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Abstrakt 

Disertační práce je zaměřena na modelování distribuce škodlivých chemických prvků –  
olova a zinku – pro vyhodnocení jejich environmentálních dopadů v historickém rudním 
revíru Oloví v západních Čechách. Těžba v tomto revíru začala ve čtrnáctém století a 
skončila na počátku století dvacátého. 

V tomto rudním revíru byly provedeny v padesátých letech dvacátého století dva ložiskové 
průzkumy – první na radioaktivní suroviny, druhý na ověření rud Pb a Zn. Data použitá 
v této disertační práci jsou zaznamenaná v závěrečné zprávě Oloví, která je uložena 
v archivu České geologické služby. 

Po roce 2011 byly v olovském revíru provedeny nové průzkumy, zaměřené na vyhodnocení 
rizik opuštěných úložných míst těžebního odpadu. V revíru bylo ověřováno šest těchto míst. 

V disertační práci jsou shrnuta základní data o geologii, hydrogeologii, inženýrské geologii, 
geochemii a environmentálních vlivech studovaného rudního revíru. 

Archivní data z metalometrického průzkumu byla použita po korekci a verifikaci 
k plošnému modelování distribuce Pb a Zn. Starší data z rýh a šachtic byla po korekci a 
verifikaci použita k prostorovému modelování distribuce Pb a Zn. 

K modelování byly použity programy Voxler a Surfer (Golden Software Packet) a rovněž 
programy SGeMS a GS+.  

Pro odhad zdroje Pb a Zn a také pro vizualizaci distribuce prvků v horizontálních a 
vertikálních řezech byl v programovacím jazyku Visual Basic vytvořen program Oloví, 
který rovněž umožnňuje odhad obsahů Pb a Zn ve vybrané oblasti. Pro odhad byly 
zpracovány čtyři varianty s různými parametry pro osy elipsoidů anizotropie a s různými 
osami elipsoidů výběru dat ze vzorků, které byly následně porovnány s výsledky odhadu 
z minulého století. Nejpravděpodobnější variantou se ukázala varianta čtvrtá. 

Tato disertační práce může sloužit také jako obecně použitelná metodika pro modelování 
plošného znečištění a pro přípravu průzkumného záměru nového průzkumu v historickém 
rudním revíru.   

 

Klíčová slova: rudní revír Oloví, historická těžba a průzkum olova a zinku, těžební odpad, 
riziková úložná místa, interpolační metody, odhad zdroje  
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Abstract 

This thesis is focused on the modeling of the distribution of harmful chemical elements – 
lead and zinc – to evaluate their environmental impacts in the Oloví historical ore district in 
Western Bohemia. The mining history of this district began in the 14th century and ended in 
the early 20th century. 

In this ore district two surveys were carried out in the 1950s – the first on radioactive 
minerals, the second one on prospection of Pb and Zn ores. The data used in this thesis is 
recorded in the Oloví final report which is stored in the archive of the Czech Geological 
Survey.  

New surveys were conducted in the Oloví district focusing on the assessment of the risks of 
abandoned mining waste sites after 2011. Six locations were ivestigated in the district. 

The thesis summarizes basic data on geology, hydrogeology, stability, geochemistry and 
environmental influences of studied ore distict. 

Archival data from metallometry were used for a modelling of the planar distribution of lead 
and zinc after correction and verification. Archive data from grooves and schafts was used 
for spatial modelling of Pb and Zn distribution after correction and verification.   

Voxler and Surfer software (Golden Software Packet) as well as SGeMS and GS+ softwares 
were used for modelling.  

A program called Oloví was created in the Visual Basic programming language to estimate 
the resource of Pb and Zn as well as to visualize the distribution of elements in horizontal 
and vertical sections. Four variants with different anisotropy ellipsoids and different sample 
selection ellipsoids were processed for resource estimation and then compared with the 
results from the last century. The variant 4 has been evaluated as the most probable from all 
of them. 

The thesis can serve as a methodology for surface polution modelling as well as a 
methodology for a preparation of an exploration target for a new prospections in the 
historical ore districts. 

