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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. 
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1 Úvod, motivace a cíle práce 

Výběr tématu doktorské disertační práce byl ovlivněn třemi základními 

skutečnostmi.  

V severním okolí obce Milešov (okres Příbram) byly ve druhé polovině 19. století 

těženy 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. 

V ČGS je od roku 2001 řešena systematická inventarizace objektů deponií materiálů, 

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

atd.). Informace o jednotlivých objektech jsou průběžně 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 

závodů. V závěru 20. století došlo k celosvětovému růstu spotřeby nerostných surovina. 

Následkem byla zvýšená poptávka a růst světových cen těchto komodit. Reakcí na tento 

trend se stala iniciativa „The Raw Material Initiative – Meeting our critical needs for 

growth and jobs in Europe“ (COM(2008) 699 final) (Sine 2008). Vzniklý dokument 

definoval tři pilíře pro budoucí strategii k tzv. lepšímu přístupu k nerostným zdrojům. 

První pilíř spočíval v efektivní ekonomické (= surovinové) 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 tzv. 

kritických nerostných surovin, který byl přijat v komuniké COM(2011) 25 (Sine 2011) a 
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doplněn v roce 2014 (Sine 2014, Sine 2014a). Mezi tyto suroviny patří mimo jiné také 

antimon (Sb), který byl hlavní těženou složkou na lokalitě Milešov.  

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. 

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 u Milešova. K tomu byly využity statistické a geostatistické metody a byly zhodnoceny 

dopady na životní prostředí. Ke splnění tohoto hlavního cíle byl zvolen následující postup: 

 Kritická revize dostupných archivních materiálů z milešovského revíru, digitalizace 

a kontrola zjištěných údajů a vytvoření validní databáze.  

 Vytvoření metodiky tvorby digitálního modelu odvalů milešovského revíru, 

zahrnující statistické vyhodnocení, geostatistické strukturální analýzy a vytvoření 

digitálního modelu prostorové distribuce sledovaných prvků s využitím klasických 

interpolačních metod, základních geostatistických metod a vybraných 

geostatistických simulací. 

 Vytvoření digitálního modelu prostorové distribuce sledovaných prvků (Sb, Au, 

As) a jejich vizualizace v různých výškových úrovních haldových těles, odhady 

zásob Sb, Au, As. 

 Porovnání výsledků distribuce prvků a jejich kvantifikace v digitálním modelu s 

dříve provedenými výpočty zásob. 

 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. 

 Vyhodnocení výsledků s ohledem na environmentální ovlivnění okolního životního 

prostředí a na zdraví obyvatelstva. 

Při práci 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 byla naprogramována makra v prostředí 

MS Visual Basic pro aplikace. Programování modulů programu Milesov bylo prováděno v 

jazyce Visual Basic.  
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2 Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu 

těžby a úpravy antimonových rud v milešovském revíru  

Na lokalitě Milešov byly poprvé vytvořeny digitální modely s vizualizací distribuce 

sledovaných prvků na příkladu odvalu a odkaliště. Přitom byla použita výhradně archivní 

data z 50. a 80. let minulého století. Šlo jednak o závěrečnou zprávu podrobného 

průzkumu „Milešovský a krásnohorský odval“ (Mandík 1988) a dále o dokumentaci 

průzkumných prací z roku 1958, uloženou v archivu DIAMO s. p., areál šachty 15, 

Příbram – Brod. Výsledky této práce je tak možné považovat za metodiku, použitelnou i na 

jiných lokalitách a jiných typech objektů.  

2.1 Milešovský rudní revír 

Milešovský rudní okrsek je součástí zlatonosného krásnohorského rudního revíru a 

tvoří jeho západní okraj. Jako milešovský rudní revír je označováno území s. a sv. od obce 

Milešov, ležící ve Středočeském kraji v okrese Příbram. Topografická situace zájmového 

území je znázorněna červeným oválem nad topografickou mapou v měřítku 1:25000 (obr. 

1). V levém horním rohu je výřez mapy ČR v měřítku 1:1000000 a červenou šipkou je 

vyznačena popisovaná oblast.  

 

Obrázek 1: Schématická situace rozsahu původního prostoru těžby. 

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.  

Z doby provozu se zachovalo poměrně značné množství archivní dokumentace a 

několik důlních map (obr. 2). Z těchto materiálů je možné vytvořit si poměrně dobrou 

představu o vývoji zdejšího dolování, majitelích, rozsahu provedených prací a množství 

vydobyté a zpracované rudy. První a nejvýznamnější zdejší důl, šachta Václav, byl založen 

v roce 1850. Počáteční práce měly jen průzkumný charakter a skutečná těžba byla zahájena 

v roce 1856. Poté se střídala období rozvoje i útlumu a v roce 1885 byl provoz zastaven. 

