m od haldy. Lze předpokládat, že škodliviny se mohou šířit jako imise z 

povrchu tělesa, nebo jako odnos a výluhy srážkovými vodami z povrchu (ron) a z vlastního 

materiálu tělesa. Jako nejpravděpodobnější způsoby expozice jsou v tomto případě jednak 

přímý dermální kontakt se zeminou s obsahem škodlivin a jednak náhodné požití (ingesce) 

při venkovním pohybu ve formě vdechu a požití prachu. Příjemce rizik tak tvoří jak 

obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby, tak náhodní návštěvníci, případně osoby pracující 

v okolním terénu. Z hlediska potenciálního ohrožení okolních ekosystémů připadá v úvahu 

zejména ovlivnění okolí splachem kyselých výluhů z tělesa haldy a imisemi z obnažených 

partií ve svazích haldy (Čížek 2012). Příklad stávajícího koncepčního modelu je uveden na 

obr. 76. 

 

Obrázek 76: Koncepční model lokality podle nové Metodiky (Čížek 2012). 
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Model představuje schématický svislý řez odvalem a jeho okolím ve směru západ – 

východ. Hnědou barvou je naznačeno těleso odvalu, světle žlutou potom kvartérní podloží. 

Římské číslice naznačují místa působení fyzikálně-chemických procesů, přičemž I. 

označuje prostor zvětrávání haldoviny a II. prostor oxidace sulfidů.  Velká písmena (A, B, 

C) značí transportní cesty, A jsou podzemní vody, B jsou povrchové vody a ron a C je 

polétavý prach. 

Jak již bylo uvedeno, hlavními škodlivinami zde byly detekovány arzén a antimon, 

které jsou přítomny jako produkty oxidického zvětrávání nestabilních fragmentů rudniny 

v těžebním odpadu. Jejich vlastnosti a chování jsou stručně uvedeny níže (Čížek 2012). 

Arzén v kovovém stavu je nejedovatý, ale vzhledem ke své afinitě k síře a kyslíku 

má tendenci vytvářet sloučeniny. V přírodě se vyskytuje nejčastěji v oxidačních stavech ve 

formě trojmocné a pětimocné, přičemž záleží na hodnotě pH a redoxních podmínkách. V 

organismu je metabolizován na toxické látky, nejčastěji na oxid arzenitý. Oxidy, chloridy a 

fluoridy As jsou mnohem toxičtější a řadí se mezi významné mutagenní, teratogenní a 

karcinogenní látky. Běžná přírodní expozice arzénem organismus nijak nepoškozuje, velmi 

nízké dávky arzénu v přijímané potravě jsou naopak důležité a prospěšné. Trvalé vystavení 

zvýšeným dávkám sloučenin arzénu vede k poškození zdraví. Nadměrná expozice se 

projevuje na zdraví v podobě dermatologických poškození, zvýšeného výskytu 

kardiovaskulárních chorob, karcinogenity (zvýšený výskyt rakoviny plic a pokožky) a 

mutagenity (zvýšený výskyt novorozenců s vrozenými vadami).   

Antimon. Vyskytuje se nejčastěji v oxidačních stavech, stejně jako arzén ve formě 

trojmocné a pětimocné. Oxidace má také zásadní vliv na jeho mobilitu, přičemž důležitá je 

i přítomnost trojmocného manganu a železa. V půdách je vázán na oxyhydroxidy železa. 

Jeho toxicita v kovovém stavu není zcela objasněna. Podle některých autorů má prach z 

kovového antimonu stejnou toxicitu jako arzén, podle jiných je sám antimon netoxický a 

za toxicitu jsou zodpovědné přimíšeniny (arzén a olovo). Výpary kovového antimonu 

mohou podráždit spojivky a dýchací cesty, prach vyvolává různé vyrážky na kůži na 

nekrytých částech těla. Sloučeniny jsou hůře rozpustné, většinou se špatně vstřebávají a v 

trávicím traktu hydrolyzují. Nerozpustné sloučeniny jsou málo toxické. Mezi 

nejnebezpečnější sloučeniny antimonu patří vínan antimonylodraselný („dávivý vinný 

kámen“), který je stejně jedovatý jako oxid arsenitý a otrava se projevuje podobně. 

Používá se jako antiparazitikum. 