 

KEY WORDS: Oloví ore district, lead and zinc ore historical mining and prospection, mining 
waste, hazardous waste facilities, interpolation methods, resource estimation 
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ČGS Česká geologická služba 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
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DP dobývací prostor 

HI Hazard Index 

HMÚ Hydrometeorologický ústav  

CHLÚ chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

ID identifikátor 

IDS Inverse Distance Square 

IDW Inverse Distance Weighting  

JTSK jednotná trigonometrická síť katastrální (jednotný systém topografický Křovák) 
– Křovákovy souřadnice 

KKZ Komise pro kladsifikaci zásob 
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MŽP Ministerstvo životního prostředí 
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SGeMS Stanford Geostatistical Modelling Software 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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SurIS surovinový informační systém (ČGS) 

USEPA United States Environmental Protection Agency 

VKP významný krajinný prvek 

XRF rentgenová spektrometrie (v případě této práce ruční XRF spektrometrie) 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

ZZ závěrečná zpráva 
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1 ÚVOD 

Moje zkušenosti s modelováním jsou již od 80. letech 20. století, kdy jsem začal zavádět 
matematické modelování při ověřování zásob kaolínu na Karlovarsku (Raus et al. 1988). 
Dnes je modelování při ložiskových průzkumech běžné. Později jsem se k modelování mohl 
vrátit až po získání většího souboru dat, které popisují dále a které se také stalo tématem mé 
disertační práce.  

V letech 2010–2012 jsem se jako jeden z hlavních řešitelů podílel na zpracování projektu 
Operačního programu životního prostředí „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst 
těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“. 
Operační program a práce, které byly v jeho rámci vykonány, popsali Raus et al. (2017) nebo 
Štrupl et al. (2017). Podílel jsem se také na přípravě metodiky, které byla vyvinuta pro 
zpracování výše uvedeného projektu (Čížek et al. 2011, [5]) a podílel jsem se i na vlastních 
terénních pracích a to jako jeden z hlavních řešitelů, který má osvědčení Českého báňského 
úřadu (ČBÚ) odborné způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel rizik ukládání odpadů.  

Jednou ze zkoumaných lokalit výše uvedeného projektu byl historický rudní revír Oloví, na 
kterém bylo ověřeno celkem 6 odvalů a hald po historické hornické činnosti, které byly 
v rámci nově vytvořené metodiky a v souladu se zákonem č. 157/2009 Sb. o nakládání 
s těžebním odpadem a o změně některých zákonů označeny jako opuštěná úložná místa 
(OÚM). Některá tato místa byla ještě dále ověřována v letech 2014, 2015 a 2017, aby se 
prokázalo, do jaké míry jsou riziková pro ekosystémy a lidský organismus. Pokud byla 
prokázána rizikovost takového úložného místa, bylo zařazeno do registru rizikových 
úložných míst (registr ROÚM), který spravuje Česká geologická služba (ČGS).  

Jedno OÚM je mimo studovanou oblast, je oddělené řekou Svatavou, a je proto v této práci 
zmíněno jen okrajově.  

V 50. a 60. letech 20. století v olovském revíru proběhly dva ložiskově-geologické 
průzkumy: první na vyhledávání radioaktivních minerálů a druhý na vyhledávání rud Pb a 
Zn. Tento druhý průzkum však byl předčasně ukončen a obsahuje pouze orientační odhad 
množství rud v menším úseku centrální části revíru. V závěrečné zprávě Oloví (Erban a 
Cejnar et al. 1964) jsou shrnuty výsledky geologického mapování, metalometrického 
průzkumu, průzkumu provedeného rýhami, šachticemi, vrty a důlními díly. Jedná se o 
poměrně velké množství dat, která dosud nebyla nijak zpracována.  

Kromě mapování starých důlních děl a hald v revíru a hydrogeologických a inženýrsko-
geologických průzkumů lokálního významu žádné další geologické práce v této oblasti 
neprobíhaly. 

Koncem padesátých a počátkem šedesátých let 20. století se ani výrazně nestudoval vliv 
olova a dalších škodlivých chemických prvků na lidské zdraví a ekosystémy. Přitom 
především olovo patří mezi významně škodlivé prvky.  

Motivací pro mou disertační práci bylo pokusit se o zpracování archivních výsledků o 
rudního revíru Oloví z dvacátého století pomocí moderních matematických metod a srovnat 
je s údaji získanými po roce 2011 při průzkumech zaměřených na škodlivé chemické prvky, 
které mohou negativně ovlivnit životní prostředí a zdraví obyvatelstva.  

Protože údaje z revíru Oloví nebyly dosud celistvě zpracovány, vypracoval jsem syntézu 
starších a novějších údajů s cílem modelovat vliv těžební činnosti na povrchovou distribuci 
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olova a zinku v blízkosti chráněné zástavby a testovat možnosti modelování distribuce 
prostorové, která by mohla být ukončena odhadem (kvantifikací) zdroje olova a zinku. 
Všechna data bylo nutné podrobit kritické revizi. 

Nová data (po roce 2011, která jsou rovněž uvedena v této práci) potvrdila očekávané vysoké 
obsahy olova na OÚM i v jejich blízkém okolí.  Spolu s olovem se vyskytují v revíru výrazně 
zvýšené obsahy arzénu, méně pak i zinku a místy také i antimonu. 

