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Anotace 

Výsledky prostorové interpolace obsahu metanu a oxidu uhličitého v půdním 

vzduchu na základě naměřených hodnot jsou důležité především pro riziková území, 

kterými jsou zejména zkoumané poddolované oblasti na Ostravsko-Karvinsku.Cílem mé 

práce bylo doporučit vhodnou interpolační metodu pro dané území. Byly hodnoceny 

následující interpolační metody: metoda inverzních vzdáleností, nejbližšího souseda, 

přirozených sousedů, modifikovaná Shepardova metoda, metoda radiálních funkcí, 

triangulace s lineární regresí a krigování, které byly aplikovány na dvou vybraných 

územích s detailním měřením půdní atmogeochemie. Jako nejvhodnější byla doporučena 

metoda základního krigování, tento výsledek vyšel u obou oblastí. Výsledky této práce 

mohou být použity pro optimalizaci nastavení jednotlivých metod. 

Klíčová slova: prostorová interpolace, výstup důlních plynů, metan, oxid uhličitý 

Summary 

The results of spatial interpolation of the content of methane and carbon dioxidein 

the soil airbased on the measured values are important especially for dangerous areas 

which are mainly researched undermined areas in the Ostrava-Karvina region. The 

objective of my work was to recommend a suitable interpolation method for a specific 

area. The following interpolation methods were evaluated: method of the inverse distances, 

method of the nearest neighbor, method of the natural neighbors, modified Shepard 

method, method the radial functions, triangulation with a linear regression and kriging 

which were applied on two selected areas with detailed measures of the soil 

atmogeochemistry. The method of the basic kriging was recommended as the most suitable 

one with best resuls in both areas. The results of this work can be used to optimize the 

setting of individual methods.  

 The keywords:the spatial interpolation, the output of the mine gases, methane, 

carbon dioxide 
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1 Úvod 

Problém se samovolným vystupováním oxidu uhličitého a výbušného metanu 

z horninového prostředí s uhlonosnými karbonskými vrstvami na povrch se zkoumá již 

řadu let. Motivací pro výběr této bakalářské práce byl fakt, že výsledky mohou přispět 

k lepšímu poznání situace, lepšímu zpracování měřených dat půdní atmogeochemie a to by 

mohlo zlepšit vymezování a hodnocení rizikových oblastí v území, ve kterém se 

samovolné vystupování nebezpečného plynu vyskytuje.Důkazem závažnosti této 

problematiky je událost, která se stalav roce 1999, kdy vybuchl rodinný dům po 

samovolném výstupu metanu na povrch. Proto se této problematice věnuje řada odborníků 

a institucí, zejména v rámci projektu komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na 

stará důlní díla v Moravskoslezském kraji. 

Výsledky mé bakalářské práce mohou být přínosem pro celý tento projekt. Optimální 

nastavení interpolační metody může usnadnit a zpřesnit hodnocení rozdělení rizikového 

území. 

2 Rešerše 

 Zkoumány byly dostupné zdroje literatury na internetových portálech Web of 

Science (http://apps.webofknowledge.com) a Scopus (http:/scopus.com). Rovněž byly 

prostudovány příslušné pasáže relevantní ke zkoumané problematice ve vybraných knihách 

(Hlásný2007, Horák 2011). 

Na Web ofScience a Scopus byly nalezeny články o 2 podobných projektech: 

1) Jihovýchodní pánev v Číně 

V tomto případě se jedná konkrétně o oblast Qinshui v jihovýchodní Číně, kde se 

zkoumal metan obsažený v půdním vzduchu.  V tomto případě byla použita 

pravidelná měřená síť bodů o rozměrech 5x5 km. Ke zpracování byla použita 

interpolační metoda kriging, ale vzhledem k velkýmzjištěným chybám nebyla 

tato metoda dále studována. 

 

 

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
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2) Severní Karolína 

V druhém případě se jedná o město Asheville v severní Karolíně, kde se zkoumal 

metan a oxid uhličitý obsažený v půdním vzduchu, ovšem nejednalo se o území 

postižené uhelným dolováním, ale o skládku odpadu. Pravidelná síť z měřených 

bodů zde byla 20x20 metrů. Testovány byly metody IDW a kriging, z nichž 

s lepšími výsledky vyšla metoda IDW. Jelikož se jednalo o jiný typ zkoumaného 

území, nebyla tato metoda dále zkoumána. 

2.1 Zhodnocení výsledků rešerše 

Po prostudování obou článků byly zjištěny velké rozdíly v parametrech 

interpolované situace vůči zadání bakalářské práce. Proto se informace čerpaly především 

z teoretických znalostí uvedených v literatuře. 

