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Abstract 

This thesis is focused on the modeling of the distribution of harmful chemical elements – 

lead and zinc – to evaluate their environmental impacts in the Oloví historical ore district in 

Western Bohemia. The mining history of this district began in the 14th century and ended in 

the early 20th century. 

In this ore district two surveys were carried out in the 1950s – the first on radioactive 

minerals, the second one on prospection of Pb and Zn ores. The data used in this thesis is 

recorded in the Oloví final report which is stored in the archive of the Czech Geological 

Survey.  

New surveys were conducted in the Oloví district focusing on the assessment of the risks of 

abandoned mining waste sites after 2011. Six locations were ivestigated in the district. 

The thesis summarizes basic data on geology, hydrogeology, stability, geochemistry and 

environmental influences of studied ore distict. 

Archival data from metallometry were used for a modelling of the planar distribution of lead 

and zinc after correction and verification. Archive data from grooves and schafts was used 

for spatial modelling of Pb and Zn distribution after correction and verification.   

Voxler and Surfer software (Golden Software Packet) as well as SGeMS and GS+ softwares 

were used for modelling.  

A program called Oloví was created in the Visual Basic programming language to estimate 

the resource of Pb and Zn as well as to visualize the distribution of elements in horizontal 

and vertical sections. Four variants with different anisotropy ellipsoids and different sample 

selection ellipsoids were processed for resource estimation and then compared with the 

results from the last century. The variant 4 has been evaluated as the most probable from all 

of them. 

The thesis can serve as a methodology for surface polution modelling as well as a 

methodology for a preparation of an exploration target for a new prospections in the 

historical ore districts. 

 

KEY WORDS: Oloví ore district, lead and zinc ore historical mining and prospection, mining 

waste, hazardous waste facilities, interpolation methods, resource estimation 
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1 Úvod, motivace a cíle práce 

V 80. letech 20 století jsem začal zavádět matematické modelování při ověřování zásob 

kaolínu na Karlovarsku (Raus et al. 1988). Dnes je modelování při ložiskových průzkumech 

běžné. 

V letech 2010–2012 jsem se jako jeden z hlavních řešitelů podílel na zpracování projektu 

Operačního programu životního prostředí „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst 

těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“. 

Operační program a práce, které byly v jeho rámci vykonány, popsali Raus et al. (2017) nebo 

Štrupl et al. (2017). Podílel jsem se také na přípravě metodiky, které byla vyvinuta pro 

zpracování výše uvedeného projektu (Čížek et al. 2011) a podílel jsem se i na vlastních 

terénních pracích.  

Jednou ze zkoumaných lokalit výše uvedeného projektu byl historický rudní revír Oloví, na 

kterém bylo ověřováno celkem 6 odvalů a hald po historické hornické činnosti, které byly 

v souladu se zákonnými předpisy nazvány opuštěnými úložnými místy (OÚM). Pokud byla 

prokázána rizikovost takového úložného místa, bylo zařazeno do registru rizikových 

úložných míst (registr ROÚM), který spravuje Česká geologická služba (ČGS). 

V 50. a 60. letech 20. století v olovském revíru proběhly dva ložiskově-geologické 

průzkumy: první na vyhledávání radioaktivních minerálů a druhý na vyhledávání rud Pb a 

Zn. Tento druhý průzkum však byl předčasně ukončen a obsahuje pouze orientační odhad 

množství rud v menším úseku centrální části revíru. V závěrečné zprávě Oloví (Erban a 

Cejnar et al. 1964) jsou shrnuty výsledky geologického mapování, metalometrického 

průzkumu, průzkumu provedeného rýhami, šachticemi, vrty a důlními díly. Jedná se o 

poměrně velké množství dat, která dosud nebyla nijak zpracována. 

Motivací pro mou disertační práci bylo pokusit se o zpracování archivních výsledků 

z rudního revíru Oloví pocházejících ze dvacátého století pomocí moderních matematických 

metod a srovnat je s údaji získanými po roce 2011 při průzkumech zaměřených na škodlivé 

chemické prvky, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí a zdraví obyvatelstva.  