Původní název (zadání) doktorské disertační práce byl „Modelování prostorové distribuce 
škodlivých prvků v rudním revíru Oloví“. Na doporučení oponenta tezí, doc. Ing. Josefa 
Hoňka, CSc., byl název doplněn a zní „Modelování prostorové distribuce škodlivých 
prvků v rudním revíru Oloví pro vyhodnocení jejich environmentálních dopadů“. 

 

 

 

Za výraznou pomoc a podporu děkuji především svému školiteli, doc. RNDr. Františku 
Staňkovi, Ph.D. Za cenné rady a podněty děkuji kolegům, kteří se se mnou podíleli na řešení 
výše uvedeného úkolu „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu 
představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“. A stejně tak děkuji 
všem, kteří se mnou měli při psaní této práce trpělivost a pomáhali mi při korekturách a 
opravách věcných i formálních chyb.  
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2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je vyhodnocení environmentálních dopadů historické 
hornické činnosti v rudním revíru Oloví na životní prostředí a zdraví obyvatelstva na základě 
digitálního modelu distribuce škodlivých chemických prvků. K jeho dosažení byly postupně 
splněny tyto dílčí cíle: 

a) Revize dostupných archivních materiálů z rudního revíru Oloví, jejich digitalizace, 
kontrola a případná úprava vhodných údajů a vytvoření ložiskové databáze. 

b) Vytvoření metodiky tvorby digitálního modelu rudního revíru Oloví ve 2D na 
základě metalometrických profilů obsahů Pb a Zn; statistické vyhodnocení,  
transformace údajů Pb a Zn do normovaného normálního rozdělení (NNR), 
geostatistická strukturální analýza, vytvoření digitálního modelu plošné distribuce 
sledovaných prvků s pomocí interpolační metody základního blokového krigování, 
zpětná transformace interpolovaných údajů Pb a Zn z NNR do původních distribucí 
Pb a Zn, vizualizace plošné distribuce obsahů Pb a Zn. 

c) Vytvoření metodiky tvorby digitálního 3D modelu vybrané části rudního revíru 
Oloví (na základě výsledků dílčího cíle b), pro kterou je možné nalézt určité množství 
prostorově umístěných dat obsahů Pb a Zn z šachtic a rýh (umístění vstupních dat do 
3D, výběr elipsoidu anizotropie a elepsoidu výběru vstupních dat, vytvoření 
digitálního modelu prostorové distribuce sledovaných prvků s pomocí interpolační 
metody inverzních vzdáleností (dále IDW), odhad zdroje (zásob) Pb a Zn, 
vizualizace prostorové distribuce obsahů Pb a Zn včetně sérií horizontálních a 
vertikálních řezů. 

d) Porovnání výsledků distribuce prvků a jejich kvantifikace v digitálním modelu s 
dříve provedenými průzkumy. 

e) Zhodnocení digitálního modelu, doplnění koncepčního modelu lokality, který byl 
vytvořen podle Metodiky (Čížek et al. 2011). 

Pro naplnění těchto dílčích cílů byly aplikovány programy Voxler a Surfer firmy Golden 
Software, programy SGeMS (Remy et al. 2009) [9] a GS+ [10]. 

Pro úpravu archivních údajů a zabezpečení kompatibility údajů mezi výše uvedenými 
programy byly nutné programátorské práce, které probíhaly v prostředí Visual Basic pro 
aplikace. Pro vytvoření programu Oloví, s jehož pomocí se realizuje odhad zdroje a také 
vizualizace 3D modelu, byl rovněž použit programovací jazyk Visual Basic pro aplikace. 

Pro komplexní posouzení lokality, v tomto případě rudního revíru, nestačí jen znát obsahy 
škodlivých prvků, je třeba brát v úvahu též geologickou charakteristiku, hydrologické a 
hydrogeologické poměry, inženýrsko-geologické poměry a konečně též i celkový vliv na 
životní prostředí, která se projevuje na flóře, fauně i na zdraví obyvatelstva. Všechny tyto 
faktory blíže popisuje Raus et al. (2017), Štrupl (2017), Štrupl et al. (2017).  

Protože se jedná o zpracování starého rudního revíru s neúplnými nebo ne vždy 
věrohodnými daty, jsou výsledkem této práce metodické postupy pro 2D a 3D modelování 
v obdobných podmínkách, které mohou sloužit jako modelový příklad pro modelování 
plošného znečištění nebo pro přípravu průzkumného záměru v historickém rudním revíru. 
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3 VŠEOBECNÁ DATA O RUDNÍM REVÍRU OLOVÍ 

3.1 Geografie 

Rudní revír Oloví se nachází v Karlovarském kraji, okrese Sokolov, na katastrech obcí 
Oloví, Krajková, Lomnice a Boučí. Lokalizace v Karlovarském kraji je na obrázku 1. 

