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Anotace 
Předložená práce se zabývá posouzením možností geostatistických postupů pro 

modelování geologických objektů v dostupném software na příkladu modelování 

rohatecko – bzenecko – strážnické části dubňanské sloje  jihomoravského lignitového 

revíru. V práci jsou nejprve popsány specifické problémy spojené s analýzou geologických 

dat. V úvodu do lineární geostatistiky jsou vysvětleny teoretické základy těchto postupů. 

Následující kapitola vymezuje termín geologické těleso a způsoby jeho modelování. 

Samostatní část je věnována popisu hlavních aspektům modelování ložiska uhlí. 

Geostatistické postupy jsou aplikovány na modelování vybraných atributů dubňanské sloje 

rohatecko – bzenecko – strážnické části jihomoravského lignitového revíru. Proto je část 

práce věnována geologickému popisu této oblasti. V hlavní části práce jsou navrženy 

geostatistické postupy pro modelování vybraných parametrů ložiska lignitu s použitím 

programového vybavení Surfer v.8 a ArcGIS Geostatistical analyst. Získané výsledky jsou 

porovnány a na jejich základě zhodnoceny použité softwarové prostředky. 

 
Klíčová slova: geostatistika, modelování, jihomoravský lignitový revír, Surfer v.8, ArcGIS 
Geostatistical analyst. 

Annotation 
The thesis is focused on evaluation of geostatistical methods of modelling geological 

objects by available software. The Dubňany Seam in Rohatec – Bzenec – Strážnice part of 

the South Moravian Lignite Coalfield was modelled as example. In the thesis, specific 

problems associated with geological data analysis are described first. In introduction to 

linear geostatistics, theoretical principles of the methods are explained. Next chapter 

defines term geological object and methods of its modelling. Individual part of the thesis is 

dedicated to main aspects of coal deposit modelling. Geostatistical methods were applied 

to modelling of chosen attributes of the Dubňany Seam in Rohatec – Bzenec – Strážnice 

area in the South Moravian Lignite Coalfield. For that reason part of the thesis is dedicated 

to geological description of this area. In the main part of thesis, geostatistical methods for 

modelling of chosen parameters of lignite deposit with application of Surfer v.8 and 

ArcGIS Geostatistical analyst software are suggested. Obtained results were compared and 

on this basis used software was rated. 

Key words: geostatistics, modelling, South Moravian Lignite Coalfield, Surfer v.8, ArcGIS 
Geostatistical analyst. 
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Seznam českých zkratek: 
 
Ad   Obsah popela v bezvodém stavu v % 
INF   Intrinsikční náhodná funkce 
JLR   Jihomoravský lignitový revír 
m    Metr 
MJ.kg-1  Megajoule na kilogram 
NF   Náhodná funkce 
SNF   Stacionární náhodná funkce 
SŘBD   Systémem řízení báze dat 
t    Tuna 
VŠB – TU  Vysoká škola báňská Technická univerzita 
2D   Dvojdimenzionální prostor 
3D   Trojdimenzionální prostor 
 
 
Seznam cizojazyčných zkratek: 
 
CR   Core Drill (vrtné soupravy s jádrovým vrtáním) 
CF   Counterflush (vrtné soupravy s nepřímím výplachem) 
ESDA   Exploratory Spatial Data Analysis 
GNU   General Public License 
GUI   Graphical User Interface 
MSE   Mean Square Error 
SW   Software 
USD    United States Dollar 
XLS   Excel Worksheet
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1 Úvod 
Základní principy geostatistiky vycházející z teorie náhodných funkcí a 

regionalizované proměnné byly formulovány G. Matheronem v publikaci Principles of 

Geostatistics vydané v roce 1963. Za posledních 40 let geostatistika pronikla do 

nejrůznějších odvětví vědeckých disciplín a lidských činností. 

S rozvojem výpočetní technologie v devadesátých letech se začíná objevovat první 

software využívající geostatistické postupy. Z neznámějších jmenujme především 

GSLIB[4], což je zkratka pro knihovnu geostatistických programů. Jedná se o soubor 

programů vyvinutých na Stanford University. Zanedlouho se začal objevovat další 

software, například GSTAT[18] - volně šiřitelný program pod GNU licencí. Tyto 

programy lze bez nadsázky označit za průkopníky v této oblasti.  

V současnosti je pro svou cenu a množství nabízených funkcí často využíván produkt 

Surfer[19] od americké firmy Golden software. Za vůdčí společnost současného trhu 

geostatistického softwaru lze označit francouzskou firmu Geovariance a její produkt 

Isatis[20]. S postupným rozvojem geoinformačního softwaru došlo k propojení 

geostatistiky a geografických informačních systémů. Vzorovým příkladem může být firma 

ESRI, která v rámci svého programového balíku ArcGIS implementuje od verze 8 extenzi 

Geostatistical analyst[21]. 

Diplomová práce se zabývá návrhem postupů pro použití geostatistických metod v 

dostupném software (Surfer v.8, ArcGIS Geostatistical analyst) na příkladu modelování 

vybraných parametrů ložiska lignitu v rohatecko – bzenecko – strážnické části JLR. 

Součástí práce je vyhodnocení a srovnání výsledků dosažených při použití programového 

vybavení Surfer v.8 a ArcGIS Geostatistical analyst. 

Proces modelování ložiska lignitu lze stručně popsat následovně: Vstupní data 

pocházejí z vrtného průzkumu zájmové oblasti, který probíhal v nepravidelné síti. Na 

základě rozboru profilů průzkumných vrtů proběhla identifikace a korelace jednotlivých 

uhelných horizontů. Následnou analýzou uhelných horizontů byly získány informace o 

kvantitě sledovaných atributů ložiska lignitu především obsah popela, mocnost sloje a 

výhřevnost. Identifikací a korelací uhelných horizontů se převádí prostorový model ložiska 

na rovinné modely jednotlivých slojí, popřípadě lávek slojí. Uhelné ložisko je modelováno 

vytvářením rovinných diskrétních modelů jednotlivých uhelných horizontů. Pomocí 

vhodných postupů je nutné odhadnou hodnoty modelovaného atributu i mezi místy se 

známou hodnotou (jednotlivé průzkumné vrty). K tomuto účelu se nejčastěji používá 

interpolace do pravidelné sítě bodů, tzv. gridu. V této práci je použita interpolace 
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geostatistickým krigováním, která vyžaduje nejprve provedení strukturální analýzy. 

Součástí interpolace krigováním je posouzení přesnosti odhadu (výpočet krigovacích 

chyb). Získané gridy mohou být následně použity pro odhad zásob lignitu podle zadaných 

podmínek využitelnosti uhlí. 
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2 Cíle práce 
Hlavním cílem diplomové práce je posoudit možnosti využití geostatistických 

postupů pro modelování vybraných parametrů ložiska lignitu v rohatecko – bzenecko – 

strážnické části JLR v dostupném software na VŠB-TU Ostrava (Surfer v.8 a ArcGIS 

Geostatistical analyst). Následně provést vyhodnocení a srovnání výsledků použitého 

software. 

Další cíle diplomové práce jsou popsat: 

 
• problémy analýzy geologických dat, 

• základy lineární geostatistiky, 

• geologické objekty a tvorbu jejich diskrétních modelů, 

• hlavní aspekty modelování ložiska, 

• geologický průzkumu v jihomoravském lignitovém revíru, především 

v rohatecko – bzenecko – strážnické části. 
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3 Problémy analýzy geologických dat 
Existují určité rozdíly mezi klasickou matematickou statistikou a analýzou geodat 

pomocí statistických a geostatistických postupů, které vyplývají z vlastností geologických 

objektů a z reálných možností jejich zkoumání. Geologická tělesa lze zkoumat jen 

v omezeném rozsahu vzhledem k dostupnosti a nákladnosti geologických prací[1]. 

Wellmer in [1] popisuje rozdíl mezi “normální“ obvyklou klasickou matematickou a 

“průzkumovou“ statistikou následujícím způsobem: 

 
• Normální. Jako jednoduchý příklad pro vyhodnocení údajů může být použita 

hromada koulí (Obr. 1). V matematické statistice se celkový počet jednotlivých 

koulí nazývá populace. Každá náhodně vybraná koule z hromady se zde nazývá 

vzorek (označení xi). V případě, kdy je potřeba určit střední hodnotu poloměru 

všech koulí, je tato obvykle určena z náhodného výběru koulí (spíše než z celé 

populace). Skutečná střední hodnota poloměru populace koulí je pak odhadována 

na základě těchto náhodně vybraných vzorků. 

 
Obr. 1: Srovnání průzkumové a klasické matematické statistiky [1, upraveno] 

• Průzkumová. Pro vzorkování nerostného ložiska nejsou obvykle k dispozici 

srovnatelné vzorky, a tak srovnatelné jednotky vzorků musí být uměle určeny 

interpretátorem. Hazen in [1] zavedl obecný termín “universum”, který zahrnuje 

celý objem hmoty uvnitř oblasti zájmu a zároveň i zdroj veškerých takových 

údajů, které by mohly být zajímavé pro projekt vzorkování. Universum může být 
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celé nerostné ložisko nebo jen jeho část pod určitou hloubkovou úrovní, nebo 

také uhelná sloj. Vzorek je pak malá definovatelná část universa, která může být 

analyzována nebo jinak prozkoumána. Vzorek může být například 0,2 kg zásek, 

1 m dlouhé vrtné jádro ale také objemový 10 t vzorek (viz Obr. 1). Populace je 

proto v průzkumové statistice definována jako množina všech možných vzorků 

určitého druhu, jež mohou být získány z univerza. 

 

V rámci univerza může existovat více od sebe odlišných populací. Výsledky 

hodnocení v rámci populace jádrových úseků o délce 2 m se budou lišit od výsledků 

populace objemných 3 t bloků. Je tedy nezbytné při porovnávání statistických 

charakteristik porovnávat typově si podobné vzorky. 

 

Kvalita analyzovaných vzorků může být ovlivněna následujícími faktory: 

• Metoda získání vzorků – Výsledky získané při použití dvou různých metod se 

mohou rozcházet. Pro příklad můžeme uvést vrtnou metodu CF a jádrové vrtání. 

Při jádrovém vrtání získáváme neporušené jádro, naproti tomu při použití 

metody CF dochází k promíchání úlomků hornin což znemožňuje sestavit 

spolehlivý profil vrtu. 

• Metoda analýzy vzorků – Použitá metoda analýzy vzorků má přímý vliv na 

kvalitativní a kvantitativní určení hodnoty analyzované veličiny. Různé 

laboratorní analýzy mohou poskytovat rozdílné výsledky. 
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4 Lineární geostatistika 
Termínem geostatistika označil Matheron in [9] aplikaci náhodných funkcí na popis 

a oceňování přírodních objektů, které lze charakterizovat distribucí hodnot tzv. 

regionalizovaných – prostorových proměnných 

Uk = fk(X, Y, Z). 

 Matheron in [2] definuje náhodnou funkci a regionalizovanou proměnou 

následovně: 

• Náhodná funkce je soubor náhodných proměnných, které jsou funkcemi 

prostorových anebo časových souřadnic. 