Hlavním cílem disertační práce bylo vyhodnocení environmentálních dopadů historické 

hornické činnosti v rudním revíru Oloví na základě digitálního modelu distribuce škodlivých 

prvků. K jeho byly postupně splněny tyto dílčí cíle: 

a) Revize dostupných archivních materiálů z rudního revíru Oloví, jejich digitalizace, 

kontrola a případná úprava vhodných údajů a vytvoření ložiskové databáze. 

b) Vytvoření metodiky tvorby digitálního modelu rudního revíru Oloví ve 2D na 

základě metalometrických profilů obsahů Pb a Zn; statistické vyhodnocení, 

transformace údajů Pb a Zn do normovaného normálního rozdělení (NNR), 

geostatistická strukturální analýza, vytvoření digitálního modelu plošné distribuce 

sledovaných prvků s pomocí interpolační metody základního blokového krigování, 

zpětná transformace interpolovaných údajů Pb a Zn z NNR do původních distribucí 

Pb a Zn, vizualizace plošné distribuce obsahů Pb a Zn. 

c) Vytvoření metodiky tvorby digitálního 3D modelu vybrané části rudního revíru 

Oloví (na základě výsledků dílčího cíle b), pro kterou je možné nalézt určité množství 

prostorově umístěných dat obsahů Pb a Zn z šachtic a rýh (umístění vstupních dat do 

3D, výběr elipsoidu anizotropie a výběru vstupních dat, vytvoření digitálního modelu 
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prostorové distribuce sledovaných prvků s pomocí interpolační metody inverzních 

vzdáleností (dále IDW), odhad zdroje (zásob) Pb a Zn, vizualizace prostorové 

distribuce obsahů Pb a Zn včetně sérií horizontálních a vertikálních řezů. 

d) Porovnání výsledků distribuce prvků a jejich kvantifikace v digitálním modelu s 

dříve provedenými průzkumy. 

e) Zhodnocení digitálního modelu, doplnění koncepčního modelu lokality, který byl 

vytvořen podle citované metodiky (Čížek et al. 2011). 

Pro naplnění těchto dílčích cílů byly aplikovány programy Voxler a Surfer firmy Golden 

Software a programy SGeMS [1] a GS+ [2]. 

Pro úpravu archivních údajů a zabezpečení kompatibility údajů mezi výše uvedenými 

programy byly nutné programátorské práce, které probíhaly v prostředí Visual Basic pro 

aplikace. Pro vytvoření programu Oloví, s jehož pomocí se realizuje odhad zdroje a také 

vizualizace 3D modelu, byl rovněž použit programovací jazyk Visual Basic pro aplikace. 

Protože se jedná o zpracování starého rudního revíru s neúplnými nebo ne vždy 

věrohodnými daty, jsou výsledkem této práce metodické postupy pro 2D a 3D modelování 

v obdobných podmínkách, které mohou sloužit jako modelový příklad pro modelování 

plošného znečištění nebo pro přípravu průzkumného záměru v historickém rudním revíru. 
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2 Modelování prostorové distribuce škodlivých prvků v rudním revíru 

Oloví pro vyhodnocení jejich environmentálních dopadů 

2.1 Všeobecná data o rudním revíru Oloví 

Rudní revír Oloví se nachází v Karlovarském kraji, okrese Sokolov, na katastrech obcí 

Oloví, Krajková, Lomnice a Boučí. Lokalizace v Karlovarském kraji je na obrázku 1. 

 

obrázek 1. Vymezení lokality – širší vztahy a zájmová oblast 

(zdroj: www.cuzk.cz [3]) 

Disertační práce se soustředila na území, kde bylo možné očekávat nejvíce dat a kde byla 

v revíru nejintenzivnější historická hornická činnost a kde rovněž proběhly nové průzkumy 

po roce 2011. Toto území bylo vymezeno mnohoúhelníkem s vrcholy A až H, což je rovněž 

vidět na obrázku 1. 

Historie dolování v tomto revíru je zachycena v několika samostatných pracech 

archivovaných v ČGS, z nichž nejpodrobnější je práce Oloví I. (Jangl 1959). Dolování 

olova, které městu dalo jméno (Bleistadt / Oloví), začalo pravděpodobně již ve 13. století a 

vrcholu dosáhlo ve století 16. Majitelé panství Šlikové používali olověnou rudu jako tavidlo 

pro zpracování stříbrných rud v Jáchymově. Těžba pokračovala s přestávkami až do počátku 

20. století, kdy definitivně skončila. 