 
obrázek 1. Vymezení lokality – širší vztahy 

(podklad: www.cuzk.cz [1]) 

Lokalitu je možné podle platného členění dostupného na veřejných geoportálech (např. 
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map [2]) začlenit tak, jak to ukazuje tabulka 1. 

tabulka 1. Lokalita v geomorfologickém členění 

systém: Hercynský  
provincie: Česká vysočina  
subprovincie: Krušnohorská soustava III 
oblast: Krušnohorská hornatina IIIA 
celek:  Krušné hory IIIA-2 
podcelek: Klínovecká hornatina IIIA2A 
okrsek:  Jindřichovická vrchovina IIIA-2A-c 

Jindřichovická vrchovina tvoří jz. část Klínovecké hornatiny. Podle Demka et al. (1987) je 
to členitá vrchovina, složená ze svorů a fylitů krušnohorského krystalinika a pozdně 
variských žul. Jde o kernou vrchovinu silně rozčleněnou hlubokými údolími potoků 
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přitékajících z vyššího horského stupně, s menšími erozně denudačními plošinami na 
rozvodních hřbetech. Nejvyšší bod je Kamenáč (936 m n. m.), významné body jsou Dančí 
vrch (718 m n. m.) a Kraslický průsmyk (538 m n. m.). 

Vlastní zkoumané území bylo ohraničeno na základě prací, které mohly přinést nějaké 
relevantní podklady pro modelování. Byly to jednak práce z archivu ČGS, které lze po 
verifikaci dat použít (Erban a Cejnar et al. 1964), jednak práce nové, které jsou rovněž 
archivovány ČGS a jejichž získávání a vyhodnocování jsem se přímo zúčastnil. 

a) Seznam archivních prací – průzkumné starší podklady (20. století): 
− metalometrické profily; 
− rýhy; 
− šachtice. 

b) Nové průzkumné práce: 
− průzkum opuštěných úložných míst po roce 2011. 

Souřadnice S-JTSK vrcholů zkoumaného území jsou uvedeny v tabulce 2. Hranice a vrcholy 
území jsou na obrázku 2. 

tabulka 2. Souřadnice vrcholů zkoumaného území 

bod Y X 
A -874 000 -1 003 500 
B -872 500 -1 003 500 
C -871 250 -1 005 500 
D -871 500 -1 006 500 
E -873 500 -1 007 000 
F -874 000 -1 005 400 
G -875 000 -1 005 400 
H -875 000 -1 004 400 
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obrázek 2. Situace lokality v mapě 

(podklad: www.cuzk.cz [1]) 

3.2 Klimatické, hydrografické a hydrologické poměry 

Zájmové území leží v mírně chladné klimatické oblasti MT3 (Quitt 1971) s krátkým létem, 
mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, přechodné období je normální až 
dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně 
chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.  
Klimatické poměry jsou charakterizovány údaji ze srážkoměrné stanice ČHMÚ Oloví (595 
m n. m.). Průměrná roční teplota je cca 6,5o C, průměrný roční srážkový úhrn je v tabulkách 
ČHMÚ udáván 813 mm (kolektiv 1961). Průměrný celkový specifický odtok lze orientačně 
stanovit na 7–8 l.s-1.km-2. Z toho průměrný specifický odtok podzemní vody je cca 2–3 l.s-

1.km-2 (Krásný 1982). 

Dle hydrologického členění OÚM náleží do povodí Ohře, do dílčího povodí Svatavy (č. h. 
p. 1-13-01-117, Svatava od Novohradského potoka po Hluboký potok). V blízkosti 
hodnocených OÚM se nenacházejí žádné povrchové vodoteče ani otevřené vodní plochy. 
Situace je zřejmá z výřezu vodohospodářské mapy 1 : 50 000 list 11-12 Kraslice na obrázku 
č. 3. 
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obrázek 3. Situace lokality v hydrologické mapě 1 : 50 000 

(podklad: HEIS VÚV; https:/heis.vuv.cz [4]) 

Území se nachází v CHOPAV Krušné hory. V jeho blízkosti nejsou žádné využívané zdroje 
vody hromadného zásobování. Mělká zvodeň je v širším okolí využívána omezeně k 
individuálnímu zásobování.  

Zdroje mají nízkou využitelnou vydatnost, v převaze Q = n.10-1-n.10-2 l/s-1.  

Dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. náleží zájmové území k hydrogeologickému rajónu 6111 – 
Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor, k útvaru podzemní vody 61110 – 
Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor. 