• Regionalizovaná proměnná je soubor realizací náhodné funkce jako výsledku 

náhodného výběru z nekonečné populace regionalizovaných proměnných, které 

přicházejí v úvahu. 

Skutečnost, že se variabilita regionalizované proměnné jeví jako náhodná, otvírá 

prostor pro rozšíření klasického statistického vnímání náhodné proměnné v její prostorové 

podobě. Stejně jako na výsledek hodu hracími kostkami působí množství faktorů mimo 

naši kontrolu, tak jsou faktory determinující hodnoty náhodných proměnny příliš 

komplikované a komplexní, aby je bylo možné popsat jednoduchou funkcí. Řešením je 

dívat se na tyto hodnoty jako na výsledek působení a interakcí souboru náhodných 

procesů[2]. 

Ze stochastického pohledu v takovém případě nebude existovat v každém bodě 

prostoru jen jedna hodnota, ale celý soubor hodnot. V každém libovolném bodě prostoru xi 

bude existovat spojitá náhodná proměnná U(xi), která je popsána svým zákonem rozdělení 

pravděpodobnosti. Pozorovaná hodnota u(xi) je jen jednou realizací spojité náhodné 

proměnné U(xi) z až nekonečného množství možných hodnot a je získána náhodným 

výběrem z daného rozdělení pravděpodobnosti, které se v daném bodě xi uplatňuje. 

Regionalizovaná proměnná u(x) představuje soubor jednotlivých realizací u(xi) příslušných 

náhodných proměnných U(xi) v každém bodě xi prostoru. Tyto realizace jsou výsledkem 

působení náhodných procesů, které se v bodech prostoru a v daném čase uplatňovali[2]. 

Výše uvedená definice regionalizované proměnné Uk má popisný charakter. Její 

přímé studium je prakticky nemožné a to z důvodu prostorové variability, tak pro omezené 

možnosti pozorování. Regionalizovaná proměnná se obecně vyznačuje strukturálním a 

náhodným aspektem, což lze postihnout pomocí pravděpodobnostní interpretace jako 

náhodné pole, kdy každou pozorovanou hodnotu uk1,uk2,...,ukn v bodech v1,v2,...,vn 



 
Bc. Jakub Baborák: Posouzení možností geostatatistických postupů pro modelování geologických objektů 

   

2009  - 14 -   
   

považujeme za realizaci tohoto pole. Náhodné pole lze chápat jako soubor náhodných 

proměnných uk(vi), definovaných v každém bodě objektu V [1]: 

( ) { ( ) }VvvuZYXU iikk ∈∀= ,,,  

4.1 Matematický pravd ěpodobnostní popis náhodné funkce 
Funkce Z(x) je pro každé x=(x1,x2,...,xn)∈D ⊂ Rn, kde D má kladný n-rozměrný 

objem, náhodná veličina, potom se Z(x), x∈D, nazývá náhodná funkce (NF). Je-li n > 1 

mluvíme o náhodném poli. Bod x∈D se nazývá argument NF. V geologických aplikacích 

vystupuje argument x nejčastěji jako poloha na přímce, v rovině nebo v prostoru, ve které 

nás zajímá hodnota určité geologické veličiny. Je-li x∈D pevné, potom se náhodná 

veličina Z= Z(x) nazývá průsek NF. Označme z(x) zjištěnou hodnotu průseku Z(x) v bodě 

x∈D, potom je z(x), x∈D reálná funkce proměnné x – tzv. realizace NF Z(x), x∈D[10].  

Číselné charakteristiky NF jsou definovány a mají stejné vlastnosti i význam jako 

číselné charakteristiky náhodných veličin Z(x). Nejedná se však obecně o konstanty, ale o 

reálné funkce proměnné x∈D (střední hodnota, rozptyl)[10]. 

Střední hodnota µ(x) NF Z(x), x∈D 

µ(x) = E[Z(x)], x∈D 

Pro dané x∈D je µ(x) střední hodnota průseku Z(x) (viz Obr. 2). 

 

Obr. 2: Realizace, střední hodnota a průsek náhodné funkce [1, upraveno] 

Rozptyl σ2(x) NF Z(x), x∈D 

σ
2(x) = D[Z(x)] = E{[Z(x) - µ(x) ]2}, x∈D 

σ
2(x) ≥ 0, pro každé x∈D 



 
Bc. Jakub Baborák: Posouzení možností geostatatistických postupů pro modelování geologických objektů 

   

2009  - 15 -   
   

σ(x), x∈D je směrodatná odchylka NF Z(x), x∈D 

Pro dané x∈D je σ2(x) rozptyl průseku Z(x), měří rozptýlenost hodnot náhodné 

veličiny Z(x) okolo µ(x) 

Tyto veličiny jsou nedostatečné pro popsání náhodné funkce, protože nepopisují její 

vnitřní strukturu.  

 

Obr. 3: Průběh střeních hodnot NF 

Jak ukazuje Obr. 3 průběh středních hodnot obou náhodných funkcí je podobný, ale 

vnitřní struktura funkcí je jiná. Proto se pro popis další charakteristiky zavádějí strukturální 

funkce. 

4.2 Strukturální funkce 
Strukturální funkce náhodné funkce Z(x), x∈D měří vazby mezi průseky Zi = Z(xi), 

Zj = Z(xj) NF Z(x), x∈D v bodech xi a xj o souřadnicích (xi, yi, zi), (xj, yj, zj ). Patří sem[10]: 

Autokovariační funkce C(xi, xj) (prostorová kovariace, kovariace) NF Z(x), x∈D 

C(xi, xj) = cov[Z(xi), Z(xj)] = E{[Z(x i) - µ (xi)] [Z(x j)- µ (xj)]}, (x i, xj) ∈D x D 

C(xi, xj) = C(xj, xi) 

C(x, x) = σ2 (x) 

Autokorelační funkce ρ(xi, xj) (prostorová korelace, korelace) NF Z(x), x∈D 

ρ(xi, xj) = cor[Z(xi), Z(xj)] =  )(x)(x

 )x,(x

ji

ji

σσ
C

, (xi, xj) ∈D x D 

ρ(xi, xj) = ρ(xj, xi)  

ρ(x, x) =1 

Semivariační funkce γ(vi, vj) (semivariace, variace) U(v), v∈V 

γ(xi, xj) = 
2
1

D[Z(xi)- Z(xj)], (xi, xj) ∈D x D 
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γ(xi , xj) = γ(xj, xi)  

γ(xi, xj) ≥ 0 

γ(x, x) = 0 

Výpočtové vzorce: 

C(xi, xj) = E{[Z(xi) - µ (xi)] [Z(x j) - µ (xj)]} = E[Z(x i)Z(xj)] - µ(xj)µ(xi) 

σ
2 = E{[Z(x) - µ(x)]2} = E{[Z(x)] 2} – µ 2(x) 

Jestliže má NF konstantní střední hodnotu m, tj 

µ(x) = E[Z(x)] = m pro každé x∈D                                              (1) 

 pak se NF nazývá stacionární vzhledem ke střední hodnotě[10]. 

Jestliže je kovariační, resp. semivariační funkce závislá pouze na rozdílu argumentů, 

říkáme, že NF je stacionární vzhledem k autokovariační, resp. semivariační funkci. Tj. pro 

každé x∈D, každé h=(h1,..., hn) takové, že x + h∈D musí platit[10]: 

C(x, x + h) = cov[Z(x + h), Z(x)] = C(h)                                      (2) 

resp. 

γ(x, x + h) =0,5D[Z(x + h) - Z(x)] = γ(h)                                     (3) 

Jestliže pro NF platí vztahy (1), (2), nazývá se slabě stacionární, resp. stacionární 2. 

řádu → stacionární náhodná funkce (SNF)[10]. 

Jestliže pro NF platí vztahy (1), (3), nazývá se intrinsikční, resp. vnitřně stacionární 

→ intrinsikční náhodná funkce (INF)[10]. 

Máme-li SNF, potom 

σ2(x) = D[Z(x)] = C(x, x) = C(0),                                                           (4) 

Tedy SNF má nejenom konstantní střední hodnotu, ale i konečný konstantní rozptyl 

nezávislý na poloze x∈D. Dále lze dokázat, že 

γ(x, x + h) = C(0) – C(h) = γ(h)                                                     (5) 

Ze stacionarity plyne intrinsikčnost, obrácená implementace neplatí. Třída INF je 

bohatší než SNF. Rozptyl SNF je konstantní, ale to často nebývá v aplikacích zaručeno. 

Obecně totiž závisí na poloze bodu x∈D. Teoreticky nemusí ani existovat. Proto se 

požadavek zeslabuje na požadavek, aby rozptyl diference (tj, dvojnásobek semivariace) 

nezávisel na poloze bodu x∈D, ale pouze na h[10]. 

Je-li NF intrinsikční, potom vzhledem k vztahu (1), dostáváme vztah podle, kterého 

se semivariogram počítá i odhaduje. 
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γ(h) = 0,5D[Z( x + h) – Z(x)] = 0,5E{[Z( x + h) - Z(h)]2}             (6) 

Ze vztahu (6) plyne, že je γ(h) míra nepodobnosti. Čím je γ(h) větší, tím jsou hodnoty 

Z(x+h) a Z(x) nepodobnější. Podobně C(h) měří korelační závislost veličin Z(x+h) a Z(x). 

Čím je C(h) větší, tím více jsou veličiny Z(x+h) a Z(x) kladně korelovanější a tím si jsou 

tedy podobnější[10]. 

Vztah kovariogramu a variogramu dokumentuje Obr. 4 a platí: 

C(0) =  γ(h) + C(h) 

Obě funkce slouží jako nástroj strukturální analýzy NF a krigování. Výhodou použití 

semivariogramu při strukturální analýze NF je, že na rozdíl od kovariogramu nepotřebuje 

znát ani odhadovat střední hodnotu NF a navíc semivariogram lze použít pro širší třídu NF 

(nejenom pro SNF, ale i pro INF). 

 
Obr. 4: Vztah kovariogramu a variogramu[10] 

 

4.3 Semivariogram 
Strukturální funkce vyjadřují skutečnost, že blízké objekty jsou si více podobné než 

vzdálené. Existuje několik strukturálních funkcí, v praxi je nejvíce rozšířená semivariační. 

Semivariogram je vektorová strukturální funkce, která popisuje závislost průměrné 

kvadratické diference hodnot prostorové proměnné veličiny U na vektoru h v poli V  

( ) ( )∫ +−=
V

hii dvuu
V

h 2

2

1γ , 

kde ui, ui+h jsou hodnoty veličiny U ve vzdálenosti vektoru h. Experimentální 

semivariogram je empirická realizace určovaná z množiny pozorování u1,u2,...,un 

( ) ( )∑
=

+−=′
m

i
hii uu

m
h

1

2

2

1γ , 
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, kde m je počet dvojic pozorování v určitém směru objektem[1]. 

 

Příklad experimentálního semivariogramu v programovém vybavení Surfer v.8 je 

uveden na Obr. 5. 

 

 
Obr. 5: Experimentální variogram v prostředí Surfe v.8 

Poznámka: V literatuře se dříve používalo γ(h)  jako označení semivariogramu a jeho 

dvojnásobek 2γ(h) jako variogram. V současné době jsou oba výrazy chápany jako 

synonyma. 