Z regionálně-geologického hlediska je území součástí krušnohorsko-smrčinského 

krystalinika, které náleží k saxothuringiku. Pro popis geologie rudního revíru jsou 

nejpodrobnější dostupné údaje v ZZ Oloví (Erban a Cejnar et al. 1964), protože v revíru a 

jeho okolí proběhlo v rámci ložiskového průzkumu podrobné geologické mapování do map 

v měřítku 1 : 5 000. Základní informace o geologické stavbě jsou patrné z geologické mapy 

1 : 50 000 dostupné na internetových stránkách ČGS [3]. Výřez z geologické mapy je na 

obrázku 2. 

http://www.cuzk.cz/
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obrázek 2. Výřez z geologické mapy 

(zdroj: www.geology.cz [3]) 

Erban a Cejnar et al. (1964) dělí olovský revír na tyto hlavní skupiny žil: 

a) severní studenecká část; 

b) centrální část – západně od původního Bleistadtu; 

c) jižní část; 

d) okolí Boučí. 

V severní studenecké části a v části centrální byla hornická činnost nejintenzivnější. V 

severní části se nachází většina opuštěných úložných míst (OÚM), která byla ověřována po 

roce 2011. Tabulka 1 ukazuje velmi vysoké obsahy především arzénu a olova, které byly na 

OÚM zjištěny. Údaje jsou ze zpráv Raus et al. (2012a, b, c, d, e, f, 2015, 2017). Šestá lokalita 

Boučí je v jiné části olovského revíru.  

Obsahy olova jsou tak vysoké, že na některých místech se vliv těžkých kovů projevuje na 

vegetaci – zejména nanismy a malou odolností semenáčků. Na obrázku 3 je vidět v časové 

řadě povrch odvalu Paulus II, kde se prakticky žádná vegetace neudrží. 

Podle již výše citované metodiky (Čížek et al. 2011) byly hodnoceny expoziční cesty, 

kterými mohou škodlivé prvky přijít do kontaktu s lidským organismem. Vliv na lidský 

organismus byl vyjádřen hazard indexem (HI), který, pokud dosahuje hodnot vyšších, než 1 

http://www.geology.cz/
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znamená již potenciální riziko. Na dvou místech OÚM byly zjištěny tyto hodnoty velmi 

vysoké: Paulus (13,64) a Železník (6,55) pro jen náhodný pobyt a možnost ingesce. 

tabulka 1. Nejvyšší obsahy vybraných prvků na OÚM severní oblasti 

obsah prvku 

v ppm/lokalita 

Johannes 

Gegentrumm 

Paulus II Studenec I Trankstollen Železník 

Ag < 0,5 11,3 0,82 58,6 4,88 

As   139 175 35,4 4 450 1 060 

Ba 64,6 83,3 88,2 62,1 130 

Be    1,55 0,69 1,49 1,28 1,83 

Cd 2,17 < 0,4 < 0,4 3,27 2,3 

Co 14,4 11,2 25,9 10,8 20,1 

Cr 25,9 18,4 30,3 30,1 44,7 

Cu 47 56 27,4 59 140 

Hg 1,81 < 0,2 0,25 0,27 0,34 

Ni 29,5 14,2 28,9 25,7 44,8 

Pb 438 45 200 4 870 14 300 21 600 

Sb 1,45 20,8 2,15 30,6 25,1 

Sn < 1 5,6 < 1 3,9 2,5 

Tl < 0,5 0,81 < 0,5 < 0,5 9,74 

V 46,7 24,7 32,3 45 53,3 

Zn 479 325 269 723 934 

 

  

 

 

 

obrázek 3. Odval štoly Paulus II v časové řadě 

vlevo rok 2012, uprostřed rok 2015, vpravo rok 2017 (foto M. Raus) 

2.2 Zhodnocení archivních analytických dat 

U všech dostupných archivních podkladů bylo nutné kriticky zhodnotit možnost jejich 

použití v této práci. Podklady je možné rozdělit do dvou základních skupin: 

a) Data získaná po roce 2011, která lze převzít, protože odběrná místa vzorků byla 

zaměřena a laboratorní zkoušky provedla akreditovaná laboratoř. Nevýhodou těchto 

dat je však to, že vzorky byly omezeny jen na opuštěné úložné místo (OÚM) a jeho 

okolí. 