3 Měření koncentrace důlních plynů 

Podle Metodiky (2006) je měření koncentrace metanu (CH4) neboli metanscreening 

založeno na použitíplynometrické metody zvanépůdníatmogeochemie. Tato metoda neměří 

pouze metan v půdním vzduchu, ale i ostatní vybrané plyny, z nichž dalším nejdůležitějším 

plynem, který nekontrolovatelně vychází na povrch, je oxid uhličitý (CO2). Jelikož se 

snažíme dosáhnout maximálního množství informací o množství plynů, které 

nekontrolovatelně vystupují na povrch, měříme pomocí této metody současně metan i oxid 

uhličitý. 

Dále je dle Metodiky (2006) měření prováděno v území, které je ovlivněno starými 

důlními díly. V tomto území dochází k nekontrolovaným únikům plynů, které se pomocí 

metanscreeningu snažíme detekovat a následně eliminovat jejich samovolné vystupování 

na povrch. Toto území je rozdělováno do menších celků označených LÚC (logické územní 

celky). LÚC jsou vymezeny na základě dosavadních zkušeností a poznatků, povrchových a 

důlně-geologických dispozic. Dále je zapotřebí přednostně dořešit plochy s prokázanými 

výstupy metanu, jejichž zabezpečení nebylo důsledně dokončeno. Jako poslední kritérium 

pro vymezení územních celků je potřeba zkoumat rovněž území, která byla mediálně 

označena jako potencionálně rizikovější a nebyla dosud prověřována. Celková rozloha 

logických územních celků je 31km
2
. 
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Podle Metodiky (2006) je v první přípravné fázi před metanscreeningem nutno 

shromáždit informace o zkoumaném území, zejménadůlní a geologickou dokumentaci. 

Jelikož se zkoumané území nachází i na soukromých pozemcích, musí se na základě 

evidence katastru nemovitostí (zpravidla získáním parcelních čísel z katastrální mapy a 

následnou identifikací vlastníků) vyjednat povolení o vstupu na pozemky od majitelů 

těchto částí. Při samotném měření se provádí vrty do půdy, proto je nutné před vlastním 

průzkumem získat i vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí. Průběh 

jednotlivých inženýrských sítí na zkoumaných pozemcích se před zahájením měření 

vytyčí, protože by při samotném průzkumu mohlo dojít k jejich poškození. Jestliže jsou 

splněny všechny podmínky pro měření, průzkum může začít. 

3.1 Měření při metanscreeningu 

Dle Metodiky (2006) se samotné měření provádí za účelem přesné lokalizace, 

zjišťování intenzit a rozsahu plynů, které vychází na povrch. Měření provádíme na území, 

které je postiženo nebezpečným a nekontrolovatelným výstupem plynů. Jedná se zejména 

o oblasti starých důlních děl a nebezpečné oblasti s nekontrolovatelnými výstupy plynů. 

Proto je třeba dodržovat stanovená bezpečnostní pravidla. 

Podle Metodiky (2006) se měření koncentrace oxidu uhličitého a metanu provádí na 

základě infračervené detekce. K vlastnímu měření je nutné používat přenosné analyzátory 

plynů měřící z jednoho vzorku selektivně metan a oxid uhličitý. Přesnost měření by měla 

být 100 ppm (0,01%). Měřicí přístroje musí mít vlastní čerpadlo a hodnoty, které se 

naměří, musí být automaticky zaznamenány do paměti přístroje. Vzhledem k tomu, že 

měření nelze v terénu na jednotlivém bodě opakovat, je kontrola jakosti založena na 

kalibraci přístroje. Kalibrace přenosných analyzátorů musí být provedena dle standardního 

postupu schváleným Českým institutem pro akreditaci. Všechny kalibrační kroky musí být 

provedeny v bezpečnostní zóně, tedy v nevýbušném prostředí. 

Dle Metodiky (2006) se pro načerpání půdního plynu do přístroje používá odběrová 

sonda, která nasává půdní vzduch z odběrové díry.Naměřené hodnoty se přenesou 

z přístroje do PC. V praxi se osvědčily multifunkční infraanalyzátory.  

Podle Metodiky (2006) měření probíhá v pravidelné síti 10x10 metrů v zastavěné 

části území a 15x15 metrů v nezastavěné části území. Jestliže je vrt naplánován v území, 
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kde nelze měřit (objekty, vodní plochy), je měřičský bod vynechán (na síti měřených bodů 

vznikají „díry“). 