4.4 Teoretický variogram 
Variogram se používá pro popis prostorové distribuce hodnot sledovaných atributů. 

Proto je nutné experimentální variogram aproximovat jednou z přípustných funkci tzv. 

teoretickým variogramem. Teoretický variogram je tedy funkce, která nejlépe aproximuje 

průběh experimentálního variogramu. 

( )hf=*γ  
 

Existuje několik typů teoretických variogramů a můžeme je rozdělit podle chování 

v okolí počátku a nekonečnu do těchto skupin: 

 
• Modely přechodového typu pro SNF – sférický, kvadratický, gaussovský, 

exponenciální (viz Obr. 6) 
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Obr. 6: Typy modelů přechodového typu [12, upraveno] 

• Modely bez přechodu u INF – lineární, logaritmický (viz Obr. 7) 

 

Obr. 7: Typy modelů  bez přechodu [12, upraveno] 

•  Modely s oscilujícím prahem – sinový, kosinový (viz Obr. 8) 
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Obr. 8: Typy Modelů s oscilujícím prahem [12, upraveno] 

• Čistě náhodné modely (viz Obr. 9) 

 
Obr. 9: Čistě náhodný model [11] 

4.4.1 Interpretace variogramu 

Míra přírůstku se vzdáleností variogramu ukazuje, jak rychle klesá korelace vzorků s 

narůstající vzdáleností. V případě stacionární náhodné funkce po dosažení limitní hodnoty 

(práh) přestává existovat jakákoliv korelace mezi vzorky. V případě, že dojde k posunu 

variogramu v ose γ(h), zavádí se termín zbytkový rozptyl C0. To může ukazovat na rozptyl 

menší, než je vzorkovací vzdálenost, nebo na malou přesnost v měření. Například jsou-li 

v datech obsaženy dva vzorky z jednoho místa s různou hodnotou. V případě nulového 

zbytkového rozptylu je krigování exaktním interpolátorem. Jestliže se v teoretickém  

modelu variogramu použije zbytkový rozptyl, jedná se o úlohu aproximační. Oblast 

vyrovnání hodnot v ose γ(h) se nazývá práh. Dosah udává zónu vlivu a určuje vzdálenost, 

kdy dojde k dosažení statistického rozptylu (oblast vyrovnání hodnot)[3]. Jednotlivé prvky 

interpretace variogramu jsou uvedeny na Obr. 10.  
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Obr. 10: Interpretace variogramu [3] 

4.5 Strukturální analýza 
Strukturální analýza je výchozím krokem geostatistického modelování. Analýza 

zahrnuje výpočet strukturálních funkcí, výběr a konstrukci vybraných teoretických modelů. 

Cílem je popsat kontinuitu, homogenitu, stacionaritu a anizotropii studovaného pole (viz 

Obr. 11). 

 
• Kontinuita pole – je dána dosahem teoretického variogramu. 

• Nehomogenita – vyznačuje se oscilací v oblasti prahu. 

• Nestacionarita – projevuje se parabolickou deformací variogramu v oblasti 

prahu. 

• Anizotropie – nastává v případě, kdy variabilita studovaného jevu vykazuje 

směrovou závislost. 

 

Obr. 11: Strukturální vlastnosti variogramu [9] 
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4.5.1 Anizotropie 

O izotropii nebo anizotropii se rozhodne na základě vyhodnocení směrových 

variogramů, kde je nutné použít alespoň 4 směry. Každý směr výpočtu může být 

reprezentován jiným typem teoretického modelu s odlišnými parametry (dosah, práh, 

zbytkový rozptyl), potom hovoříme o anisotropii. Na základě vyhodnocení dosahů 

jednotlivých směrových variogramů se pokoušíme odhadnou parametry elipsy anizotropie 

(velikost hlavní a vedlejší poloosy, orientace hlavní poloosy). Jestliže každému směru 

výpočtu variogramu odpovídá stejný či příbuzný teoretický model s podobnými parametry, 

hovoříme o izotropii (dosahy lze proložit kružnici). Poloměr kružnice udávat dosah 

variogramu[3]. Ukázky izotropie a anizotropie pole jsou uvedeny na Obr. 12. 

 

 
Obr. 12: A) Izotropní pole B) Geometrická anizotropie pole C) Zonální anizotropie pole[3] 

Anizotropie existuje dvojího druhu[3]: 

 
• Geometrická anizotropie - Variogramy jsou podobného typu a mají pro všechny 

směry stejný nebo podobný práh, dosah se může lišit (dosahy lze proložit 

elipsou). Tento druh anizotropie lze odstranit geometrickou afinní transformací 

souřadnic. 

• Zonální - Variogramy jsou odlišného typu a mají pro všechny směry různé prahy 

a dosahy. Jde patrně o rozdílnou variabilitu pole v různých směrech. Tehdy je 

nutné vycházet z modelu hierarchizované struktury 

( ) ( )hh
i i∑= γγ ,  

v němž jsou jednotlivé složky variability popsány odpovídajícími variogramy. 

 

4.6 Lokální odhady - krigování 
Základním úkolem geostatistiky je poskytnout lokální odhady hodnot veličin v jistém 

bodě v0, elementární ploše δS či bloku δV studovaného náhodného pole V. Lokálním 

odhadem rozumíme výpočet pravděpodobné hodnoty proměnné v bodě, kde nebylo 
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provedeno měření = bodový odhad, anebo v relativně malé ploše = blokový odhad. 

Krigování je základní geostatistickou metodou určování lokálního odhadu. V literatuře se 

užívá i označení BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), které dobře vystihuje výchozí 

podmínky krigování. Nejlepší odhad průměrné hodnoty u* veličiny U (u je skutečná 

hodnota), který splňuje obecně požadované podmínky nestranosti[9] 

( ) 0* =− uuE  

a minimálního rozptylu 

( ) min*2 =− uuD , 

je určován z hodnot uk, (k = 1,2,...,m) v okolí odhadu podle vzorce 

k

m

k
kuu ∑

=

=
1

* λ , 

za podmínky 

1
1

=∑
=

m

k
kλ

. 

 

4.6.1 Bodový odhad při základní krigování 

Bodové krigování je častým základem tvorby gridu pro následné zobrazení 

izoliniového modelu plochy. Vychází z předpokladu kvazistacionarity pole v okolí odhadu, 

přičemž předpokládáme, že jednotlivé hodnoty jsou realizací intrinsikční náhodné funkce 

s variogramem nebo realizacemi stacionární náhodné funkce s kovariogramem[15]. 

Vstupní podmínky se transformují do soustavy lineárních rovnic: 
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[16, upraveno], 

kde γij je hodnota variogramu mezi vzory i a j, γi0 je hodnota variogramu mezi 

vzorkem i a odhadovaným bodem, λi je váha vzorku i a µ je Lagrangeův multiplikátor, 
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který zajišťuje požadavek minimalizace odchylek a zároveň podmínku, že suma vah je 

rovna jedné[15]. 

Uvedená soustava rovnic nám poskytne hodnoty všech vah λ a hodnotu µ. 

V maticovém zápisu lze zapsat: 









=∗−

µ
λ

bA 1 , 

kde A-1 je inverzní matice hodnot variogramu mezi všemi dvojicemi bodů, b je 

vektor hodnot variogramu mezi všemi body a bodem predikovaným, λ je vektor vah 

jednotlivý bodů, µ je Lagrangeův člen[14]. 

 

Rozptyl odhadu hodnoty u* ukazuje, jak věrohodná je vypočtená hodnota. Vypočte 

se následovně[1]: 

∑
=

+=
n

i
iiK

1
0

2 µγλσ . 

 

4.6.2 Ověření správnosti krigování 

Pro usnadnění výběru vhodné interpolační metody lze využít tzv. bumerangové 

metody (Cross Validation), kdy se pro bod se známou hodnotou provede výpočet lokálního 

odhadu z ostatních hodnot. Výsledek je vypočtená hodnota Z v místě, kde známe 

skutečnou hodnotu. Můžeme tedy stanovit chybu odhadu v tomto místě a následně pro 

všechny body. Testování se provádí pro konečnou množinu interpolačních metod 

s různými parametry[1]. 

Na základě vstupních hodnot: 

( ) NiyxZZ iii ,...,2,1,, == , 

se pro každou metodu vypočte ve stejném místě odhad *
iZ , chyba odhadu je pak 

NiZZe iii ,...,2,1,* =−= . 

 

Jak uvádí Deutsch in [1] chyby mohou být analyzovány různým způsobem 

především: 

 
• Distribuce chyb musí být symetrická, s nulovou střední hodnotou s minimálním 

rozptylem. 
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• Střední kvadratická chyba musí být minimální 

∑
=

=
N

i
ie

N
MSE

1

21
. 

 

4.6.3 Výběr účinného okolí 

Při geostatistickém krigováním hraje významnou roli volba účinného okolí, které má 

značný vliv na výsledek interpolace. Účinné okolí vybírá body vstupující do interpolace. 

Jedná se o určitý výběr z celého souboru, který se mění v závislosti na poloze určovaného 

bodu. Počet bodů použitých při interpolaci je dán základními parametry účinného okolí[5]:  

 
• Rozměr účinného okolí – S rostoucí velikostí okolí roste i počet bodů 

vstupujících do interpolace. Volba velikosti okolí vychází z dosahu autokorelace 

studované proměnné, hodnota je určena na základě dosahu teoretického 

variogramu. 

• Tvar účinného okolí - Je-li studované pole izotropní, použije se pro definici tvaru 

okolí kružnice. Pokud je směrovými variogramy odhalena anizotropie, je pro 

definici okolí použita elipsa anizotropie s příslušnými parametry. Na Obr. 13 je 

uvedeno účinné okolí  pro izotropní pole (kružnice s parametrem: r = 1500 m) a 

anizotropní pole (elipsa s parametry: a = 1900 m, b = 750 m, úhel pootočení 

hlavní poloosy  45°) 

• Počet použitých bodů – Udává počet bodů vstupujících do interpolace. Optimální 

počet vstupů  je okolo 20 - 30, minimum je pak 12 bodů.   

 
 

 
Obr. 13: Ukázka vliv izotropie a anizotropie na účinné okolí 
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Modelování účinného okolí se neomezuje jen na jeho tvar a rozměr. Další možností 

je rozdělení na úhlové sektory. Dojde k rozdělení okolí na n stejných sektorů viz Obr. 14. 

Při použití dělení na úhlové sektory se nastavují tyto parametry[5]: 

 
• Minimální počet bodů – Tato hodnota definuje minimální počet bodů 

vstupujících do interpolace. Pokud je počet bodů menší než stanovená hodnota, 

nebude proveden výpočet odhadu v tomto bodě. 

• Počet prázdných sektorů – Je-li počet prázdných sektorů roven zadanému číslu, 

neproběhne výpočet odhadu v tomto bodě. Tímto parametrem optimalizujeme 

rozmístění dostupných bodů v rámci celého okolí odhadu a zabraňujeme jejich 

jednostrannému výběru. Zároveň zabraňujeme prostorové extrapolaci mimo 

prostorovou doménu dostupných bodů. 