b) Data z 20. století (Erban a Cejnar et al., 1964) pocházejí z metalometrických profilů, 

rýh a šachtic. Tato data musí projít kritickou revizí, protože: 
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 odběrná místa vzorků nejsou zaměřena; 

 část vzorků byla vyhodnocena pouze spektrální semikvantitativní analýzou; 

 výsledky jsou uvedeny v některých případech pouze grafickou formou a některé 

analytické výsledky prezentované v původní práci ve formě tabulek se 

nepodařilo identifikovat a lokalizovat. 

Metalometrické profily byly od sebe vzdálené 200 m; krok byl 5 m na profilu. Obsahy Pb a 

Zn byly stanoveny pouze semikvantitativně (spektrální analýzou) a jejich přesná lokalizace 

je obtížná.  

Rýhy byly realizovány v nepravidelné síti většinou kolmo na předpokládaný směr žil. 

V místech, kde bylo nalezeno zrudnění, byly na rýhách nebo v jejich těsné blízkosti raženy 

šachtice. Vzorkování nebylo systematické, v pravidelném kroku a odebrány byly pouze 

makroskopicky nadějné bodové vzorky.  

2.3 Metodika tvorby digitálního modelu 

Pro malou hustotu dat není možné modelovat distribuci arzénu, mědi a dalších škodlivých 

prvků. Větší množství údajů existuje pouze pro olovo a zinek. 

V průběhu modelování byly aplikovány matematické postupy, především postupy z 

matematické statistiky a geostatistiky a také vybrané druhy interpolace funkce popsané 

Staňkem (2005). Geostatistický koncept modelovaní prostorově orientovaných údajů 

přehledně přináší např. Vizi a Kovanič (2008).  

Pro modelování distribuce prvků v olovském revíru byl metodický postup proveden 

v následujících krocích: 

1) Vytvoření digitálního modelu terénu (DMT) na základě lidarových dat. 

2) Verifikace a korekce vstupních dat pro 2D model, výpočet a vizualizace plošné 

lokalizace vstupních dat. 

3) Statistické zpracování a geostatistická strukturální analýza obsahů olova a zinku. 

4) Vytvoření a vizualizace digitálních modelů plošné distribuce Pb a Zn (2D gridů) 

s využitím geostatistické metody základního krigingu. 

5) Verifikace a korekce vstupních dat pro 3D model, výpočet a vizualizace prostorové 

lokalizace vstupních dat. 

6) Vytvoření 3D modelu prostorové distribuce Pb a Zn (3D gridů) s využitím metody 

IDW. 

7) Odhady zdroje Pb, Zn a vizualizace prostorové distribuce Pb 3D modelu v prostředí 

Voxler. 

8) Vizualizace horizontálních a vertikálních řezů 3D modelu v prostředí Surfer. 
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2.4 Vytvoření digitálního modelu části rudního revíru Oloví, jeho vizualizace, 

odhady zdroje 

Digitální model terénu byl vytvořen na základě lidarových dat, což bylo užitečné pro 

kontrolu nadmořských výšek rýh a šachtic a v poslední době se stále častěji používá i pro 

zjišťování přesné lokalizace starých důlních děl (např. Dvořák et al. 2018).  

Verifikace a korekce vstupních dat pro 2D model. K lokalizaci vzorků a ke kontrole délek 

byla v programovacím jazyce Visual Basic pro aplikace vytvořena makra, která umožnila ke 

každému vzorku přiřadit souřadnice a pomocí dalšího makra sloučit data do jednoho 

souboru. Po uplatnění výše zmíněných maker bylo možné proporcionálně vizualizovat 

obsahy Pb a Zn na metalometrických profilech, jak je vidět na obrázku 4. 