3.3 Chráněná území a ochranná pásma 

Olovský rudní revír je z velké části součástí přírodního parku Leopoldovy Hamry, který byl 
vyhlášen v roce 1986. Park se rozprostírá na ploše 4 000 ha a leží v západní části Krušných 
hor se středem mezi městy Luby a Kraslice. Území je asi z poloviny zalesněno většinou 
druhotnými smrčinami. Zbytek tvoří travnaté pláně s torzy někdejších vesnic, které se po 
druhé světové válce přeměnily v chalupářské osady, dnes většinou dobře udržované. 
V minulosti bývala tato oblast doménou hornické činnosti. K prvnímu úpadku hornictví 
došlo v 17. století a později již hornictví nemělo takový význam. Nyní lze celé území parku 
považovat za oblast klidu. V ní leží mj. turisticky významná přírodní památka Vysoký 
kámen.  
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Olovský revír není součástí žádného zvláště chráněného území (ZCHÚ) přírody ve smyslu 
zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Území není součástí ptačí oblasti nebo 
evropsky významné lokality podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (soustava NATURA 
2000). Les je obligatorním významným krajinným prvkem (VKP) – § 3 zákona č. 114/1992 
Sb.   Registrovaný VKP se v oblasti nevyskytuje.  

Oblast se nenachází ani ve vojenském újezdu či jiném chráněném území důležitém pro 
obranu státu a je mimo vyhlášená chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory 
(DP) podle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).   

V části revíru je však chráněná zástavba – intravilán vlastní obce Oloví a místních částí Horní 
a Dolní Studenec.  

3.4 Stručná historie dolování v revíru Oloví 

Historie dolování v tomto revíru je zachycena v několika samostatných pracech 
archivovaných v ČGS (např. sine 1938, Kořán 1947) a podrobně též v závěrečné zprávě 
Oloví I. (Jangl 1959), z níž je především pořízen tento výtah. O olovském revíru se rovněž 
krátce zmiňuje Kafka (ed. 2003) s tím, že v něm bylo 40 – 50 žil s galenitem o kolísavé 
mocnosti od několika cm až do 12 m a hloubka dobývání byla 100 – 120 m. 

Doly v tomto revíru byly založeny pravděpodobně již ve 13. století na panství Hartenberg 
(též i Härtenberg, Hertenberg). První písemná zmínka je už z roku 1314. Až do 16. století 
byl však rozsah a výnos dolů nepatrný – a to až do doby, kdy od Hartenberků koupili panství 
Šlikové (pravděpodobně roku 1523), protože potřebovali olovo jako tavidlo pro svoje 
stříbrné hutě v Jáchymově. Nejstarší horní kniha je až z roku 1524. V té době hornická osada 
získala název Bleistadt a byla jí udělena některá městská privilegia. Šlikové o panství přišli 
v roce 1547 pro účast na stavovském povstání a tím skončila doba největšího rozkvětu 
místních dolů, které připadly královské koruně. Ferdinand I. panství poté zastavil v roce 
1551 míšeňskému purkraběti Jindřichovi z Plavna, který se však o ně zřejmě příliš dobře 
nestaral. Doly byly postaveny pod dozor jáchymovského horního úřadu. Další rozmach 
dolování nastal kolem roku 1561, kdy bylo Oloví odděleno od hartenberského panství a 
povýšeno na královské horní město. Třicetiletá válka a s ní související hospodářský úpadek 
se jako v celém Krušnohoří projevila utlumením horních aktivit. K novému rozvoji dolování 
došlo až koncem 17. a v první polovině 18. století. Se střídavým úspěchem se v revíru 
dolovalo až do 19. století – Jangl (1959) uvádí, že v roce 1847 v revíru působilo vedle 
erárních provozů ještě pět těžařstev, ale v roce 1880 je uváděn pouze podnikatel jediný 
(Andreas Halberzettel), který však v té době již netěžil. 

Janglovi (1959) se podařilo z historických údajů sestavit diagramy těžeb mezi lety 1582 – 
1605 a 1700-1740, jsou prezentovány na obrázcích 4 a 5. Jasně je vidět pokles těžby ve 
století osmnáctém. Ukázka archivní mapy revíru je na obrázku 6. 

V období 1. světové války se monarchie pokusila znovu otevřít zdejší doly – v roce 1916 se 
vytěžilo 30 t Pb rud, ale ještě téhož roku byly doly pro nepříznivé ekonomické výsledky 
uzavřeny.  
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obrázek 4. Těžba Pb rud mezi lety 1582 – 1605 
 

(upraveno podle Jangla 1959) 

obrázek 5. Těžba Pb rud mezi lety 1701 –  
1742 

(upraveno podle Jangla, 1959) 

Další pokus o obnovu těžby učinila společnost Antoni-Bleizechen Gewerkeschaft ke konci 
třicátých let 20. století vedena snahou využít rud olova k získání stříbra. Protože však zdejší 
rudy jsou tímto kovem značně chudé (jen 300 g Ag na 1 tunu Pb rud), ani tento pokus nebyl 
ekonomicky úspěšný. 