• Maximální počet bodů – Tento parametr definuje maximální počet použitých 

bodů v rámci jednoho sektoru. 

 

 
Obr. 14: Účinné okolí se 4 a 8 sektory 

Volba parametrů účinného okolí při interpolaci bude nastavena na základě těchto 

doporučení: 

• Tvar účinného okolí se bude odvíjet od izotropie anebo anizotropie studovaného 

pole (viz kapitola Izotropie zkoumaného pole). 

• Počet úhlových sektorů 4 

• Minimální počet bodů v rámci sektoru 1 

• Minimální počet bodů celého účinného okolí 8 

• Maximální počet bodů celého účinného okolí 32 
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5 Geologické objekty a tvorba jejich diskrétních mo delů 
Geologické objekty představují z hlediska metodologie studia, popisu a modelování 

složitý špatně organizovaný systém, sestávající z relativně samostatných dílčích elementů, 

které jsou organizovány souhrnem vzájemných vazeb do určité, hierarchicky uspořádané 

prostorové struktury. Tato struktura je odrazem zpravidla velmi komplikovaných interakcí 

fyzikálních a chemických pochodů v průběhu geologických procesů, které probíhali 

v určité fázi vývoje jisté geotektonické jednotky. To znamená, že v geologickém objektu, 

např. ložiskovém tělese, musí existovat určitá zákonitost v prostorovém rozmístění hodnot 

veličin jej charakterizujících, která je ale komplikována řadou rušivých vlivů a elementů. 

Ty se projevují jako nehomogenity na dané úrovni pozorování. Nejobecnější vlastnosti 

geologických objektů tedy budou [9]: 

• smíšený charakter prostorové distribuce hodnot veličin popisujících objekt, který 

zahrnuje nenáhodnou složku podléhající geologickým zákonitostem a složku 

náhodnou, 

• nehomogenní rozmístění hodnot příslušných veličin v objektu. 

• anizotropie prostorové distribuce hodnot veličin. 

 

Definice geologického tělesa navržena Kosyginem in [9]: 

„Geologické těleso je část statického geologického prostoru, omezená hranicí, uvnitř 

níž jsou spojité minimálně ty vlastnosti, které byly použity k vymezení hranic.“ 

 

5.1 Matematická definice geologického objektu 
Kterýkoliv geologický objekt si můžeme představit jako kvazihomogenní náhodné 

pole V, tj. část geologického časoprostoru 

{X,Y,Z,T; G1,G2,...,Gn}, 

X,Y,Z, jsou prostorové souřadnice, T geologický čas, G1,G2,...,Gn geologické veličiny. 

Každému bodu v ∈ V o souřadnicích (x,y,z) přináleží určité hodnoty veličin U1,U2,...,Um, 

které daný objekt charakterizují, např. obsahy chemických prvků, hodnoty fyzikálních či 

technologických veličin apod., tj.  

∀  [ vx,y,z ∈ V ] ∃  [ uk ∈ Uk ], k = 1, 2, ..., m. 

přičemž platí, že  

uk = fk (X,Y,Z,T; G1,G2 ,...,Gn) + ek , 
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kde ek je náhodná složka. Obvykle se prostorové rozmístění hodnot veličiny Uk 

vyjadřuje jako jistá funkce prostorových souřadnic 

Uk = fk (X,Y,Z), 

přičemž mimo pole V nabývají alespoň ty veličiny Uk, na jejichž základě byl objekt 

definován, hodnot menších resp. větších, než určité mezní hodnoty εk. 

 

5.2 Modelování geologických objekt ů 
Tato problematika se zabývá převedením reálných geologických objektů do 

abstraktních matematických modelů → matematicko - geologické modelování. Při 

modelování se zaměřujeme podle cílů práce na vybrané vlastnosti zkoumaného objektu. 

V rámci modelování dochází k vytváření zjednodušeného pohledu na studovanou část 

reálného světa. Obzvláště pak u geologických objektů, které se vyznačují velkou složitostí, 

je nutné zjednodušení. Viz princip inkompability, formulovaný matematikem Zadehem in 

[9]: “Roste-li složitost systému, klesá naše schopnost formulovat přesné a významné soudy o 

jeho chování, až je dosaženo hranice, za níž jsou přesnost a relevantnost prakticky vzájemně se 

vylučující charakteristiky.” 

 

Proces modelování lze rozdělit do jednotlivých etap (viz Obr. 15). 

 
Obr. 15: Etapy modelování geologického objektu[9] 
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Pro efektivnost matematicko-geologického modelování mají velký význam datové 

modely. Modelování musí být založena na věcně opodstatněných koncepčních modelech, 

které vycházejí jednak z předem formulovaných cílů prací, jednak z obecných zákonitostí 

formování a vývoje geologických objektů. Vztahy mezi uvedenými modely a etapami 

analýzy dat jsou znázorněny schématem na Obr. 16[9].  

 

Obr. 16: Vztahy mezi tvorbou modelů a etapami zpracování dat[9] 

Významnou složkou celého procesu modelování je báze znalostí. Ta je důležitou 

složkou procesu modelování, neboť je základem tvorby koncepčních modelů a na nich 

budovaných matematicko-geologických modelů.  

Je třeba zdůraznit, že neexistuje jednotný postup modelování, resp. jednoznačná 

pravidla výběru vhodných metod analýzy dat. Vyplývá to zejména[9]:  

• ze složitosti a komplikované struktury objektů, dané charakterem procesů jejich 

vzniku a z toho plynoucí mnohokomponentní povahou, která není z teoretických 

i praktických důvodů plně poznatelná; to zvyšuje neurčitost přijatých modelů a 

tím i obtížnost výběru vhodných postupů analýzy dat;  

• z omezených možností přímého a úplného pozorování objektů;  

• z obtížnosti rekonstrukce geologických procesů, které probíhaly v globálních 

měřítkách a obrovských časových dimenzích;  

• ze subjektivního přístupu autorů.  
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• řada matematicko-statistických postupů vyžaduje splnění dosti striktních 

předpokladů pro správnou aplikaci, které je u přírodních objektů zpravidla 

obtížné ověřit a zaručit. 

 

5.3 Diskrétní modely p řírodních objekt ů 
V případě diskrétního přístupu je geometrie modelovaných objektů definována 

pomocí konečné množiny uzlů (bodů) ve 3D prostoru, zatímco jejich topologie je 

modelována prostřednictvím propojení spojujících tyto uzly. Tento přístup využívá 

diskretizaci prostoru. Prostor je rozdělen na jednotlivé objekty, které jsou modelovány jako 

množina propojených bodů. Popisuje se geometrie a další vybrané vlastnosti 

modelovaného objektu[1]. 
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6 Hlavní aspekty modelování ložiska uhlí 
Proces modelování ložiska uhlí se skládá z několika dílčích na sebe navazujících etap 

(viz Obr. 17). 

 

 
Obr. 17: Schéma postupu modelování ložiska[1, upraveno] 

6.1 Databáze ložiskových údaj ů 
Při modelování ložiska uhlí se vychází převážně z údajů získaných geologickým 

průzkumem. V současnosti se geologický průzkum neprovádí v takovém rozsahu jako 

tomu bylo v předrevoluční éře. V předrevolučním období se na průzkumných geologických 

pracích výrazně podílel stát, což se projevilo na provedeném množství těchto prací. Z této 

doby se dochovalo obrovské množství různých údajů. Většina těchto pracně získaných 

údaj je archivována v psané formě na papíře. Údaje uložené v této podobě jsou nevhodné 

pro další zpracování, zejména při vyhledávání, aktualizaci a přístupu k nim. 

Pro efektivní správu geologických dat je vhodné použít databázového přístupu. Data 

jsou uložena v bázi dat, která je spravována systémem řízení báze dat (SŘBD). Data 

zpracovávaná v této práci pocházejí z ložiskové databáze JLR čítající na 3000 vrtů. 

Hodnoty sledovaných atributů v jednotlivých průzkumných vrtech odpovídají 

geologické mocnosti dubňanské sloje. Data byla z ložiskové databáze exportována do 

souboru vrty.xls, struktura souboru (viz Obr. 18). Soubor se skládá ze šesti sloupců 

definujících jednotlivé atributy a 230 záznamů. Každý záznam reprezentuje jeden 

průzkumný vrt ze zájmové oblasti (viz Obr. 19), u kterého jsou sledovány atributy (viz 

Tabulka. 1).  
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Tabulka 1: Přehled atributů 

X 
Y 

Hodnoty souřadnic jednotlivých vrtů v systému JTSK 

Název Název vrtu 
Mocnost Geologická mocnost sloje [m] 

Výhřevnost Energie uvolněná spálením jedné jednotky paliva [MJ.kg-1] 
Ad Obsah popela v bezvodém stavu [%] 

 

 
Obr. 18: Struktura vstupního souboru vrty.xls 
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Obr. 19: Přehledná mapa vrtů 

 

6.2 Identifikace a korelace slojí 
Při modelování ložiska uhlí zpracováním údajů z databáze se na základě jednotlivých 

průzkumných děl identifikují a korelují v těchto dílech jednotlivé sloje, popř. jednotlivé 

lávky slojí. Nesprávně provedená identifikace a korelace vede hned na začátku 

k nesprávnému modelu ložiska a tím i k chybným závěrům. Vlastní identifikaci a korelaci 

provádí ložiskový geolog na základě svých zkušeností a představ. Jako podklady mu slouží 

různé grafické výstupy vytvořené na základě údajů z ložiskové databáze[1]: 

 
• petrografické profily vrtů, 
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• detaily slojí, 

• geologické řezy. 

 

Identifikací jednotlivých uhelných horizontů převádíme prostorový model na rovinné 

modely jednotlivých slojí nebo lávek. 

 

6.3 Modelování vnit řních atribut ů ložiska 
Nejčastější úlohou je stanovení sledované geologické veličiny v různých bodech 

modelovaného pole. Snažíme se pomocí vhodného interpolační metody visthnout průběh 

hodnot mezi místy se známími hodnotami. Pro tento účel se jeví vhodné použít 

geostatistické modelování, které je založeno na náhodných funkcích, které mají schopnost 

postihnout jak prostorovou strukturu objektů, tak jejich náhodnou složku[6].  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tektonickým poruchám. V případě malých 

tektonických poruch, které v průmětu příliš neposunují jednotlivé kry sloje, je možné 

vytvářet atektonický model ložiska (jihomoravská lignitová pánev)[1]. V rámci práce bude 

použit atektonický přístup bez tektonického porušení. 

Pro účely posouzení možností geostatistických postupů bude použit zjednodušený 

geologický model. Sloj se nebude modelovat po jednotlivých lávkách genetického vývoje, 

ale jako jeden celek. Jednotlivé uhelné sloje jsou modelovány vytvářením rovinných 

diskrétních modelů. Každá vrstva je reprezentována jedním rovinným diskrétním 

modelem.  

 



 
Bc. Jakub Baborák: Posouzení možností geostatatistických postupů pro modelování geologických objektů 

   

2009  - 35 -   
   

7 Geologický pr ůzkum v jihomoravském lignitovém 
revíru, rohatecko – bzenecko – strážnická část 

Jihomoravský lignitový revír je součástí Vídeňské pánve. Vídeňská pánev je 

založena na příkrovech Východních Alp a Západních Karpat. Tato pánev zasahuje do 

území České republiky, Slovenské republiky a Rakouské spolkové republiky. Délka pánve 

dosahuje 150 km a je 50 – 60 km široká. Česká část Vídeňské pánve (viz Obr. 20) zasahuje 

na území jižní části Moravy. Pánev je významným zdrojem nerostných surovin. 