Jak ukazují zejména kapitoly 6.8, 6.9 a 6.10, moderní metody tvorby digitálních 

modelů umožňují vytvářet detailní obraz distribuce Sb a As. Prostorový 3D model 

s vyznačením povrchové distribuce látek nebo plošné 2D modely ve formě horizontálních 

nebo vertikálních řezů mohou zásadně doplnit dosavadní schematizovaný koncepční 

model.  

Na obr. 77 je vidět distribuce antimonu – Sb (vlevo) a arzenu – As (vpravo) na 

povrchu těles odvalu a odkaliště tak, jak vychází při použití jednotlivých matematických 

metod uvedených v této práci. Součástí každého modelového obrázku je po levé straně 

barevná stupnice znázorňující obsah daného prvku. Jsou zde také vidět rozdíly 

vyhodnocení obsahů prvků jednotlivými metodami, tedy v jakém rozsahu a umístění jsou 

znázorněny jednotlivé zachycené anomálie. 
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Sb As 
IDW – varianta 1 (elipsoid 25 m) 

 
 

IDW – varianta 2 (elipsoid 50 m) 

 
 

Blokový kriging 

 
 

Sekvenční Gaussovská simulace (SGSIM) 

 

 

Obrázek 77: Povrchová distribuce As a Sb na 3D v prostředí Voxler. 
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Pomocí programu Milešov lze v prostředí Surfer zobrazit distribuci prvků formou 

horizontálních a vertikálních řezů variantně podle zadaných parametrů. Další srovnání 

ukazuje na obr. 78 horizontální řezy v úrovni nadmořské výšky 416 m n. m.  

Sb As 
IDW – varianta 1 (elipsoid 25 m) 

  

IDW – varianta 1 (elipsoid 50 m) 

  

Blokový kriging 

  

Sekvenční Gaussovská simulace (SGSIM) 

  

Obrázek 78: Horizontální řezy s vyznačením distribuce As a Sb v prostředí Surfer. 
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Opět je velmi dobře patrné rozdílně vyznačení rozsahu zjištěných anomálií při 

použití různých metod. Barevná škála zobrazující obsah prvku je vždy vpravo od obrázku. 

Na obr. 79 je obdobně prezentováno srovnání na vertikálních řezech podél osy XZ 

na souřadnici 1095700 v systému JTSK. Tyto řezy byly opět vytvořeny v prostředí Surfer. 

Sb As 

IDW – varianta 1 (elipsoid 25 m) 

  

IDW – varianta 1 (elipsoid 50 m) 

  

Blokový kriging 

  

Sekvenční Gaussovská simulace (SGSIM) 

  

Obrázek 79: Vertikální řezy s vyznačením distribuce As a Sb v prostředí Surfer. 

Důležité však je také správně vyhodnotit věrohodnost prezentovaných modelů. Touto 

metodikou by bylo možné vytvořit daleko spolehlivější obraz o distribuci prvků, pokud 
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bychom měli k dispozici výsledky průzkumných prací projektovaných v pravidelné síti 

odběrných míst.  

Jako příklad řešení podobné problematiky ve světě je možné uvést např. lokalitu na 

Novém Zélandě. Zde byla zkoumána migrace prvků na haldě úpravárenských materiálů 

(strusek) po zpracování antimonových rud, rovněž zhruba sto let opuštěné (Wilson et al. 

2004). Práce se však netýkala distribuce zájmových prvků a nebylo tudíž použito metod 

matematického modelování. 

Ukázka možností využití těchto modelů pro koncepční model, resp. hodnocení vlivu 

těžebního odpadu na životní prostředí je dalším z dílčích cílů práce. Vlastní hodnocení 

úložných míst je vyhrazeno pouze tzv. hodnotitelům rizik, což jsou osoby způsobilé 

vypracovávat integrovanou analýzu úložiště a provádět vyhodnocování ukládání odpadů na 

povrchu důlních děl, vzniklých hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým 

způsobem a k hodnocení rizik při nakládání s těžebními odpady. Odbornou způsobilost 

uděluje Český báňský úřad. 
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8 Závěr 

Hlavním záměrem disertační práce bylo vytvoření a odzkoušení moderní metodiky 

tvorby, vizualizace a zpracování digitálních modelů sledovaných technologických 

parametrů na milešovské lokalitě. Vzhledem k tomu, že zdejší odval a odkaliště byly 

v roce 1988 vzorkovány a následně zde byly vypočteny zásoby užitkových prvků, nabízela 

se možnost zpracovat tuto lokalitu za použití stejných archivních dat a výsledky porovnat.  