Po 2. světové válce byl revír předmětem vyhledávání radioaktivních surovin. V jeho rámci 
bylo vyzmáháno na 2,5 kilometru stařin a u Boučí bylo vyraženo šest nových štol a posléze 
vyraženy štoly č. 112 Studenec a č. 113 Dolina. U štoly č. 112 se po roce 2000 uvažovalo o 
zpřístupnění pro veřejnost, záměr se však neuskutečnil. 

Nezávisle na vyhledávání radioaktivních surovin v letech 1958 až 1963 pak Severočeský 
rudný průzkum, n. p. obnovil štoly Marie Terezie, Ondřej, Jan, Margareta, Krásná Marie, 
Florian a Zachariáš. Při tom byla rovněž dokumentována díla provedená Jáchymovskými 
doly. Projekt byl několikrát měněn, poslední změna z roku 1963 plánovala i pokračování 
prací na štole č. 112. Tato změna však již nebyla realizována a práce byly předčasně 
ukončeny závěrečnou zprávou Oloví již pod hlavičkou Geologického průzkumu, n. p. (Erban 
a Cejnar et al. 1964). Geologický průzkum, n. p. sloučil několik bývalých podniků rudného 
a nerudného průzkumu a později se přejmenoval na Geoindustrii, n. p., ve své době největší 
průzkumnou organizaci v Československu. 

Další kutací práce již v revíru nebyly vykonány. V revíru po roce 1964 probíhaly 
hydrogeologické a inženýrsko-geologické průzkumy omezeného významu (lokální zdroje 
vody a vyhodnocení poměrů staveniště). Pro účely této práce nemají žádný praktický 
význam, a proto nejsou citovány, ale jsou dohledatelné na webových stránkách ČGS. Práce 
spojené se zabezpečením starých důlních děl nejsou rovněž pro tento účel významné, protože 
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se jedná o technické podrobnosti bez nových geologických poznatků. Seznam těchto prací 
lze rovněž nalézt na webových stránkách ČGS [3]. 

Větší význam mají až geologické průzkumy opuštěných úložných míst po roce 2011, které 
jsou zmíněny v například v kapitole 3.12.  

 
obrázek 6. Ukázka archivní mapy revíru Oloví  

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

3.5 Geologické poměry 

Z regionálně-geologického hlediska je území součástí krušnohorsko-smrčinského 
krystalinika, které náleží k saxothuringiku. Úžeji jde o svatavské krystalinikum v 
jáchymovské skupině. Přehledný geologický vývoj saxothuringika zpracoval např. Cháb et 
al. (2008). Podle Sejkory et al. (2016) nelze metamorfity svatavského krystalinika 
jednoznačně zařadit. Geologií této oblasti se již dříve zabývali např. Škvor (1975), svatavské 
krystalinikum stručně popisuje Mísař et al. (1983).   

Geologicky je rudní revír Oloví charakteristický výskytem muskovitických až dvojslídných 
svorů, místy s granátem, které tvoří 2,5 – 4 km široký pruh mezi Leopoldovými Hamry, 
Olovím a Loučnou. Tyto horniny představují svrchní část svorového komplexu a přecházejí 
plynule v zónu svorových fylitů. Mají běžné minerální složení (slídy, křemen, albit- 
oligoklas, chlorit, granát a akcesorie). Při zvýšení obsahu křemene přecházejí v kvarcitické 
svory. V blízkosti se vyskytují chloriticko-sericitické fylity (svorové fylity), charakteristické 
přítomností albitu a drobného granátu.  

Pro popis geologie rudního revíru jsou nejpodrobnější dostupné údaje v ZZ Oloví (Erban a 
Cejnar et al. 1964), protože v revíru a jeho okolí proběhlo v rámci ložiskového průzkumu 
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podrobné geologické mapování do map v měřítku 1 : 5 000. Tyto mapy jsou však poměrně 
fádní a bohužel v nich nejsou zachyceny průběhy tektonických poruch, mylonitizovaných 
pásem a křemenných žil, proto jejich skreslení do menšího měřítka by pro účely této práce 
nepřineslo údaje, které by bylo možné použít. Pro základní orientaci je zcela postačující 
geologická mapa 1 : 50 000 dostupná na internetových stránkách ČGS [3]. Výřez z 
této geologické mapy je na obrázku 7. 