Z energetických surovin je to ropa, zemní plyn a ve svrchních vrstvách lignit. Dále jsou to 

stavební suroviny jako písky a cihlářské suroviny[7]. 

 

 

 
Obr. 20: jihomoravský lignitový revír na mapce ČR [7] 

 

Jihomoravský lignitový revír tvoří dvě hospodářsky významné sloje kyjovská a 

dubňanská. Kyjovská sloj se skládá ze dvou částí: větší hovoransko – kyjovská část a 

menší kelčansko – domanínská část. Dubňanská část se také skládá ze dvou dílčích částí: 

větší moravské ústřední prohlubně a rohatecko – bzenecko – strážnické části (viz Obr. 21).  
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Obr. 21: jihomoravský lignitový revír [12] 

Zájmová oblast Rohatecko – Bzenecko – Strážnicko (viz Obr. 21) má elipsovitý tvar, 

směr hlavní poloosy JZ – SV. Osa je shodná s železniční tratí Břeclav – Přerov. Oblast je 

12 km dlouhá a v nejširším místě 5,5 km široká. Dubňanská sloj v rohatecko – bzenecko – 

strážnické části je mísovitého uložení. Centrální část je ploše uložena, směrem k okrajům 

se sklon zvyšuje na 3° – 5°, nejstrmější úseky dosahují sklonu 7° – 8°. Maximální hloubka 

uložení sloje je v jejím středu 160 m[7]. 

Dubňanskou sloj lze rozdělit do genetických lávek. Bzenecká část sloje se rozděluje 

na tři uhelné lávky značené L1, L2, L3 zdola nahoru. Tyto lávky jsou odděleny proplástky 

P2 a P4. Proplástek P2 se vyznačuje velkou mocností a rozděluje celou sloj z ložiskového 

hlediska na dvě samostatné lávky: spodní lávka L1, svrchní lávka L8, která je tvořena 

lávkami L3 a L5 včetně proplástku P4, který se v západní části vykliňuje. Dubňanská sloj 

místy dosahuje mocnosti přes 8 m, a to zejména díky mohutnému proplástku P2, který má 

průměrnou mocnost 2 m. Maximální mocnosti 4,21 m dosahuje proplástek P2 v místě vrtu 

S249. Sloj je v průměru mocná 5,5 m, maximální zjištěná mocnost je 9,94 m ve vrtu S262. 

Proplástek P2 je tvořen zejména zelenošedým jílem a v ojedinělých místech písky[7]. 

Průzkum ložiska probíhal ve dvou fázích, koncem třicátých let a v polovině 

padesátých let, od zmíněné doby nebyly provedeny žádné nové vrty. 
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V letech 1935 – 1940 probíhal průzkum v oblastech budoucích dolů Jan a Littner. 

Zachovalá dokumentace z těchto průzkumů je v současné době nepoužitelná. A to díky 

přečíslování vrtů (není známo jakým způsobem) a neznámým souřadnicím vrtů[7]. 

V polovině padesátých let došlo k rozsáhlému průzkumu Bzenecka. Od května 1955 

do května 1956 bylo realizováno 284 vrtů. Z toho 190 vrtů bylo provedeno systémem 

counterflush vrtnými soupravami CF 300, celkem 27 564 m. A 94 vrtů jádrovým 

systémem CR soupravy ZIV 150, celkem 6 983 m. V mělčích částech ložiska byla 

nasazena souprava CR, v hlubších pak souprava CF. Hustota sítě vrtů byla na sever od 

tratě Břeclav – Přerov 500 x 250 m a v jižní části 250 x 250 m[7]. 

Výhodou vrtání systémem CF s nepřímým výplachem, vynášejícím dutými vrtnými 

tyčemi úlomky hornin a uhlí, byla rychlost vrtání. Značnou nevýhodou tohoto systému byl 

fakt, že při vrtání získané drobné úlomky uhlí promíchané s úlomky hornin znemožňovaly 

sestavit spolehlivý profil sloje. Vymezení hranic proplástků a hranic sloje bylo velmi 

nepřesné. To vedlo k špatnému určení mocnosti a kvality sloje. Naproti tomu při použití 

metody jádrového vrtání CR se získalo celistvé neporušené jádro. Touto metodou se získali 

věrohodnější údaje o kvalitě a mocnosti sloje[7]. 
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8 Návrh postupu modelování vybraných parametr ů 
ložiska uhlí v jihomoravském lignitovém revíru 

Při zpracování geologických dat se můžeme řídit obecně platným postupem analýzy 

dat. Postup se skládá z jednotlivých na sebe navazujících etap. Budou využívány 

matematické postupy, a to především z matematické statistiky, geostatistiky a vybrané 

metody interpolace. 

V případě modelování uhelné sloje bude postupováno v následujících krocích: 

 

1 Průzkumová analýza dat 

1.1 Studium distribuce  

V této kapitole se budeme věnovat studiu charakteru statické distribuce, protože na 

základě správného popisu distribuce lze odhadnout statistické charakteristiky. Popisem a 

vizualizací dat se snažíme zjistit druh distribuce dat. Distribuce většiny veličin popisujících 

geologická tělesa nevyhovují normálnímu rozdělení, přičemž pro lineární geostatistické 

metody odhadu je normální rozdělení podmínkou[1]. Při studiu distribuce můžeme využít 

několik metod testu normality dat. 

1.1.1 Grafické metody - Q-Q graf a histogram 

Q-Q graf umožňuje graficky posoudit, jestli data pocházejí z nějakého známého 

rozložení (třeba právě z normálního). V případě, že zvoleným rozložením je normální 

rozložení, nazývá se Q-Q graf – rankitový graf. Z Q-Q grafu se dá posoudit symetrie, 

normalita, špičatost a homogenita výběru. Interpretace grafu je díky jeho názornosti 

jednoduchá. Přímka představuje normální rozložení. Aby se jednalo o normální rozdělení 

museli by body ležet na této přímce. 

Histogram zobrazuje relativní četnost třídícího intervalu ( 1, +jj uu  obsahem obdélníku, 

sestrojeného nad tímto intervalem. Výška obdélníku vyjadřuje četnosti v j-tém třídícím 

intervalu. Vizuálním zhodnocením lze snadno odhadnout špičatost a šikmost studovaného 

datového souboru. To je však podmíněno volbou vhodného počtu tříd. 

Grafické metody testu normality dat slouží pouze jako doplňkové. Jejich interpretace 

se zakládá na subjektivním posouzení a neposkytuje míru spolehlivosti odhadu. Proto se 

bude o normalitě dat rozhodovat na základě výsledků Kolmogorova-Smirnova testu.  
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1.1.2 Statistické testy dobré shody χ2 test, Kolmogorovův-Smirnovův test 

V práci se bude využívat Kolmogorova-Smirnova testu, který je součástí 

programového vybavení Surfer v.8. Kolmogorovův – Smirnovův test se používá k ověření 

hypotézy, že pořízený výběr pochází z rozdělení (např. normálního) se spojitou distribuční 

funkcí F(x). 

Testování statistických hypotéz je rozhodovací proces, v němž proti sobě stojí dvě 

tvrzení. První z nich je nulová hypotéza H0, oproti ní stavíme alternativní hypotézu HA. 

Nulová a alternativní hypotéza byly stanoveny následovně: 

H0: data pochází ze základního souboru s normálním rozdělením 

HA: data nepochází ze základního souboru s normálním rozdělením 

 

Rozhodnutí o přijetí případně zamítnutí nulové hypotézy proběhne na základě 

výsledku p-value z Kolmogorova-Smirnova testu. P-value nám říká jaká je minimální 

hladina významnosti na níž bychom při daném výběrovém souboru mohli nulovou 

hypotézu zamítnout. (např. Je-li p-value = 0,006 pak to znamená, že nulovou hypotézu 

můžeme zamítnout na hladinách významnosti 0,006 a vyšších, jinak řečeno: nulovou 

hypotézu můžeme zamítnout se spolehlivostí nejvýše 0,994. Zvolíme-li si spolehlivost 

testu vyšší než 0,994, p-value nesvědčí pro zamítnutí nulové hypotézy.)[17]. 

Čím menší je p-value, tím silnější je výpověď náhodného výběru proti nulové 

hypotéze. Výsledek testu obecně závisí na zvolené hladině významnosti α: 

• α > p – value → Zamítáme H0 ve prospěch Ha 

• α  < p – value → Nezamítáme H0 

Obecně rozhodujeme o zamítnutí nulové hypotézy na základě schématu (viz Obr. 

22), které je založeno na nejběžněji používaných hladinách významnosti (0,01 a 0,05). 

 

Obr. 22: Schéma rozhodování o přijetí H0 na základě p - value[17] 
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2 Transformace 

Jestliže vstupní datový soubor nesplňuje podmínku normality dat, je nutné tento 

soubor transformovat, aby byla podmínka splněna. 

2.1 Lognormální transformace 

Tato transformace často vede k lognormálnímu rozdělení. Transformace je vhodná 

pro datový soubor s vyšší hodnotou koeficientu šikmosti. Princip transformace je 

jednoduchý. Naměřené hodnoty se nahrazují jejich logaritmem. Transformace může být 

provedena jak dekadickým či přirozeným logaritmem. Přičemž volba hodnoty základu 

logaritmu by měla být zvážena (měla by se pohybovat mezi čísli 10 a 2). V případě kdy 

jsou velké rozdíly v rozsahu datového souboru se jeví použití základu 10 jako vhodné a 

naopak[13]. 

 

Obr. 23: Logaritmické transformace [1] 

2.2 Grafická transformace na NNR 

Pomocí grafické transformace jsme schopni převést vstupní soubor dat na 

normované normální rozdělení. Transformace se provádí na základě porovnání hodnot 

kvantilů transformované a normované normální distribuce. Kvantily se srovnávají na 

křivce kumulativních četností (možnost zpětné transformace). 
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Obr. 24: Ukázka postupu transformace do normální distribuce [1] 

3 Podrobná analýza dat 

3.1 Strukturální analýza 

3.2 Interpolace 

Výběr metody odhadu má značný vliv při modelování  na výsledný model ložiska. 

V tomto případě bude použito geostatistické základní krigování. 

3.3 Ověření kvality interpolace 

Výsledky interpolace budou ověřeny a porovnány pomocí Cross validation testu (viz 

kapitola Ověření správnosti krigování). 

4 Srovnání použitého SW 

 V posledním kroku bude porovnáno použité  programové vybavení. Na základě 

ohodnocení jednotlivých kategorií se určí nejvhodnější programové vybavení. 