  

obrázek 4. Proporcionální zobrazení obsahů Pb (vlevo) a Zn (vpravo) na metalometrických profilech 

Statistické zpracování a geostatistická strukturální analýza Pb a Zn bylo v prostředí 

Standford Geostatistical Modelling Software (SGeMS [1]). Formou makra ve Visual Basicu 

pro aplikace vytvořen interface mezi Excelem a SGeMS. V tomto prostředí již lze provádět 

utilitou Trans transformace vstupních údajů, které nevyhovují normální distribuci do 

normovaného normálního rozdělení (NNR) a zpětnou transformaci gridů do původní 

distribuce. Obsahy Pb a Zn nevykazují žádnou statistickou podobnost (korelační koeficient 

je 0,089). 

Vytvoření a vizualizace digitálních modelů plošné distribuce Pb a Zn (2D gridů) s využitím 

geostatistické metody základního krigingu.  

Metodou nejmenších čtverců byly v prostředí programu Surfer zjištěny tyto parametry 

anizotropie: u olova je úhel hlavní osy elipsy anisotropie 122º, u zinku je úhel hlavní osy 

elipsy anisotropie 148.2º. Poměr délek hlavní a vedlejší osy elipsy anizotropie je v obou 

případech 2 : 1. Pro další modelování jsou však určující parametry olova. Parametry 

anizotropie byly rovněž ověřeny v prostředí programu GS+ [2]). Anizotropie odpovídá i 

průběhu vymapovaných a předpokládaných tektonických linií, jakož i předpokládanému 

průběhu žil. 

Vzhledem k rozloze území byl zvolen grid 10*10 m se středem v bodě gridu, celkem tak 

bylo v poli 376 x 351 bodů. Parametry vyhledávání (Search Ellipse) byly postupně 

nastaveny na 150 x 75 m (celé území nebylo pokryto), na 500 x 250 m a posléze na 800 x 

400 m. Při takto stanovených podmínkách je výsledný obrázek schématický a příliš 
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vystupuje hlavní osa elipsy anizotropie. Proto byla elipsa vyhledávání vstupních dat 

nahrazena kružnicí s průměrem 800 m. Výsledek je na obrázku 5. 

 

  

obrázek 5. Vizualizace gridu Pb (vlevo) a Zn (vpravo) v NNR při vyhledávaní (search) kružnicí výběru dat o 

průměru 800 m 

Dosavadní modelování bylo pro obsahy Pb a Zn transformované do NNR. Pro zjištění 

skutečných hodnot Pb a Zn je nutné gridy Pb a Zn transformovat z NNR zpět do původní 

distribuce. Gridy obsahů Pb a Zn v NNR byly převedeny z formátu grd Surferu do textového 

formátu GSLIB (Deutsch a Journel 1998) speciálně ve Visual Basicu vytvořeným 

programem GridNNRout a v tomto formátu načteny do prostředí SGeMS a utilitou Trans 

byly gridy Pb a Zn transformovány do původní distribuce. Z prostředí SGeMS se výsledné 

gridy Pb a Zn exportovaly opět ve formátu GSLIB a následně převedly do formátu grd 

Surferu ve Visual Basicu vytvořeným programem Prevod_GSLIB_GRD. Na obrázku 6 je 

vidět plošná distribuce olova a zinku ve studovaném území při vyhledávání dat kružnicí o 

průměru 800 m v prostředí programu Surfer.  

  

obrázek 6. 2D model distribuce Pb a Zn po převodu z NNR do původní distribuce v prostředí programu 

Surfer 

Verifikace a korekce vstupních dat pro 3D model, výpočet a vizualizace prostorové 

lokalizace vstupních dat 

Při prostorovém modelování bylo možné vycházet pouze z údajů z rýh a šachtic. Problémem 

je v některých případech nesoulad nadmořských výšek s lidarovou mapou. Aby bylo možné 

přidělit odebraným vzorkům souřadnice X, Y a Z, byly souřadnice X a Y vyneseny do 

lidarové mapy a zdigitalizována souřadnice Z. V prostředí Visual Basic pro aplikace byla 

vytvořena makra k dopočítání souřadnic vzorků u rýh, kontrole délek atd., podobně jako u 
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metalometrických profilů. Z těchto údajů byly vypočteny azimut, směr a délka rýhy, a 

nahrány do listu Collars Excel. Souřadnice Z byla snížena o hloubku dokumentované rýhy. 