V letech následujících probíhal ještě sporadický průzkum, údržba důlních děl a částečné 

1 : 25000 
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přebírání starých hald. K definitivnímu ukončení všech prací došlo v roce 1919. Po druhé 

světové válce ještě probíhaly v prostoru milešovských dolů průzkumné práce, založené na 

vzorkování zdejších odvalů a odkaliště. Poprvé tak bylo v letech 1957 – 1958 a poté 

v letech 1987 – 1988.  

 

Obrázek 2: Nárys a půdorys důlních děl v Milešově, E. Schöffel, 1878. 

Zrudnění tvořil hlavně antimonit, vázaný na křemen-karbonátovou žilovinu (obr. 3). 

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.  

        

Obrázek 2: Ukázky antimonitových rud, vlastní sběr 2015 
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2.2 Rizikové úložné místo těžebního odpadu 

V souladu se zákonem č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem byla v 

milešovském revíru hodnocena v letech 2011-2012 čtyři úložná místa v rámci zájmového 

území. Práce probíhaly v širším okolí hlavního odvalu (obr. 4). 

 

Obrázek 4: Pohled od J na komplex milešovských odvalů. Foto V. Štrupl, 2015 

Vzhledem k tomu, že odval je částečně odkrytý (obr. 5) a je situován v údolí 

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

podzemní vody.  

 

Obrázek 5: Pohled od JZ na odkrytou část odvalu. Foto V. Štrupl, 2015 

Jako prioritní kontaminanty 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 (vysoká, střední, nízká, 

zanedbatelná) a v pěti skupinách (geologické poměry, hydrogeologické a hydrologické 

poměry, geochemické a hydrochemické poměry, inženýrskogeologické poměry, hodnocení 

vlivů na lidské zdraví). Celková míra rizika byla vyhodnocena u dvou míst jako vysoká, 

přičemž hodnoty tzv. hazard indexu HI vyšly na 13,57 a 14. Zdejší odvaly byly proto 

vyhodnoceny jako rizikové a od roku 2013 jsou zařazeny do registru rizikových 

opuštěných úložných míst těžebních odpadů, který z pověření MŽP vede a zpřístupňuje 

ČGS. 
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2.3 Postup při tvorbě digitálních modelů prostorové distribuce 

sledovaných prvků 

Prvním krokem při vytváření digitálních modelů geologických těles je zpracování 

digitálního modelu terénu. Jako podklad pro vytvoření prostorového modelu těles odkaliště 

a odvalu byla využita data digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G) a z lidarové 

mapy byl vytvořen grid povrchu haldy a odkaliště.  

Dále byla řešena rekonstrukce původního povrchu na lokalitě z doby prováděných 

průzkumných prací. Ukázalo se, že v dostupných podkladech nejsou dostatečné údaje, 

podle kterých by šlo přesně určit morfologii terénu v době vzorkování. 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. 

Jako velmi důležitým krokem se ukázala být i důsledná verifikace a korekce 

vstupních dat. Byla zjištěna řada chybných údajů ve vstupních datech, které musely být 

upraveny. Změny se týkaly zejména sjednocení uváděných jednotek pro analyzované 

prvky (g, %, ppm), korekce souřadnic průzkumných děl a doplnění hodnot souřadnice Z 

(nadmořská výška) u všech průzkumných prací. Z těchto údajů byl potom vytvořen grid 

povrchu obou těles (odvalu a odkaliště). Rozsah (vymezení) obou polygonů byl odvozen 

od skutečné situace v terénu a od lokalizace jednotlivých průzkumných prací. 

Opravené a doplněné vstupní údaje geometrických parametrů průzkumných děl a 

vzorků byly pomocí makra rozděleny do úseků po 10 cm. Hodnoty technologických 

parametrů (obsahy) byly lokalizovány do středu každého úseku. Pro odval to bylo celkem 

2028 úseků a pro odkaliště 822 úseků. Takto vzniklé údaje se staly základem pro další 

zpracování, tedy výběry dat pro vytváření horizontálních a vertikálních řezů, statistické 

analýzy, gridování a vizualizaci ve 2D a 3D. 

Následoval proces statistického zpracování a geostatistické strukturální analýzy. 