Rudní revír je podle Erbana a Cejnara et al. (1964) tvořen mohutným žilným pásmem 
v exokontaktu karlovarského masívu, které má základní směr zhruba SZ–JV. Kromě toho se 
však v menší míře vyskytují i žíly směru SV–JZ a V–Z. Úklon všech žil je strmý v rozmezí 
65o–90o. Žel, v citované zprávě chybí příloha č. 3, která měla dokumentovat průběh žil 
v mapách 1 : 5 000. Příloha měla být reprodukována z makuláře ZZ, k čemuž však 
z neznámých důvodů nedošlo. Nepodařilo se dopátrat makuláře, který kdysi byl 
součástí archivu Geoindustrie, n. p., závod Stříbro, a zřejmě byl po privatizaci tohoto 
podniku ztracen. Částečně se však průběh žil na některých místech podařilo rekonstruovat, 
čehož bylo použito k potvrzení anizotropie distribuce Pb a Zn (viz např. obrázek 52). 

 

 
obrázek 7. Výřez z geologické mapy 1 : 50 000 

(podklad: www.geology.cz [3]) 
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Erban a Cejnar et al. (1964) dělí olovský revír na tyto hlavní skupiny žil: 

a) severní studenecká část; 
b) centrální část – západně od původního Bleistadtu; 
c) jižní část; 
d) okolí Boučí. 

V dalším textu charakteristika hlavních skupin žil vychází z citované ZZ (Erban a Cejnar et 
al. 1964). 

 

Oblast a) – severní  

V minulosti byla intenzivně dobývaná hlavním dolem na žíle Ondřej (Andreas) a 
stejnojmennou dědičnou štolou. Významnou rudonosnou žilou je Michal. Důlní díla byla 
ražena až do hloubky 100–120 m pod povrchem (především štoly z pravého břehu Svatavy). 
V této oblasti probíhala většina nových průzkumů opuštěných úložných míst po roce 2011, 
jejichž přehled je v subkapitole 3.12. Pro modelování prostorové distribuce prvků však tato 
oblast není příliš vhodná, pro omezené množství dat i pro nepříliš pozitivní výsledky 
novějších kutacích prací ve 20. století. V této oblasti bylo nově ověřováno pět OÚM 
(Johannes Gegentrumm, Paulus II, Studenec I, Trankstollen a Železník) – přehled ZZ je 
v subkapitole 3.12. Dvě z nich (Paulus II a Železník) jsou pro vysoké obsahy Pb a As 
zařazeny do registru rizikových opuštěných úložných míst (ROÚM). Situace je vidět na 
obrázku 11. V tabulce 3 jsou zachyceny nejvyšší nalezené obsahy prvků na zmiňovaných 
OÚM, u kterých byly zjištěny hodnoty nad mez detekce. Údaje jsou ze zpráv citovaných 
v kap. 3.12 (Raus et al. 2012a, b, c, d, e, g, 2015, 2017). 

tabulka 3. Nejvyšší obsahy vybraných prvků na OÚM severní oblasti 

obsah prvku 
v ppm/lokalita 

Johannes 
Gegentrumm 

Paulus II Studenec I Trankstollen Železník 

Ag < 0,5 11,3 0,82 58,6 4,88 
As   139 175 35,4 4 450 1 060 
Ba 64,6 83,3 88,2 62,1 130 
Be    1,55 0,69 1,49 1,28 1,83 
Cd 2,17 < 0,4 < 0,4 3,27 2,3 
Co 14,4 11,2 25,9 10,8 20,1 
Cr 25,9 18,4 30,3 30,1 44,7 
Cu 47 56 27,4 59 140 
Hg 1,81 < 0,2 0,25 0,27 0,34 
Ni 29,5 14,2 28,9 25,7 44,8 
Pb 438 45 200 4 870 14 300 21 600 
Sb 1,45 20,8 2,15 30,6 25,1 
Sn < 1 5,6 < 1 3,9 2,5 
Tl < 0,5 0,81 < 0,5 < 0,5 9,74 
V 46,7 24,7 32,3 45 53,3 
Zn 479 325 269 723 934 
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Oblast b) – centrální  

Centrální část revíru byla rovněž intenzivně dobývána, ale historické práce nedosáhly 
takových hloubek jako v části severní. Zřejmě i proto se na tuto oblast soustředily povrchové 
průzkumné práce (rýhy, šachtice, vrty). Žíly v této oblasti mají převážně křemennou výplň 
se závalky a impregnacemi galenitu, místy též sfaleritu, chalkopyritu, pyritu a impregnací 
rudních minerálů v okolních svorech. Mocnost žil přesahovala i 1 m. Zachyceny byly žíly 
pojmenované Anna, Margareta, Červená – Schaufel, Vlčí, Mladé darované štěstí, Krásná 
Marie, Zachariáš, Lucie. V archivních pracích jsou dále zmíněny žíly Ferdinand, Tomáš, Jiří 
a Smrk. Opuštěná úložná místa (OÚM) v této oblasti nově zkoumána nebyla. Protože je 
v této oblasti relativně nejvíce historických dat, vymezil jsem v okolí žil Červená – Schaufel, 
Schaller a Krásná Marie (v blízkosti poruchového pásma Anna) těleso pro prostorové 
modelování. 