Výsledky metanscreeningu jsou bezprostředně závislé na hodnotě (výšce), průběhu 

barometrického tlaku a klimatických podmínkách. K dosažení korektních výsledků je 

potřebné, aby se metanscreeningprováděl pouze v případech, kdy(Metodika, 2006): 

- Klimatické podmínky jsou v mezích stanoveny pro bezpečné používání 

veškerých zařízení a měřících přístrojů. 

- Hodnota barometrického tlaku přepočtená na hladinu moře je 1017 hPa nebo 

nižší při jeho tendenci k poklesu nebo až do stavu tzv. mírného vzestupu (tj. dle 

Českého hydrometeorologického ústavu stav, kdy se tlak vzduchu nezvýší o více 

jak 3 hPa za 3 hodiny). 

3.2 Výsledky měření a jejich interpretace 

Jakmile jsou výsledky měření zaznamenány v počítači, jsou přepracovány do 

excelových souborů, které jsou následně předávány odběratelům informací. Rovněž jsou 

připraveny vstupní soubory, které slouží pro programové vybavení určené k provádění 

interpolací (například Surfer nebo ArcGIS). 

Dle Metodiky (2006) se naměřené hodnoty dále dělí do kategorií, podle kterých se 

určuje hladina nebezpečí v daném území. Hodnota daného území se určuje podle nejvyšší 

naměřené hodnoty v daném území.Tyto kategorie jsou: 

a) Kategorie pozemku PA – bez nebezpečí 

Pozemek, na kterémkoncentracemetanu v souboru měření dosáhly 0 až 0,5%. 

b) Kategorie pozemku PB – nízké nebezpečí 

Pozemek, na kterém jsou koncentrace metanu v souboru měření vyšší než 0,5% a 

nepřesáhly 1%. 

c) Kategorie pozemku PC – střední nebezpečí 

Pozemek, na kterém jsou koncentrace metanu v souboru měřenívyšší než 1% a 

nepřesáhly 4,5%. 
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d) Kategorie pozemku PD – vysoké nebezpečí 

Pozemek, na kterém jsou koncentrace metanu v souboru měření vyšší než 4,5%. 

 

Jestliže je při měření zjištěna koncentrace metanu větší jak 5 000 ppm (0,5%), je 

zapotřebí zrealizovat odplynění předmětné oblasti. 

3.3 Využití metanscreeningu 

V současné době se měření koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu 

využívá za účelem (Metodika, 2006) : 

- vyhledávání a upřesňování poloh starých důlních děl a na ně navazujících volných 

podzemních prostor, 

- ověření účinnosti realizovaných opatření po definitivním zajištění těchto SDD 

(starých důlních děl), 

- řešení mimořádných událostí spojených s nekontrolovanými výstupy důlních plynů,  

- zjišťování bodových a plošných výstupů důlních plynů na povrch, především na 

území nebezpečném, ohroženém a s možnými nahodilými nekontrolovanými 

výstupy. 

4 Interpolace 

Výsledkem měření metanscreeningu jsou změřené hodnoty metanu v jednotlivých 

bodech se známými souřadnicemi ve dvourozměrném prostoru. Pro získání plošné 

informace o distribuci plynů v území je nutné provést plošnou interpolaci. 

Podle Horáka (2011) je interpolace procedura odhadu neznámých hodnot ze 

známých (naměřených, zjištěných) hodnot v okolí. Zpravidla jde o tzv. lokální odhad, kdy 

odhadujeme hodnotu zájmové veličiny v bodě, kde nebyla primárně zjištěna nebo 

naměřena. 

S interpolací úzce souvisí extrapolace. Rozdíl mezi interpolací a extrapolací je v tom, 

že u interpolace se provádí odhad na základě bodů rozmístěných kolem zjišťovaného 

místa, zatímco u extrapolace odhadujeme hodnotu v místech, která leží mimo 

prozkoumané území, tedy kde jsou známé body např. pouze na jedné straně od 

zkoumaného místa. Extrapolace je vždy méně přesná metoda, které se snažíme vyhnout. U 
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extrapolace je velký problém například v tom, že můžeme získat záporné odhady pozitivní 

proměnné. 

Kvalita interpolace závisí na počtu a rozmístění známých bodů, které jsou využity 

pro samotný výpočet. Dalším kritérium, které ovlivňuje kvalitu interpolace, je matematická 

funkce, podle které se dopočítávají neznámé hodnoty. Čím lépe fenomén kopíruje 

matematickou funkci, tím kvalitněji vyjde výsledná interpolace (Horák, 2011). Výběr 

vhodného modelu zásadně ovlivňuje samotný výsledek. 