 

8.1 Použitý software 
Práce je vypracována na dostupném softwaru, na který má VŠB-TU Ostrava 

zakoupenou licenci. Jedná se o programové vybavení Surfer v.8 a nástavbu ArcGIS 9.2 

Geostatistical analyst. 
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8.1.1 ArcGIS Geostatistical analyst 

Tento přídavný modul aplikace ArcGIS desktop se objevil poprvé ve verzi 8.0 v roce 

2000. Geostatistical analyst je prvním nástrojem, přinášející metody z oblasti geostatistiky 

do prostředí GIS. Využívá se interpolačních algoritmů pro modelování hodnot spojitě se 

měnících veličin. Modul využívá stochastických a deterministických metod. Cena jedné 

licence ve verzi 9.2 je 2500 USD. 

 

Přehled funkcí: 

 
• Analýza dat 

� Histogram 

� Q-Q plot 

� Analýza trendu 

� Transformace dat 

� Voronoiův diagram 

� Plošný graf Variace/Kovariace 

• Geostatistická strukturální analýza 

� Variační/Kovariační teoretické modely celkem 11 typů 

� Variační/Kovariační složený model (max. 3 modely) 

• Interpolační metody 

� IDW – metoda inverzních vzdáleností 

� Globální polynomická interpolace 

� Lokální polynomická interpolace 

� Radiální funkce – 5 typů funkcí 

� Krigování – 7 typů krigování, součástí je Cross-validation test 

• Varianty výstupů z interpolace 

� Mapa krigovacích chyb 

� Mapa odhadovaných hodnot 

• Prezentace výsledků interpolace 

� Izolinie 

� Vyplněné izolinie 

� Grid 

� Stínovaný reliéf 
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8.1.2 Surfer v.8 

Program vyvinula firma Golden software fungující na trhu od roku 1983. Program je 

určen zejména pro vytváření mapových výstupů z naměřených hodnot. Cena jedné licence 

je 599 USD. V současné době vychází tento program v nové verzi Surfer v.9. 

Přehled funkcí: 

 
• Analýza dat – popisná statistika, součástí je Kolmogorovův-Smirnovův test. 

• Geostatistická strukturální analýza 

� Variogram – celkem 12 typů teoretických modelů 

� Standardizovaný variogram 

� Autokorelace 

� Autokovariace 

• Interpolační metody 

� IDW – metoda inverzních vzdáleností 

� Krigování - 2 typy krigování, součástí je Cross-validation test 

� Metoda minimální křivosti 

� Modifikovaná Sheppardova metoda 

� Metoda nejbližšího souseda 

� Metoda přirozeného souseda 

� Klouzavé průměry 

� Polynomická regrese 

� Triangulace s lineární interpolací 

• Varianty výstupů z interpolace 

� Mapa odhadovaných hodnot 

� Mapa krigovacích chyb 

• Prezentace výsledků interpolace 

� Izolinie, vyplněné izolinie 

� Grid 

� Vykreslení 3D povrchu (stínovaný reliéf, drátěný model) 

� Kombinace vykreslení 3D povrchu a izolinie 
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9 Vyhodnocení a srovnání výsledk ů modelování 
vybraných parametr ů ložiska uhlí v jihomoravském 
lignitovém revíru 

9.1 Průzkumová analýza dat 

9.1.1 Mocnost sloje 

Mocnost sloje byla určena v 230 vrtech studovaného pole. Průměrná hodnota 

mocnosti sloje je 5.5 m,  svou hodnotou odpovídá mediánu. Koeficient šikmosti 0.57 dává 

vědět o existenci lehkého pozitivního zešikmení. Variační koeficient 21% poukazuje na 

mírně rozptýlený soubor. Koeficient špičatosti 2.63 odpovídá špičatému rozdělení. Přehled 

všech statistických ukazatelů je uveden v Tabulce. 2. 

Tabulka 2: Statistické ukazatele atributu mocnost 

 

Na základě výsledné hodnoty p-value 0.064 (p-value > 0.05) nezamítáme nulovou 

hypotézu → lze tvrdit, že data pochází ze základního souboru s normálním rozdělením. 
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Obr. 25: Histogram atributu mocnost 

Z histogramu zobrazeného na Obr. 25 je jasně patrné pozitivní zešikmení. Počet tříd 

histogramu 9 byl určen pomocí Sturgessova pravidla nk log3,31+≈ , kde n je rozsah 

souboru. 

 
 

 

 
Obr. 26: Q-Q graf atributu mocnost 

Průběh bodů na Q-Q grafu (viz Obr. 26) připomíná normální rozdělení. Výjimkou 

jsou body u konce, které se od přímky vzdalují. U těchto bodů proběhlo testování na 

odlehlé pozorování, které se nepotvrdilo. Body jsou znázorněny ve studovaném poli modře 

na Obr. 27. 
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Obr. 27: Výskyt extrémních bodů ve studovaném poli 

9.1.2 Obsah popela 

Studovaný atribut se skládá z 228 hodnot. Průměrná hodnota atributu Ad je 54.79 %. 

Hodnota mediánu je 55.48 %, který se blíží hodnotě průměru. Z podobných hodnot 

průměru a mediánu lze usuzovat na symetrii dat, což potvrzuje i koeficient šikmosti -0.10. 

Variační koeficient nabývá hodnoty 18 %, tato hodnota je hluboko pod hranicí 50 %, lze 

tak tvrdit, že je soubor mírně rozptýlený. Koeficient špičatosti -0.18 se svou hodnotou blíží 

k normálnímu rozdělení. O normalitě dat bude rozhodnuto na základě Kolmogorova-

Smirnovova testu. Přehled statistických ukazatelů je v Tabulce. 3. 

Tabulka 3: Statistické ukazatele atributu Ad 

 

Na základě Kolmogorova-Smirnova testu p-value 0.065 (p-value > 0.05) nezamítáme 

nulovou hypotézu → data pochází ze základního souboru s normálním rozdělením. Toto 

zjištění koresponduje se zjištěnými hodnotami průzkumové statistiky, které poukazovaly 

na normální rozdělení. 
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Obr. 28: Histogram atributu Ad 

Pro doplnění je přiložen histogram (viz Obr. 18) a Q-Q graf (viz Obr. 29).  Na 

histogramu je viditelné lehké negativní zešikmení. Svým tvarem se blíží k normálnímu 

rozdělení. 

 
Obr. 29: Q-Q graf atributu Ad 

Průběh vynesených bodů odpovídá průběhu přímky. Q-Q graf (viz Obr. 29) 

potvrzuje normalitu dat z Kolmogorova-Smirnova testu. 
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9.1.3 Výhřevnost 

Výhřevnost byla měřena celkem u 229 vrtů. Průměrná hodnota je 4.36 MJ.kg-1, která 

odpovídá mediánu 4.25 MJ.kg-1. Na základě shody průměru s mediánem a nízkého 

koeficientu šikmosti 0.03 lze tvrdit, že se jedná o symetrickou distribuci. Variační 

koeficient 35 % je menší jak 50 %, soubor je mírně rozptýlený. Koeficient špičatosti -0.15 

poukazuje na lehce ploché rozdělení. Statistické ukazatele atributu výhřevnost jsou 

uvedeny v Tabulce. 4. 

Tabulka 4: Statistické ukazatele atributu výhřevnost 

 

Na základě výsledné hodnoty p-value 0.053 (p-value > 0.05)  nezamítáme nulovou 

hypotézu → data pochází ze základního souboru s normálním rozdělením. 

 
Obr. 30: Histogram atributu výhřevnost 
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Na histogramu výhřevnosti (viz Obr. 30)  je možné vidět lehké pozitivní zešikmení. 

Průběh histogramu připomíná normální rozdělení. 

 
Obr. 31: Q-Q graf atributu výhřevnost 

Q-Q graf (viz Obr. 31) svým průběhem potvrzuje zjištění Kolmogorova-Smirnova 

testu, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

9.2 Podrobná analýza dat 

9.2.1 Strukturální analýza 

Experimentální variogram v ArcGIS Geostatistical an alyst a Surfer v.8 

Výpočet experimentálního variogramu se u obou programových vybavení řídí podle 

stejného vzorce (viz kapitola Semivariogram). Je tu však rozdíl v grafickém zobrazení 

experimentálního variogramu.  

Program Surfer v.8 zobrazuje graf jako spojnici bodů, přičemž body reprezentují 

hodnotu variace pro vzdálenost h a daný počet párů m. Na Obr. 32 je zobrazen všesměrný 

experimentální variogram atributu Ad. 
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Obr. 32: Experimentální variogram Surfer v.8 

Programové vybavení ArcGis Geostatistical analyst zobrazuje experimentální 

variogram poněkud odlišněji (viz Obr. 33). Graf je sestrojen pomocí hodnot vzniklých 

takzvaným binning neboli slučováním. V principu se tento krok skládá ze dvou fází. 

Nejdříve se vytvoří všechny možné páry a v druhém kroku se sloučí ty páry co mají 

podobnou vzdálenost a směr.  

 
Obr. 33: Variogram ArcGIS 

Slučování hodnot na základě podobné vzdálenosti a směru umožňuje konstrukci 

dalšího grafu tzv. plošného grafu variace. Graf umožňuje posoudit rozdíly hodnot variace 

v závislosti na směru. Proto se graf  také označuje jako povrch anizotropie. Ve výsledku 

bod grafu experimentálního  variogramu reprezentuje buňku  plošného grafu variace. 

 

Při výpočtu experimentálního variogramu jsem v obou programových vybaveních 

zadával stejné parametry (z důvodu pozdějšího porovnání výsledků). Parametry výpočtu 

byly stanoveny podle obecných pravidel uvedených v [8]: 
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• Velikost kroku by měla odpovídat průměrné minimální vzdálenosti bodů v poli. 

Hodnota kroku byla nastavena na 280 m. 

• Výpočet experimentálního variogramu se doporučuje provádět do vzdálenosti h 

≤ L/3, kde L je maximální vzdálenost pozorování v poli. Maximální vzdálenost 

pro výpočet byla nastavena na 3700 m. 

• Počet kroků byl nastaven na 13, 13x280= 3640 m. 

 

Teoretické modely variogram ů 

Výběr teoretického modelu vychází z cíle analýz. V této práci je interpretace 

prováděna pro účel navazujícího krigování. Proto se doporučuje volit jednoduchý a 

robustní model. Jelikož programové vybavení, ve kterém je práce prováděna, zobrazuje 

experimentální variogramy odlišným způsobem (viz Obr. 34), je nutné provést kompromis 

při interpretaci a volbě teoretického modelu. Jako vhodnější prostředí pro volbu 

teoretického variogramu a nastavení jeho parametrů byl zvolen program Surfer v.8. 

 
Obr. 34: Porovnání teoretických modelů variogramů Surfer a ArcGIS 

Aby bylo možno porovnat  výsledky z obou programových prostředí je nutné 

používat stejné teoretické modely se stejnými parametry. Nejprve byly zpracovány 

jednotlivé atributy (Ad, mocnost, výhřevnost) v programu Surfer. V tomto prostředí 

proběhla volba teoretických modelů a jejich parametrů. Poté byly atributy modelovány 

v prostředí ArcGIS s použitím stejných teoretický modelů a parametrů jako v programu 

Surfer. 
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Použité teoretické modely: 
 
Sférický model 
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Varianty modelu: 

• Bez zbytkového rozptylu, práh odpovídá statistickému rozptylu. 

• Se zbytkovým rozptylem, práh odpovídá statistickému rozptylu. 