Bylo opět vytvořeno makro pro výpočet délky rýhy a odpovídající přepočet souřadnic 

Kromě statistického pohledu (počet a hustota vzorků) je třeba přihlédnout ke geologickému 

vývoji a pravděpodobné mineralizaci.  

Modelované těleso musí mít alespoň určitou hustotu vzorků, kterou by bylo možné použít 

pro modelování a mělo by odpovídat i předpokládanému průběhu žil. Modelované těleso 

bylo vymezeno pravděpodobným výskytem žil Červená-Schaufel, Schaller a Krásná Marie 

(v blízkosti poruchového pásma Anna). Oblast určená pro modelování je vidět na obrázcích 

6 a 7.  

 

obrázek 7. Oblast vymezená pro modelování se situací vzorků 

Při uvažování o vhodné oblasti k modelování byly brány v úvahu i další faktory, jako jsou 

výsledky plošného modelování, předpokládaný průběh žil a možné střety zájmů. 
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Vytvoření 3D modelu prostorové distribuce Pb a Zn (3D gridů) s využitím metody IDW 

Po vymezení území pro 3D modelování byl vytvořen zvláštní soubor, do kterého byly 

přeneseny údaje ze vzorků z rýh a šachtic. Celkem je v modelovaném prostoru 104 vzorků.  

Po revizi dat bylo dále nutné uvážit prostorové rozměry vzorků, které byly v podstatě 

odebrány jako bodové. V úvahu je možné vzít dva postupy. 

První postup A spočíval v tom, že hodnota vzorku byla vztažena na vzdálenost 0,5 m. Druhý 

způsob B zachoval původní hodnoty naměřené ve vzorcích, ale segment 0,5 m byl rozdělen 

tak, že ve středu je původní hodnota (x), ve vzdálenosti 0,1 m od středu je x/2, a na okraji 

segmentu jsou hodnoty blízké nule. Příklad je v tabulce 2. 

tabulka 2. Příklad prostorového vztažení hodnot vzorků ve variantách 

  ID Y X Z hloubka Pb (%) Zn (%) 

vzorek OŠ2 -872757,8 -1005928,4 548,93 5,0 2,590 2,790 

postup B OŠ2 

-872757,8 -1005928,4 544,13 4,8 0,001 0,001 

-872757,8 -1005928,4 544,03 4,9 1,295 1,395 

-872757,8 -1005928,4 543,93 5,0 2,590 2,790 

-872757,8 -1005928,4 543,83 5,1 1,295 1,395 

-872757,8 -1005928,4 543,73 5,2 0,001 0,001 

 

Odhady zdroje Pb, Zn a vizualizace prostorové distribuce v prostředí Voxler  

V disertační práci jsem se snažil pracovat s pojmy „zdroje“ a „zásoby“, jak jsou chápány 

téměř v celém světě a jak to požadují kodexy a pravidla založená na bázi definované 

CRIRSCO [4] nebo standardem PERC [5] a které jsou přijímány téměř v celé Evropě. 

Základní principy jsou popsány rovněž Opekarem et al. (2017) nebo Vaněčkem (2018). 

Tvorba 3D gridů obsahu Pb a Zn metodou IDW probíhá s pomocí modulu Gridder 

v prostředí programu Voxler. Po omezení vzniklých 3D gridů povrchem (modul Math) je 

nutno vyexportovat oba 3D gridy ve formě sérií horizontálních 2D gridů ve formátu grd 

Surfer. Tyto jsou pak vstupními soubory pro program Oloví. Pro odhad zdroje byl v jazyce 

Visual Basic vytvořen modul programu Oloví, který umožňuje vizualizovat a vyčíslit zásoby 

zdroje v jednotlivých výškových řezech i v celkovém sumáři. Modelování odhadu bylo ve 

čtyřech variantách, jejichž základní charakteristiky jsou v tabulce 3. 

tabulka 3. Základní charakteristika modelovaných variant 

varianta rozsah vzorku 

(postup) 

elipsoid 

anizotropie – poměr os výběru dat – délka os (m) 

1 A 1 : 5,30 : 235,49 20 : 80,78 : 430,81 

2 A 1 : 5,30 : 235,49 10 : 40,38 : 215,41 

3 B 1 : 5,30 : 235,49 10 : 40,38 : 215,41 

4 B 1 : 1 : 10 10 : 10 : 100 

U každé varianty byl vytvořen ideální model, který byl posléze oříznut reliéfem povrchu. 