Základní statistické zpracování technologických parametrů bylo prováděno v prostředí 

SGeMS [33]. Vzhledem k odlišným formátům souborů bylo pro převod vstupních dat do 

prostředí SGeMS vytvořeno speciální makro. Byly tak vytvořeny histogramy četností 

obsahů Sb, Au, As pro haldu a odkaliště. Dále byla provedena geostatistická strukturální 

analýza vstupních dat, popisující kontinuitu, homogenitu, stacionaritu a anizotropii 

sledovaného pole. K vytvoření experimentálních variogramů a výběru odpovídajících 

teoretických variogramů byl využit výše zmíněný program SGeMS. Vzniklé variogramy 

byly využity pro metody blokového krigovaní a geostatistických simulací. 

2.4 Metody využité při tvorbě digitálních modelů 

Při tvorbě digitálních modelů prostorové distribuce sledovaných prvků (3D gridů) 

byly využity metody inverzních vzdáleností, geostatistického krigování a podmíněné 

geostatistické simulace. 

Interpolace metodou inverzních vzdáleností (Inverse Distance Weighting, IDW) 

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

hodnotách naměřených v jejím okolí. Při tom vliv těchto hodnot na interpolovanou 

hodnotu klesá se vzdáleností, což je v interpolující funkci vyjádřeno váženým lineárním 
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odhadem (Staněk 2005). V práci byly použity dvě varianty parametrů pro 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) a 50 m (ve směru osy X) * 50 m (ve směru osy Y) * 2 m (ve směru osy 

Z). Na zájmovou oblast byla promítnuta pravidelná pravoúhlá síť (grid), která zcela 

pokryla oba objekty odvalu a odkaliště. Následně byly 3D gridy Sb, Au a As gridy 

omezeny povrchem terénu s pomocí modulu Math v prostředí Voxler. Vizualizace 

technických parametrů v obou tělesech pomocí modulů VolRender a FaceRender ukázala, 

že u první varianty (25*25*1) byly zvolené parametry příliš nízké, takže tělesa haldy i 

odkaliště nebyla plně pokryta údaji. Ve druhé variantě (50*50*2) již byly hodnoty 

parametrů dostatečné a umožnily kompletní pokrytí obou studovaných těles (obr. 6).  

                                                                                       

Obrázek 6: Porovnání distribuce Sb v horizontálním řezu 415 m n. m. v prostředí Surfer, vlevo 1. varianta 

(25*25*1) a vpravo 2. varianta (50*50*2) 

Nevýhodou tohoto nastavení ovšem je, že v některých částech odvalu vznikly vzhledem ke 

značnému rozsahu elipsoidu i výrazné extrapolace, které nemusejí zcela odpovídat realitě. 

Při statistickém vyhodnocení distribuce vstupních hodnot obsahů Sb, Au a As haldy i 

odkaliště a vypočtených hodnot v 3D gridu je z histogramů patrný rozdíl zejména pro zlato 

v tělese odkaliště. Důvodem je malá hustota vstupních dat a omezení obou těles povrchem 

terénu. 

Interpolace metodou blokového základního krigování (Ordinary Kriging, OK) 

poskytuje nejlepší nestranný lineární odhad, protože je založena na požadavku nulové 

střední hodnoty rozdílu mezi skutečnou a odhadnutou hodnotou sledované veličiny a na 

minimalizaci rozptylu tohoto rozdílu. Tato metoda podává co nejvěrnější odhad střední 

hodnoty v daném místě, ale na rozdíl od vstupních hodnot je rozptyl u vypočtených hodnot 

minimální, čímž jsou vypočtené hodnoty značně vyhlazené. Distribuce vstupních dat Sb, 

Au i As byly pro oba objekty značně zešikmené, proto muselo dojít při procesu 

modelování k transformaci vstupních dat do normovaného normálního rozdělení (NNR). 

Poté byla provedena zpětná transformace vypočtených hodnot bloků (3D gridů) do 

původní distribuce. Pro tuto variantu byl opět zvolen elipsoid anizotropie a výběru dat 

s parametry 50*50*2 m. Prostorové gridy Sb, Au a As byly vytvářeny v prostředí SGeMS 

a jejich parametry geometrie byly stejné jako u metody IDW. Pro interpolaci bylo nezbytné 

vytvořit variogramy Sb, Au a As vstupních dat v NNR. Následně byly 3D gridy Sb, Au a 

As v NNR omezeny povrchem terénu pomocí modulu Math v prostředí Voxler. Takto 

omezené gridy sledovaných prvků 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 v původní distribuci byly 

makrem převedeny do Voxleru, aby mohly být různým způsobem vizualizovány. Příklad 

vizualizace 3D gridů pro arsen pomocí modulu VolRender (pohled od JV) je na obr. 7. 
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Obrázek 7: Zobrazení 3D gridů s distribucí As s pomocí modulu VolRender. 