4.1 Rozdělení interpolačních metod 

Interpolační metody lze dělit podle různých hledisek. Jednou z možností je dělení na: 

1) Deterministické metody 

Tyto metody provádějí interpolaci přímo z naměřených hodnot, v těchto metodách 

není využita teorie pravděpodobnosti. Při opakování výpočtu bude při stejném nastavení 

získán vždy stejný odhad. 

2) Geostatistické metody 

Podle Horáka (2011) se jedná o krigování, resp. o jeho jednotlivé varianty. Základní 

rysem je využití principů geostatistiky, mimo jiné i optimalizace vah u známých bodů.  

3) Simulační metody 

Dle Horáka (2011) se jedná o používání stochastické simulace k získání různých 

variant řešení, ze kterých se následně stanovuje vhodný odhad a jeho další charakteristiky. 

 

4.1.1 Metoda inverzních vzdáleností 

Tato metoda přímo uplatňuje základní geografický princip, že body, které se nachází 

blíže u sebe, se vzájemně více podobají. Vzdálenost zde přímo determinuje váhu místa.  

Metoda inverzních vzdáleností využívá při výpočtu váženého lineárního průměru 

(Horák, 2011). Vahou použitou ve výpočtu je reciproká hodnota vzdálenosti měření od 

lokálního odhadu s mocninou p. Pro mocninu p se často používá hodnota 2, obecně se 
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doporučují hodnoty mezi 1 a 3. Vyšší hodnota mocniny znamená méně vyhlazený průběh 

pole a větší vliv nejbližších hodnot. 

Podle Horáka (2012) se výpočet provádí podle vzorce: 

𝑍∗ =   𝑊𝑖 ∗ 𝑍𝑖 

𝑛

𝑖=1

 

kde Z
*
 představuje odhad hodnoty, Wi váhu a Zi známé hodnoty. 

V prostředí Surfer je možnost nastavení mocniny p (power), dále nastavení 

anizotropie, kde se nastavuje poměr a úhel elipsy anizotropie a dále parametry pro počty 

bodů, které budou použity pro odhady. 

 

Obrázek 1 - Možnosti nastavení parametrů v programovém produktu Surfer pro 

metodu IDW 

 

Obrázek 2 - Možnosti nastavení parametrů v programovém produktu Surfer pro 

metodu IDW 
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4.2 Metoda nejbližšího souseda 

Podle Horáka (2011) se u této interpolační metody využívá Thiessenových polygonů. 

Na základě prostorového vymezení jednotlivých Thiessenových polygonů se kopíruje 

hodnota centrálního bodu do všech míst v polygonu. Jinak řečeno, každému místu, které 

interpolujeme, se přiřadí hodnota nejbližšího souseda.Tato metoda je velmi jednoduchá, 

rychlá, avšak je vhodná jen k úvodnímu odhadu průběhu hodnot. 

4.3 Metoda přirozeného souseda 

Dle Hlásného (2007) tato metoda vychází z kombinace dvou metod – 

z Thiessenových polygonů a plošné interpolace. Jako první krok u této metody je 

triangulace známých bodů, kterou provádíme na základě Delauneyovy metody. Na základě 

vzniklé sítě se vytvoří Thiessenovy polygony. Okolo počítaného bodu se nově vytvoří 

Thiessenův polygon a pomocí tohoto polygonu se identifikují v okolí body, které jsou 

označovány jako přirození sousedé. Váhy těchto přirozených sousedů jsou určeny 

zastoupením ploch z původních Thiessenových polygonů na novém polygonu. 

4.4 Metoda radiálních funkcí 

Podle Hlásného (2007) metoda radiálních funkcí zahrnuje větší množství postupů pro 

výpočet vah. Postup je založen na lineární vážené kombinaci určitého počtu základních 

kernelových funkcí se snahou o co nejpřesnější proložení zdrojových údajů. V závislosti na 

použití vyhlazovacího faktoru může jít o exaktní interpolační nebo aproximační metodu. 

Mezi nejčastěji používané varianty metody patří: 

- Multikvadratická metoda 

𝐵 ℎ =  ℎ2 + 𝑅2 

- Inverzní multikvadratická metoda 

𝐵 ℎ =
1

 ℎ2 + 𝑅2
 

- Přirozené kubické spliny 

𝐵 ℎ = (ℎ2 + 𝑅2)3/2 
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- Metoda „Thin Plate Spline“ 

𝐵 ℎ =  ℎ2 + 𝑅2  log(ℎ2 + 𝑅2) 

- Multilogaritmická metoda 

𝐵 ℎ = log(ℎ2 + 𝑅2) 

Dle Orlíkové (2012) parametr h představuje anizotropně modifikovanou vzdálenost 

mezi bodem s odhadovanou hodnotou a bodem měření. Parametr R
2
 je tzv. vyhlazovací 

faktor, jehož výchozí hodnota se počítá podle vzorce: 

𝑅 =
𝑑2

25 ∗ 𝑛
 

kde d je diagonální délka rozsahu území a n je počet vstupních hodnot. 