Pro srovnání uvádím variantu 1 a 4 na obrázku 8). Varianta 1 je maximalistická, protože 

počítá se souvislým vývojem zrudnění. Varianta 4 je naopak minimalistická a odpovídá i 

tomu, že lokalita je částečně vydobytá, proto je ložiskově nejpravděpodobnější. 
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obrázek 8. Distribuce Pb oříznutá povrchem – varianta 1 (vlevo) a varianta 4 (vpravo) 

 

V tabulkách 4 a 5 jsou celkové výsledky odhadu zdroje. 

tabulka 4. Celkové výsledky odhadu zdroje Pb ve variantách  

obsah 

Pb 

varianta prvek surovina 

(kt) 

průměrný  

obsah  kovu (%) 

tonáž kovu 

(t) 

vše 

1 Pb 32 688 4,10 1 340 255 

2 Pb 11 345 4,68 530 459 

3 Pb 11 112 1,87 208 482 

4 Pb 1 553 2,00 31 105 

>1% 

1 Pb 13 289 9,55 1 269 254 

2 Pb 4 104 12,39 508 443 

3 Pb 2 771 6,90 191 181 

4 Pb 332 8,77 29 140 

>2% 

1 Pb 9 688 12,56 1 216 708 

2 Pb 2 925 16,79 491 198 

3 Pb 4 514 9,24 139 961 

4 Pb 269 10,51 28 295 

tabulka 5. Celkové výsledky odhadu zdroje Zn ve variantách  

obsah 

Zn 

varianta prvek surovina 

(kt) 

průměrný  

obsah  kovu (%) 

tonáž kovu 

(t) 

vše 

1 Zn 32 688 0,28 92 762 

2 Zn 11 345 0,31 34 959 

3 Zn 11 112 1,12 13 411 

4 Zn 1 553 0,12 1 868 

>1% 

1 Zn 12 866 0,45 58 142 

2 Zn 3 904 0,55 21 481 

3 Zn 2 385 1,83 4 367 

4 Zn 306 0,12 365 

>2% 

1 Zn 9 286 0,32 30 140 

2 Zn 2 501 0,51 12 703 

3 Zn 1 222 0,03 398 

4 Zn 227 0,03 70 
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Vizualizace horizontálních a vertikálních řezů 3D modelu v prostředí Surfer 

Program Oloví dovoluje generovat série horizontálních a vertikálních řezů podle zadaných 

parametrů, jejichž ukázka je na obr. 9 a 10. Bloky gridu jsou o velikosti 5*5*5 m. Na řezech 

je patrný rozdíl mezi variantami i to, že varianta 4 je ložiskově nejpravděpodobnější. 

 

varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4 

    

obrázek 9. Horizontální řezy 560 m n. m. pro varianty 1 až 4 

varianta 1 varianta 2 

  

varianta 3 varianta 4 

  

obrázek 10. Vertikální řezy YZ 872750 (JTSK) pro varianty 1 až 4  
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2.5 Porovnání výsledků distribuce prvků a jejich kvantifikace v digitálním 

modelu s dříve provedenými průzkumy 

Škodlivé prvky mohou být obecně šířeny dvěma cestami – vodou a vzduchem. Olovo a jeho 

minerály jsou naštěstí většinou jen málo rozpustné. Výrazně větší nebezpečí může 

představovat vzdušné šíření trimetylarzinu a kontaminace vegetace As.  

Původní a jen velmi předběžný odhad zdroje, který ani nebyl řádně zdůvodněn, kvantifikoval 

množství zásob na žilách Červená – Schaufel, Schaller a Krásná Marie (v blízkosti 

poruchového pásma Anna) v prognózní kategorii D 260 000 t rud Pb + Zn o kovnatostech, 

které jsou uvedeny v tabulce 6. Tento dříve ověřovaný úsek (Erban a Cejnar et al. 1964) je 

velmi blízký svým rozsahem území prostorově modelovanému (3D). Ani podle tehdy 

platných pravidel KKZ se tedy nejednalo o výpočet zásob, ale jen o odborný odhad, který 

by dnes odpovídal úrovni prognózního zdroje P2.  