 
Obr. 35: Sférický model 
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Varianty modelu: 

• Bez zbytkového rozptylu, práh odpovídá statistickému rozptylu. 

• Bez zbytkového rozptylu, práh neodpovídá statistickému rozptylu (jeho hodnota 

je větší). 

• Se zbytkovým rozptylem, práh odpovídá statistickému rozptylu. 

• Se zbytkovým rozptylem, práh neodpovídá statistickému rozptylu (jeho hodnota 

je větší). 
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Obr. 36: Exponenciální model 

Lineární model 

( )

( ) ahcch

ah
a

h
cch

>+=

≤<






+=

,

0,

10

10

γ

γ
[5] 

Varianty modelu: 

• Hodnota sklonu přímky byla zadána uživatelem. 

• Hodnota sklonu přímky spočtena funkcí autofit (metoda nejmenších čtverců). 

 
Obr. 37: Lineární model 
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Pentasférický model 

( ) ( )53 375.025,1875,1 hhhch +−=γ [8] 

Varianty modelu: 

• Bez zbytkového rozptylu, práh odpovídá statistickému rozptylu 

• Se zbytkovým rozptylem, práh odpovídá statistickému rozptylu 

 

 
Obr. 38: Pentasférický model 

Použité teoretické modely a jejich parametry jsou uvedeny v Tabulce. 5 a 6. 

Z důvodu prostorové náročnosti je uveden pouze jeden teoretický model každého atributy 

v daném programovém vybavení (viz Obr. 39-44). Vybrány byly pouze modely, které 

podle výsledků Cross validation testu byly hodnoceny jako nejvhodnější pro potřeby 

návazného základního krigování. 
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Tabulka 5: Přehled použitých teoretických modelů a jejich parametrů v Surfer v.8 

 

Tabulka 6: Přehled použitých teoretických modelů a jejich parametrů v ArcGIS 
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Obr. 39: Lineární teoretický model Ad6 se zbytkovým rozptylem v prostředí Surfer v.8 

 

 
Obr. 40: Exponenciální teoretický model m1 v prostředí Surfer v.8 
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Obr. 41: Lineární teoretický model v4 se zbytkovým rozptylem v prostředí Surfer v.8 

 

 
Obr. 42: Sférický teoretický model Ad8 se zbytkovým rozptylem v prostředí ArcGIS 
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Obr. 43: Exponenciální teoretický model m4 se zbytkovým rozptylem v prostředí ArcGIS 

 

 
Obr. 44: Pentasférický teoretický model v6 se zbytkovým rozptylem v prostředí ArcGIS 
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9.2.2 Izotropie zkoumaného pole 

Izotropie (případná anizotropie) pole byla testována v prostředí Surfer v.8. 

Studovaným polem byly proloženy čtyři směrové variogramy ve směrech 0°, 45°, 90°, 

135°. Tolerance vyhledávaného směru byla nastavena na 22.5° (viz Obr 45). 

Experimentální variogramy všech modelovaných atributů nejlépe vystihoval exponenciální 

teoretický model. Hodnota prahu byla na všech modelech nastavena na hodnotu 

statistického rozptylu daného atributu, jediný modelovaný parametr byl dosah. Směrové 

variogramy pro jednotlivé atributy jsou uvedeny na Obr. 49-51. 

 

 
Obr. 45: Použité směry a tolerance směrových variogramů 

 
 

Tabulka 7: Dosahy teoretických variogramů pro jednotlivé atributy 

 
 

Zjištěné dosahy pro příslušné směry a atributy (viz Tabulka. 7) byly vyneseny 

v programovém vybavení AutoCAD 07. Následně byla hledána vhodná kružnice nebo 

elipsa takových parametrů, aby nejlépe vystihovala dosahy jednotlivých směrů (viz Obr. 

46-48). 

Vynesené dosahy směrových variogramů nejlépe vystihovala elipsa. Rozdíly mezi 

hlavní a vedlejší poloosou u jednotlivých atributů: 

 
• Ad – 12 m 

 
• Mocnost – 25 m 

 
• Výhřevnost – 18 m 
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Na základě zjištěných malých rozdílů velikostí hlavních a vedlejších poloos bylo 

rozhodnuto, že se bude studované pole považovat za izotropní pro všechny modelované 

atributy. Důležité je zdůraznit, že výše popsaný proces studia izotropie/anizotropie pole 

vychází z převážně subjektivních rozhodnutí autora. Volbou teoretického modelu a jeho 

parametrů počínaje a hledání vhodné kružnice/elipsy konče. 

 

 

 
Obr. 46: Izotropie atributu Ad 

 

 
Obr. 47: Izotropie atributu mocnost 
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Obr. 48: Izotropie atributu výhřevnost 

 
Obr. 49: Směrové variogramy atributu výhřevnost 
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Obr. 50: Směrové variogramy atributu Ad 
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Obr. 51: Směrové variogramy atributu mocnost 

9.3 Interpolace 
Interpolace vybraných parametrů ložiska proběhla základním krigováním (viz 

kapitola Lokální odhady - krigování). Použité teoretické modely variogramů pro dané 

programové vybavení jsou uvedeny v Tabulce. 5 a 6 (viz kapitola Teoretické modely 

variogramů). Volba parametrů účinného okolí se v použitém programovém vybavení liší. 

Parametry účinného okolí byly u jednotlivého programového vybavení nastaveny tak, aby 

si co nejvíce odpovídaly (viz Obr. 52 a 53). 

 
Parametry účinného okolí: 
 

• Velikost vyhledávací kružnice – zadána podle hodnoty dosahu daného 

teoretického variogramu. 

• Počet úhlových sektorů 4 

• Úhel pootočení vyhledávací kružnice 45° -  jednotlivé sektory jsou orientovány 

tak, aby byly přibližně děleny na dvě poloviny poloosami kružnice anizotropie.  
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• Maximální počet bodů v rámci jednoho sektoru 8 

• Maximální počet bodů celého účinného okolí 32 

• Minimální počet bodů v sektoru 1 

 

 
Obr. 52: Nastavení parametrů vyhledávacího okolí ArcGIS 

 

 
Obr. 53: Nastavení parametrů vyhledávacího okolí Surfer v.8 

9.4 Ověření interpolace 
Kvalita jednotlivých použitých modelů byla prověřena Cross validation testem (viz 

kapitola Ověření správnosti krigování). Výsledky Cross validation testu pro všechny 



 
Bc. Jakub Baborák: Posouzení možností geostatatistických postupů pro modelování geologických objektů 

   

2009  - 65 -   
   

modely jsou uvedeny v Tabulce. 10 a 11. Hodnocení výsledků krigování proběhlo na 

základě střední kvadratické chyby odhadu (MSE). 

Nejvhodnější modely pro interpolaci v daném programovém vybavení jsou uvedeny 

v Tabulce. 8 a 9. Výsledné gridy jsou v prostředí Surfer v.8 prezentovány 3D povrchem a 

mapou vyplněných izolinií. V programovém vybavená ArcGIS jsou gridy prezentovány 

mapu vyplněných izolinií. Velikost buněk gridů byla nastavena přibližně na 20x20 m. 

 

Tabulka 8: Nejvhodnější modely pro interpolaci program Surfer v.8 

 
 
 

Tabulka 9: Nejvhodnější modely pro interpolaci program ArcGIS 
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Tabulka 10: Celkový přehled výsledků Cross validation testu v Surfer v.8 
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Tabulka 11: Celkový přehled výsledků Cross validation testu v ArcGIS 

 

 

 

9.4.1 Výsledky v prostředí Surfer v.8 

Atribut A d 

Nejvhodnějším teoretický modelem pro následné základní krigování je model Ad6. 

Jedná se o lineární teoretický model se zbytkovým rozptylem, parametry modelu byly 

nastaveny funkcí autofit: sklon: 0,027, zbytkový rozptyl: 34,3. Hodnota střední kvadratické 

chyby odhadu činní 60,23 ostatní parametry kvality interpolace jsou uvedeny v Tabulka. 8. 

Na Obr. 54 je uveden histogram četností chyb odhadu se srovnáním s normální distribucí. 

Ukázka výsledného gridu formou 3D povrchu a izolinií v prostředí Surfer v.8 je zobrazena 

na Obr. 55 a 56. 
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Obr. 54: Histogram četností chyb pro Ad, metoda kriging s lineárním teoretickým modelem variogramu v 

prostředí Surfer v.8 včetně srovnání s normální distribucí 

 

Obr. 55: Ukázka výsledného gridu formou vyplněných izolinií v Surfer v.8 při použití modelu Ad6 
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Obr. 56: Ukázka výsledného gridu formou 3d povrchu v Surfer v.8 při použití modelu Ad6 

 Atribut mocnost 

Nejlepších výsledků krigování podle Cross validation testu dosáhnul exponenciální 

teoretický model m1 s parametry: práh: 1,42, dosah: 900 m. Hodnota střední kvadratické 

chyby je 1.0583. Histogram četností chyb viz Obr. 57, výsledný grid je zobrazen na Obr. 

58 a 59. 
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Obr. 57: Histogram četností chyb pro mocnost, metoda kriging s exponenciálním teoretickým modelem 

variogramu v prostředí Surfer v.8 včetně srovnání s normální distribucí 

 



 
Bc. Jakub Baborák: Posouzení možností geostatatistických postupů pro modelování geologických objektů 

   

2009  - 70 -   
   

 
Obr. 58: Ukázka výsledného gridu formou vyplněných izolinií v Surfer v.8 při použití modelu m1 

 
Obr. 59: Ukázka výsledného gridu formou 3d povrchu v Surfer v.8 při použití modelu m1 

Atribut výh řevnost 

Interpolace atributu výhřevnost proběhla nejlépe s použitím lineárního teoretického 

modelu v4 se zbytkovým rozptylem. Parametry modelu byly nastaveny uživatelem takto: 

sklon: 0,000074, zbytkový rozptyl: 0,65. Hodnota střední kvadratické chyby odhadu je 

1,4052. Histogram s četností chyb je uveden na Obr. 60, výsledný grid je uveden na Obr. 

61 a 62. 
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Distribuce četností chyb odhadu, výhřevnost, v4
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Obr. 60: Histogram četností chyb pro výhřevnost, metoda kriging s exponenciálním teoretickým modelem 

variogramu v prostředí Surfer v.8  včetně srovnání s normální distribucí 

 

Obr. 61: Ukázka výsledného gridu formou vyplněných izolinií v Surfer v.8 při použití modelu v4 
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Obr. 62: Ukázka výsledného gridu formou 3d povrchu v Surfer v.8 při použití modelu v4 

 
 
 
 

9.4.2 Výsledky v prostředí ArcGIS Geostatistical analyst 

Atribut popelnatost 

Nejvhodnější model představuje sférický model Ad8 se zbytkovým rozptylem, 

parametry modelu: dosah: 2900 m, práh: 76, zbytkový rozptyl: 25. Hodnota střední 

kvadratické chyby je 61,92. Histogram četností chyb je uveden na Obr. 63, výsledný grid 

je zobrazen na Obr. 64. 
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Obr. 63: Histogram četností chyb pro Ad, metoda kriging se sférickým teoretickým modelem variogramu v 

prostředí ArcGIS včetně srovnání s normální distribucí 

 
Obr. 64: Výsledný grid formou vyplněných izolinií v ArcGIS při použití modelu Ad8 
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Atribut mocnost 

Nejlepších výsledků při interpolaci  bylo dosaženo při použití exponenciálního 

teoretického modelu m4 se zbytkovým rozptylem. Parametry modelu byly nastaveny: 

dosah: 2200 m, práh: 1,3, zbytkový rozptyl: 0,5. Střední kvadratická chyba je 1,0632. 