Při porovnání histogramů distribuce vstupních a vypočtených hodnot Sb, Au a As v 

3D gridech sledovaných těles jsou patrné rozdíly pro všechny sledované prvky zejména v 

prostoru odkaliště. Opět je to způsobeno omezením obou těles povrchem terénu a místy 

malou hustotou vstupních dat. 

Interpolace metodou podmíněné geostatistické simulace (Sequential Gaussian 

Simulation, SGSIM) umožňují výpočet hodnot regionalizované proměnné v zájmovém 

prostoru tak, aby simulované hodnoty na známých místech měření (odběru dat) přesně 

odpovídaly původně zjištěným hodnotám. Navíc mají vygenerované hodnoty stejné 

statistické rozdělení a stejný variogram jako vstupní hodnoty. Na rozdíl od krigování je 

tedy pro vypočtené hodnoty zachována distribuce vstupních hodnot. V praxi každá z těchto 

realizací poskytuje stejně pravděpodobnou možnost reprezentace neznámé regionalizované 

proměnné. Modelem náhodné funkce je soubor všech simulovaných realizací. Klasické 

metody krigování takové možnosti neposkytují, protože odhadují pouze jedinou 

regionalizovanou proměnnou. Při simulacích bývá variabilita vstupních dat zachována a 

výsledná regionalizovaná proměnná více odpovídá realitě (Remy et al., 2009). Také pro 

tuto variantu byl zvolen stejný elipsoid anizotropie a výběru dat jako v předchozích 

případech, tedy 50*50*2 m. Rovněž byly použity stejné variogramy Sb, Au a As vstupních 

dat v NNR jako při krigingu a zadání parametrů geometrie 3D gridů bylo také stejné. Pro 

každý prvek (Sb, Au a As) bylo vytvořeno sto realizací, ze kterých se utilitou Postsim 

vypočetla střední hodnota bloků (E-typ). 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. Příklad vizualizace 3D gridů pro zlato pomocí modulu FaceRender (pohled 

od JV) je na obr. 8. 
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Obrázek 8: Zobrazení 3D gridů s distribucí Au pomocí modulu FaceRender. 

Porovnáním histogramů distribuce vstupních hodnot a vypočtených hodnot Sb, Au a 

As v 3D gridech obou těles jsou patrné velmi výrazné rozdíly pro všechny sledované prvky 

v prostoru odvalu i odkaliště. Opět je to způsobeno omezením obou těles povrchem terénu 

a místy malou hustotou vstupních dat. 

2.5 Srovnání dosažených výsledků s předchozím výpočtem zásob  

Dílčím úkolem 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.  

Podrobný průzkum byl proveden v roce 1988 (Mandík 1988). Na lokalitě proběhlo 

vzorkování pomocí vrtů a rýh, poté zde bylo vymezeno celkem 7 bloků a na nich byly 

metodou řezů spočítány volné zásoby Au a Sb. Podle tehdejších platných obecných kondic 

byly všechny bloky zařazeny jako bilanční zásoby volné v kategorii C1 a C2. U 

současných matematických modelů se stanovuje prostorová distribuce obsahů prvků 

pomocí 3D gridů tvořených pravidelné bloky. Počty bloků se pro jednotlivé použité 

metody lišily v závislosti na zvolených parametrech pro výběr dat, které vstupovaly do 

výpočtu. Velikost jednotlivých bloků byla stanovena 1 m*1 m*0,5 m a objem jednoho 

bloku tak činil 0,5 m
3
. Vynásobením množství a průměrného obsahu 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 Milesov - modul Úprava 2D gridů, odhad zásob - naprogramovaný v jazyce Visual 

basic. Tím se podařilo vypočítat celkové odhady zásob u jednotlivých metod. V tabulce 

(tab. 1) jsou uvedeny zjištěné hodnoty objemů prvků pro haldu i odkaliště dohromady, 
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takže výsledné údaje lze dobře porovnat s hodnotami vypočtenými metodou řezů v roce 

1988: 

Tabulka 1: 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 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. 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. 

2.6 Příklady vizualizací v jednotlivých prostředích  

Pro vizualizaci prostorové lokalizace vstupních dat, vytvoření digitálních modelů 

prostorové distribuce sledovaných prvků (3D gridů) a pro export modelů ve formě sérií 2D 

gridů bylo využito prostředí programu Voxler. Pomocí modulu programu Milesov 

umožňuje Voxler především různé typy vizualizace digitálních modelů prostorové 

distribuce sledovaných prvků ve 3D.  