tabulka 6. Srovnání kovnatostí z roku 1964 s kovnatostmi modelovanými 

rok žíla 
Průměrná kovnatost v % 

Pb Zn 

1964*) 

Červená-Schaufel 2,10 0,69 

Schaller 5,41 0,23 

Krásná Marie  1,22 1,10 

2018**) 

Varianta 1 (vše) 4,10 0,28 

Varianta 2 (vše) 4,68 0,31 

Varianta 3 (vše) 1,88 1,12 

Varianta 4 (vše) 2,00 0,12 

 
*) Erban a Cejnar et al. (1964) 
**) modelované kovnatosti v disertační práci 

 

Protože v ZZ Oloví (Erban a Cejnar et al. 1964) není nijak naznačeno, jak autoři došli 

k celkové sumě 260 000 kt suroviny (rudy), a navíc při neznámém hloubkovém rozsahu, 

nelze srovnat celkové výsledky odhadu zásob provedeného těmito autory s výsledky 

vyčíslenými během modelování v této práci. 
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3 Výsledky disertační práce a závěr 

Hlavním cíle disertační práce bylo vyhodnocení environmentálních dopadů historické 

hornické činnosti v rudním revíru Oloví. V tomto revíru existují práce a data z ložiskového 

geologického průzkumu z 50. a 60. let dvacátého století a data pořízená po roce 2011, která 

byla získána průzkumem opuštěných úložných míst těžebního odpadu.  

V disertační práci jsou uvedeny základní charakteristiky rudního revíru shromážděné 

z dostupné odborné literatury. 

Pro splnění výše uvedeného cíle byla nejprve kriticky revidována všechna dostupná 

analytická data, což u starého ložiskového průzkumu vyžadovalo vytvoření maker, aby bylo 

možné jednotlivým vzorkům přiřadit souřadnice a překontrolovat délky metalometrických 

profilů a průzkumných rýh – při tom byly odhaleny zásadní nesrovnalosti v nadmořských 

výškách u některých rýh a šachtic. Chybné nadmořské výšky byly opraveny podle lidarové 

mapy. 

Další postup spočíval ve vytvoření digitálního modelu.  

Nejprve byla vymezena oblast s metalometrickými profily z ložiskového průzkumu 

s pravidelně odebíranými vzorky olova a zinku. Tato oblast byla pokryta plošným (2D) 

digitálním modelem distribuce těchto kovů (Pb a Zn) metodou základního krigingu. Pro 

plošné modelování distribuce dalších chemických prvků není dostatek dat. 

Dalším krokem byla verifikace a revize vstupních dat pro 3D model. Vybraná oblast pro 

modelování vychází z výsledků 2D modelování (vyšší obsahy Pb), nejvíce dat pochází z rýh 

a šachtic z předchozího ložiskového průzkumu. Zároveň se jedná o oblast, kde byl 

v minulosti učiněn pokus o odhad zásob. Tato oblast by navíc vyhovovala i podmínkám pro 

případný další ložiskový průzkum, protože je mimo obydlené oblasti a tím s nejméně 

pravděpodobným střetem zájmů. 

Prostorové modelování proběhlo pomocí programu Oloví, který umožnil vizualizace a odhad 

zásob zdroje. Celkem byly zpracovány čtyři varianty s různým modelováním rozsahu vlivu 

vzorku a s různými parametry pro osy vyhledávání v elipsoidu anizotropie.  

Nejpravděpodobnější je varianta čtvrtá – celkovými výsledky odhadu zdroje i vizualizací 

vertikálních a horizontálních řezů se nejvíce blíží realitě. 

Modelování plošné i prostorové distribuce olova a zinku, které je v disertační práci, může 

sloužit i jako metodika pro zkoumání plošné distribuce škodlivých chemických prvků na 

základě analytických dat a dalších údajů různého stáří. Zároveň může sloužit i jako metodika 

odhadu zdroje z archivních údajů pro odhadování ložiskového potenciálu dříve zkoumaných 

území. 

Modelované distribuce škodlivých chemických prvků ve zkoumaném rudním revíru Oloví 

odpovídají předpokladům, které byly učiněny dříve při průzkumech opuštěných úložných 

míst těžebního odpadu. 
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