Na příkladu tohoto typu objektů bylo poprvé metodicky řešeno vytvoření digitálních 

3D modelů, které umožnily vizualizaci prostorové distribuce a odhady zásob sledovaných 

prvků, konkrétně Sb, Au a As. Prvním krokem bylo kritické zhodnocení původních 

podkladů a verifikace dat. Zde se ukázala zásadní důležitost při pečlivém ověřování 

vstupních údajů, protože byly zjištěny některé chybné údaje v souřadnicích i obsazích 

analyzovaných prvků a ty bylo nutné opravit. Teprve s takto očištěnými sadami vstupních 

dat a za použití aktuálních lidarových snímků zkoumaného území bylo možné 

zkonstruovat reálný tvar těles odvalu a odkaliště, spočítat jejich obvod i povrch a vytvořit 

digitální modely prostorové distribuce sledovaných prvků (3D gridů) s využitím několika 

vybraných interpolačních metod. Konkrétně byly použity dvě varianty metody inverzních 

vzdáleností, dále geostatistické krigování a podmíněné geostatistické simulace.  

Pomocí nově vyvinutého programu nazvaného Milesov, byly pro každou metodu 

provedeny odhady zásob obsahů Sb, Au a As. Tyto výsledky byly porovnány jak mezi 

sebou navzájem, tak s údaji dřívějšího výpočtu zásob metodou řezů. Obecně se ukázalo, že 

pomocí moderního zpracování vycházejí zjištěné objemy téměř šestkrát vyšší, než jak byly 

spočteny v roce 1988. Jako nejreálnější se ukazují být modely vytvořené pomocí sekvenční 

Gaussovské simulace, což je také nejmodernější metoda, která eliminuje některá negativa 

IDW a krigingu. Podrobně je tato záležitost řešena a diskutována v kapitole 6.7. Na tomto 

místě je potřeba znovu zdůraznit, že se vycházelo prakticky ze stejných vstupních dat a 

výsledky se lišily zcela zásadně. Pokud by bylo možné nově projektovat průzkumné práce 

s větší hustotou, vhodnější lokalizací a širším spektrem analýz, výsledky by byly ještě 

mnohem přesnější a bližší realitě.  

Pro realizaci metodiky tvorby, vizualizace a zpracování digitálních modelů 

sledovaných technologických parametrů na milešovské lokalitě byly kromě zmíněného 

programu Milesov využity programy Voxler a Surfer firmy Golden software a program 

SGeMS (Stanford Geostatistical Modeling Software). Program Milesov například generuje 

v prostředí Surfer libovolně zadané horizontální řezy nebo vertikální řezy distribuce 

sledovaných prvků v požadovaném měřítku ve 2D. Prostředí Voxler umožňuje mj. různé 

typy vizualizace prostorové lokalizace vstupních dat a distribuce sledovaných prvků ve 3D. 

Nově vyvinutá moderní metodika tvorby, vizualizace a zpracování digitálních 

modelů sledovaných technologických parametrů byla aplikována na milešovském odvalu a 

odkališti, které jsou klasifikovány jako tzv. riziková úložná místa těžebních odpadů. Do 

budoucna je možné předpokládat sanace obdobných typů lokalit a uvedené postupy by 

měly přispět k jejich výrazně vyšší efektivnosti. Předložená metodika je obecně použitelná 

i pro jiné typy objektů, než jsou antropogenní útvary. Lze jí aplikovat také na primární 

geologická tělesa, kde existuje přirozené uložení a distribuce zájmových prvků. 
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Dalším přínosem práce je doplnění současné představy koncepčního modelu lokality 

o digitální modely, které umožňují detailní vizualizaci distribuce sledovaných prvků. 

Tímto způsobem je možné mnohem přesnější vyhodnocení zdejších odvalů z hlediska 

lokálních anomálií a migračních cest, čímž lze zásadně zpřesnit vyhodnocení negativních 

vlivů na okolní životní prostředí a obyvatelstvo. 
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