Podle Horáka (2011) tato metoda poskytuje dobré výsledky pro pomalu se měnící 

fenomén jako terén. Je nevhodná, jestliže jsou dramatické změny na krátkých 

vzdálenostech, nebo jestliže víme, že v datech jsou chyby či neurčitosti. 

Tato metoda má tendenci vytvářet falešná minima a maxima. Výsledky těchto metod 

jsou velice podobné. 

4.5 Modifikovaná Shepardova metoda 

Dle Hlásného (2007) spočívá tato metoda ve dvou krocích: 

1. lokální nastavení trendového povrchu pro každý bod s interpolovanou hodnotou 

na základě bodů se známou hodnotou v jeho okolí, 

2. interpolace hodnot s neznámou hodnotou metodou inverzních vzdáleností. Jako 

vstupní údaje však nejsou použity zdrojové hodnoty, ale hodnoty získané 

v okolí každého bodu se známou hodnotou pomocí nastavené trendové funkce. 

Podle Orlíkové (2012) je hlavním přínosem této metody redukce koncentrických 

izolinií, které jsou hlavní nevýhodou metody inverzních vzdáleností. 
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4.6 Triangulace s lineární regresí 

Metoda vychází z Delaunayho triangulace,dobré výsledky podává především 

v případech, kdy jsou vstupní data rovnoměrně rozmístěná v území (Guibas and Stolfi, 

1985). 

4.7 Krigování 

Krigováníje geostatistickou metodou odhadu. Poskytuje výsledky, které jsou kvalitní 

pro nejrůznější druhy dat. Metoda krigování je podobná metodě IDW, ale nezáleží pouze 

na vzdálenosti od předpovědního místa, ale krigování do výpočtu neznámého bodu 

zahrnuje také prostorové uspořádání měřených bodů, které se nacházejí okolo místa 

předpovídané hodnoty. Ke krigování je nutné odvodit vhodnou strukturální funkci. Podle 

Horáka (2011) mezi základní strukturální funkce patří semivariogram. Teoretické typy 

semivariogramů zahrnují zejména: 

- Sférický model 

- Kvadratický model 

- Exponencionální model 

- Gaussovský model 

- Cirkulární model 

- Pentasférický model 

- Lineární model s prahem 

Dle Horáka (2011) je u těchto modelů vyjádřena skutečnost, že čím menší je 

vzdálenost mezi body, tím větší je shoda mezi zjištěnými hodnotami a současně nízká 

variabilita. S rostoucí vzdáleností se tato shoda snižuje (až k dosahu). V určité vzdálenosti 

(dosahu) se tato neshoda stabilizuje kolem statistického rozptylu. 

Nevýhodou této metody je pomalost výpočtu, proto se do algoritmu zavádí pouze 

část bodů, které vstupují do výpočtu – hlavně však vzdálenější body mohou vést 

k přílišnému vyhlazování výsledku. Vzdálenější body mají malé váhy avýsledný odhad 

ovlivňují jen nepatrně, proto je do výpočtu nezahrnujeme. 
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5 Zdroje dat 

Jako zdrojová data byly použity naměřené hodnoty koncentrace oxidu uhličitého a 

metanu v půdním vzduchu ve dnech 2.11. 2010, 8.-12.11.2010, 15.11.2010 a 

18.11.2010.Dataposkytla firma Green Gas DPB, a.s. z oblastiLÚC 37 a 39, které se 

nacházejí v blízkosti města Orlová (obr. 3).    

LÚC 37 obsahuje celkem 1170 bodů a LÚC 39 obsahuje celkem 9230 bodů. 

 

Obrázek 3 –  Zkoumaná oblast  LÚC 39 a LÚC37  

Tato data jsem obdržel v excelových souborech, které jsem následně převedl také do 

interních formátů, požadovaných programy Surfer a ArcGIS. V excelových souborech se 

nachází tyto atributy: souřadnice (X,Y v souřadnicovém systému S-JTSK), číslo bodu, 

datum měření, hodnota naměřeného metanu a CO2, jméno osoby, která měření provedla, a 

označení LÚC. Pro interpolaci jsem vybral naměření hodnoty metanu a CO2, které jsou 

v excelových souborech uvedeny. 
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