Další modul programu Milesov dokáže postupně generovat a zobrazovat uživatelem 

zadané horizontální řezy bloků ve 2D v prostředí Surfer v požadovaném měřítku. Každý 

takový řez lze potom přímo tisknout na vhodné výstupní zařízení. 

Třetí z modulů programu Milesov postupně generuje a zobrazuje uživatelem zadanou 

síť vertikálních řezů XZ a YZ bloků zásob ve 2D v prostředí Surfer v zadaném měřítku. 

2.7 Aplikace digitálního modelu na koncepční model lokality  

Při hodnocení rizik na úložných místech těžebních odpadů se vždy vytváří pro 

konkrétní lokalitu koncepční model (Čížek 2012). Jde zpravidla o 2D svislý řez 

studovaným tělesem a jsou v něm obecně naznačeny směry šíření kontaminace ve vztahu 
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ke složkám životního prostředí a ohrožení obyvatel. Výše uvedené moderní metody tvorby 

digitálních modelů umožňují vytvářet detailní obraz distribuce sledovaných látek. 

Příkladem je vizualizace přítomnosti antimonu na povrchu těles odvalu a odkaliště tak, jak 

vychází při použití jednotlivých matematických metod uvedených v této práci (obr. 9).  

IDW – varianta 1 (elipsoid 25 m)                                     IDW – varianta 2 (elipsoid 50 m)                                         

  

Blokový kriging                                                                  Sekvenční Gaussovská simulace (SGSIM) 

  

Obrázek 9: Povrchová distribuce Sb na 3D model v prostředí Voxler. 

Prostorový 3D model nebo plošné 2D modely ve formě horizontálních nebo 

vertikálních řezů mohou zásadně doplnit dosavadní schematizovaný koncepční model. 

Důležité však je správně vyhodnotit věrohodnost prezentovaných modelů, které závisejí na 

kvalitě vstupních dat. Je však třeba zdůraznit, že hodnocení úložných míst je vyhrazeno 

pouze tzv. hodnotitelům rizik, přičemž odbornou způsobilost uděluje na základě zkoušek 

Český báňský úřad. 
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3 Výsledky disertační práce a závěr 

Hlavním záměrem disertační práce bylo vytvoření a odzkoušení 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 vyhodnocení původních 

podkladů a verifikace dat. Byly totiž zjištěny některé chybné údaje v souřadnicích i 

obsazích analyzovaných prvků, které musely být opraveny. Teprve s takto očištěnými 

sadami vstupních dat a za použití aktuálních lidarových snímků zkoumaného území bylo 

možné zkonstruovat reálný tvar těles odvalu a odkaliště, určit 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. Ukázalo se, že pomocí 

moderního zpracování vycházejí zjištěné objemy téměř šestkrát vyšší, než jak byly 

spočteny v roce 1988. Jako nejreálnější vycházejí modely vytvořené pomocí sekvenční 

Gaussovské simulace, což je také nejmodernější metoda, která eliminuje některá negativa 

IDW a krigingu. Vzhledem k tomu, že se vycházelo prakticky ze stejných vstupních dat, 

výsledky se lišily zcela zásadně. Pokud by bylo možné nově projektovat průzkumné práce 

a zajistit jejich větší hustotu, vhodnější lokalizaci a širší spektrum analýz, výsledky by byly 

mnohem přesnější.  

Pro vizualizaci a zpracování digitálních modelů sledovaných parametrů byly využity 

také programy Voxler a Surfer firmy Golden software a program SGeMS (Stanford 

Geostatistical Modeling Software). Program Milesov generuje v prostředí Surfer libovolně 

zadané horizontální nebo vertikální řezy distribuce sledovaných prvků v požadovaném 

měřítku ve 2D. Prostředí Voxler umožňuje různé typy vizualizace prostorové lokalizace 

vstupních dat a distribuce sledovaných prvků ve 3D. 

Nově vyvinutá metodika tvorby, vizualizace a zpracování digitálních modelů byla 

aplikována na objekty klasifikované jako tzv. riziková úložná místa těžebních odpadů. Lze 

jí ale použít i na primární geologická tělesa s přirozeným uložením a distribucí zájmových 

prvků. 

Dalším přínosem práce je doplnění současné představy koncepčního modelu lokality 

o digitální modely, které umožňují detailní vizualizaci distribuce sledovaných prvků. 

Tímto způsobem je možné zajistit mnohem detailnější vyhodnocení zdejších odvalů 

z hlediska lokálních anomálií a migračních cest, čímž lze zpřesnit vyhodnocení negativních 

vlivů na okolní životní prostředí a obyvatelstvo.   
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