Histogram četností chyb je uveden na Obr.  65, výsledný grid je zobrazen na Obr. 66. 
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Obr. 65: Histogram četností chyb pro mocnost, metoda kriging s exponenciálním teoretickým modelem 

variogramu v prostředí ArcGIS včetně srovnání s normální distribucí 
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Obr. 66:Výsledný grid formou vyplněných izolinií v ArcGIS při použití modelu m4 

 
 
 

Atribut výh řevnost 

Nejvhodnější model pro následnou interpolaci krigováním byl stanoven 

pentasférický teoretický model v6 bez zbytkového rozptylu s parametry: dosah: 3100, práh: 

2,44. Střední kvadratická chyba je 1,4428. Histogram četností chyb je uveden na Obr. 67 

výsledný grid je na Obr. 68. 
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Obr. 67: Histogram četností chyb pro výhřevnost, metoda kriging s pentasférickým teoretickým modelem 

variogramu v prostředí ArcGIS včetně srovnání s normální distribucí 

 

 

Obr. 68: Výsledný grid formou vyplněných izolinií v ArcGIS při použití modelu v6 
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9.4.3 Porovnání výsledků 

Vzájemné porovnání výsledků u obou použitých programových vybaveních je 

uvedeno v Tabulce. 12. Jelikož programové vybavení ArcGIS nedisponuje lineárním 

teoretickým modelem, byl tento model v části tabulky Surfer v.8 odstraněn. 

 

Tabulka 12: Vzájemné porovnání výsledků Cross validation testu obou použitých programů 

 

Atribut A d 

U tohoto atributu si vzájemné pořadí použitých modelů odpovídají, výjimku tvoří 

modely Ad4 a Ad1, u kterých došlo k prohození míst v pořadí v závislosti na hodnotě MSE. 

Srovnávané modely si v ostatních parametrech určujících kvalitu interpolace přibližně 

odpovídají. 

 

Atribut mocnost 

V tomto případě se výsledky poněkud rozcházejí. Jediný model, který má stejné 

pořadí v obou použitých software, je model m2. U tohoto modelu se rozchází koeficient 

asymetrie chyb odhadu, ten v prostředí ArcGIS dosahuje dvojnásobku oproti prostředí 

Surfer v.8. Podobně se rozchází i střední chyba odhadu, která se liší výrazně: -0.0047 

v prostředí Surfer v.8 a -0.1433 v prostředí ArcGIS. 
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Atribut výh řevnost 

Při porovnání pořadí použitých modelů v jednotlivém softwaru dojdeme k závěru, že 

panuje naprostá shoda. Jediný výrazný rozdíl je v koeficientu asymetrie chyb odhadu u 

modelu v7 a v1, kde v prostředí ArcGIS dosahuje kladné hodnoty oproti záporné hodnotě v 

prostředí Surfer.8.  

 

9.5 Srovnání použitého software 
Porovnání použitého software bylo provedeno formou přidělování bodů od 1 

(vyhovující) do 5 (nevyhovující). Programové vybavení, které obdrží nejméně bodů, bude 

označeno na vhodnější. 

 

Jednotlivá hodnocená kritéria: 
 

 
1. Uživatelské prostředí – V tomto bodě bylo hodnoceno grafické prostředí (GUI), 

zejména přehlednost a uspořádání jednotlivých funkcí a nabídek. Dále se kladl 

důraz na přívětivost prostředí, zda je software vhodně přizpůsoben intuitivnímu 

chápání uživatele. 

2. Cena/Výkon – Odpovídá cena tomu, co za to dostanu? Tato otázka často hraje 

velkou roli při nákupu nového software. V tomto bodě je porovnávána cena a 

rozsah funkcí v software nabízených. 

3. Dokumentace – Práci s novým softwarem se můžeme naučit dvěma způsoby projít 

školením a nebo samostudiem. V případě samostudia vycházíme převážně z 

přiložené dokumentace. Hodnocen bude věcný obsah, rozsah a srozumitelnost 

dokumentace. 

4. ESDA – Tímto kritériem se budou hodnotit možnosti daného softwaru 

v průzkumové statistice prostorových dat. 

5. Počet nabízených strukturálních funkcí – Porovná se množství nabízených 

strukturálních funkcí (čím více, tím lépe). 

6. Počet nabízených teoretických modelů – Dojde k porovnání počtu teoretických 

modelů, opět platí pravidlo z předchozího bodu (čím více, tím lépe). 

7. Ověření kvality interpolace – Bude hodnocen Cross validation test, zejména pak 

výstupy z testu.  

8. Prezentace výsledků – Důležitou součástí každé práce je prezentace dosažených 

výsledků. Toto kritérium hodnotí možnosti prezentace výsledných gridů. Hodnocen 

bude počet možných výstupů a jejich názornost 
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9.5.1 Hodnocení podle vybraných kritérií 

 
1. Uživatelské prostředí je v obou případech přehledné a dobře uspořádané. 

V prostředí Surfer v.8 se k jednotlivým funkcím a nabídkám přistupuje přes panel 

nástrojů. Zadají se parametry a proběhne zvolený výpočet/operace. V případě 

chybně zadaného parametru je nutné celý postup opakovat. Naproti tomu  v 

programu ArcGIS je přístup řešen formou průvodce. Pro danou funkci je zadávaní 

parametrů řešeno v jednotlivých na sebe navazujících krocích. Při chybném zadání 

parametru je možné se vrátit o krok zpět a opravit vzniklou chybu. Při zhodnocení 

uživatelských prostředí jednotlivých programů bylo lépe hodnoceno programové 

vybavení ArcGIS Geostatistical analyst. 

2. Při vzájemném porovnání nabízených funkcí a pořizovacích cen bylo rozhodnuto 

ve prospěch programového vybavení Surfer v.8, cena jedné licence činí 599 USD. 

Za zmíněnou cenu dostaneme velmi silný nástroj se širokou paletou metod pro 

geostatistické modelování. Geostatistical analyst je doplňkovým rozšířeném 

programového balíku ESRI ArcGIS, cena licence je 2500 USD. Abychom mohli 

využívat tuto extenzi, musíme vlastnit zmíněný programový balík, tato skutečnost 

hovoří v neprospěch extenze. 

3. Dokumentace extenze Geostatistical analyst je velmi pěkně zpracovaná. Použití 

každé funkce je dobře popsáno na ukázkových příkladech. Součástí dokumentace 

jsou velmi srozumitelně vysvětlené  teoretické principy jednotlivých funkcí. 

Množství a rozsahu informací v přiložené dokumentaci u obou programových 

vybaveních je na dobré úrovni. Ve prospěch dokumentace extenze Geostatistical 

analyst hraje lepší grafické zpracování a věcné uspořádání. 

4. Možnosti průzkumové analýzy prostorových dat je v extenzi Geostatistical analyst 

na lepší úrovní. Množství nabízených funkcí převyšuje nabídku programového 

vybavení Surfer v.8, kde je obsažena pouze popisná statistika. Kritérium bylo 

hodnoceno ve prospěch extenze Geostatistical analyst. 

5. V programovém prostředí Surfer v.8 je možné vybrat ze čtyř nabízených 

strukturálních funkcí, naproti tomu Geostatistical analyst obsahuje pouze dvě. 

Hodnocení dopadlo lépe pro programové vybavení Surfer v.8, které počtem 

nabízených strukturálních funkcí převyšuje Geostatistical analyst. 

6. Množství a typy nabízených teoretických modelů je v případě Surfer v.8 o něco 

lepší než u konkurenčního produktu. Surfer v.8 nabízí 12 teoretických modelů 
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oproti 11 v Geostatistical analyst. Kritérium bylo hodnoceno ve prospěch 

programového vybavení Surfer v.8. 

7. Výstupy Cross validation testu jsou v obou případech velmi podobné. Součástí 

výstupů obou programových vybavení je tabulkový soubor s chybami odhadů. 

Geostatistical analyst  navíc nabízí znázornění kvality interpolace formou grafu. 

Tento fakt dohání Surfer v.8 protokolem Cross validation testu, kde jsou uvedeny 

jednotlivé statistické charakteristiky chyb odhadů. V případě Geostatistical analyst 

je nutné dopočítat. Hodnocení tohoto kritéria dopadlo stejně pro oba hodnocené 

produkty. 

8. Prezentace výsledných gridů hraje ve prospěch Surfer v.8. Možnost způsobů 

prezentace je větší oproti Geostatistical analyst, kde jsou nabízeny 4 možnosti 2D 

zobrazení gridů. Surfer v.8 nabízí 4 možností zobrazení ve 2D a 2 možnosti 

zobrazení ve 3D. V hodnocení tohoto kritéria vzešel vítězně produkt Surfer v.8, 

zejména pro množství způsobů prezentace výsledků a jednoduchost jejich použití.  

 

Tabulka 13: Hodnocení jednotlivých kritérií 

Hodnocení Kritérium 
ArcGIS Surfer v.8  

Uživatelské prostředí  2 3 

Cena/Výkon  3 1 

Dokumentace 1 2 

ESDA 1 3 

Počet strukturálních funkcí  3 1 

Počet teoretických modelů  2 1 

Ověření kvality interpolace  2 2 

Prezentace výsledků  3 1 

Σ 17 14 
 

Vítězné programové vybavení je Surfer v.8 s průměrnou známkou 1.75 a počtem 14 

získaných bodů. Na druhém místě se umístila extenze Geostatistical analyst s průměrnou 

známkou 2.13 a 17 získanými body. Je důležité podotknout, že výsledné hodnocení je 

založeno na základě subjektivních pocitů a názorů autora práce.  
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10 Závěr 
Cíle diplomové práce lze rozdělit na dvě skupiny. První skupina cílů práce byla 

splněna vyhotovením rešerše, kdy bylo čerpáno z odborné literatury. V jednotlivých 

kapitolách jsou popsány témata vycházející z osnovy uvedené v zadání diplomové práce 

(celkem 6 kapitol). Tato část je uzavřena kapitolou s popisem návrhu postupu modelování 

vybraných atributů ložiska uhlí z JLR. 

Druhá skupina cílů práce je zaměřena na provedení modelování vybraných atributů 

uhelné sloje v programovém vybavení Surfer v.8 a ArcGIS Geostatistical analyst. Proces 

modelování byl rozdělen do jednotlivých etap. Výsledky každé etapy jsou okomentovány a 

doplněny obrázky a tabulkami. V závěru bylo provedeno vyhodnocení a srovnání výsledků 

dosažených při použití různého typu softwaru. 

V závěru práce bych rád poukázal na skutečnost, že správné používání 

geostatistických postupů je podmíněno znalostí teoretických principů a základů těchto 

postupů. 
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