 

Oblast c) – jižní 

Od centrální části je oddělena hluchým pásmem, kde nejsou známky historického dolování 
a nejsou zde ani významnější geochemické anomálie. Nejvýnosnější důl byl pravděpodobně 
na žíle Mladá kolébka (Junge Wiege), kterou se však novějšími pracemi nepodařilo přesněji 
lokalizovat. Ověřena byla žíla Florián, ale s velmi nízkými obsahy Pb a Zn (i když obsahy 
Zn jsou údajně vyšší než na jiných žilách). Z této oblasti nejsou prakticky žádná 
geochemická data, proto není zahrnuta do prostoru, kterým se zabývá tato práce. 

 

Oblast d) – okolí Boučí 

Tato oblast je tvořena zcela samostatnými žilami na levém břehu Svatavy. Je odlišná nejen 
polohou, ale i charakterem zrudnění. Historické hornické práce měly zřejmě především 
průzkumný charakter. Intenzivněji v této oblasti probíhal průzkum Jáchymovských dolů. 
Ve štole 24, kterou posléze převzal a rozšířil Severočeský rudný průzkum, n. p., byla 
zastižena poruchová zóna čočkovitého tvaru s galenitovým zrudněním v okrajových 
partiích. Ze vzorků z rýh, které měly sloužit k ověření geochemických anomálií, však byly 
zjištěny jen velmi malé obsahy Pb a Zn (řádově 0,0X %). V této oblasti bylo nově ověřeno 
OÚM Boučí 04 (Raus et al. 2012 f). V tabulce 4 jsou uvedeny nejvyšší nalezené obsahy 
prvků na zmiňovaném OÚM, u kterých byly zjištěny hodnoty nad mez detekce.  

tabulka 4. Nejvyšší obsahy vybraných prvků na OÚM v oblasti Boučí 

obsah prvku 
v ppm 

Boučí 
04 

obsah prvku 
v ppm 

Boučí 
04 

Ag          4,41 Hg       < 0,2 
As      870 Ni        29,8 
Ba        41,3 Pb 14 300 
Be          3,52 Sb        33,4 
Cd          1,79 Sn       < 1 
Co        16,2 Tl       < 0,5 
Cr        25,8 V        39,6 
Cu      479 Zn   1 100 
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Jenom v této oblasti bylo z celého revíru zjištěno nikl-kobaltové zrudnění. Niklové zrudnění 
se vyskytuje jako bělavě zelenavé povlaky („niklový květ“) na křemenných žilách a je 
provázeno vyššími obsahy Ag a As. Kobaltové zrudnění bylo zjištěno pouze analyticky. 
Zajímavostí je i nález clausthalitu v této oblasti, popsaný Sejkorou et al. (2016)  

Mineralogii výplně žil se věnovala Bernardová (1962). Popsala nalezené rudní minerály, u 
nichž galenit výrazně převládá nad sfaleritem, málo hojný je pyrit; arzenopyrit a chalkopyrit 
se vyskytují jen ojediněle. Galenit má velmi nízké obsahy stříbra (rovněž Bernardová a 
Bernard 1966). Vzácně se vyskytují nerosty oxidační zóny – především cerusit, vzniklý 
oxidací galenitu. V některých vzorcích byly pozorovány i minerály mědi (covelin, bornit, 
chalkosin), které však nejsou vázány bezprostředně na výskyt chalkopyritu, z čehož autorka 
soudí na možný descendentně cementační původ. Na některých vzorcích byly popsány 
povlaky limonitu. 

Křemen tvoří jalovinu v žílách a vyskytuje se nejméně ve dvou generacích, pravděpodobná 
je i generace třetí. S první generací křemene je spojen počátek hydrotermální fáze, kterou 
autorka nazývá křemenno-sfaleritovým stádiem. Další stádium je galenito-pyrito- křemenné. 

Nejdůležitějším rudním minerálem je galenit, který tvoří v křemeni různě velké shluky a též 
závalky a větší hnízda. Ovzorkováním takových shluků lze vysvětlit i uragánní obsahy Pb 
v některých analýzách – např. 79,7 % a 35,1 % v rýze OR-2. Nejčastější velikost zrn je 0,5-
1 mm, i když byla nalezena zrna větší než 4 mm. Nebyly zjištěny uzavřeniny jiných minerálů 
(např. minerálů Ag a Sb). Galenit má velmi jednotvárné chemické složení, především je 
charakteristický velmi nízkými obsahy Ag, jak bylo psáno výše.  

Sfalerit se rovněž vyskytuje hlavně v křemeni, občas spolu s galenitem a pyritem. Zrna jsou 
izolovaná nebo ve shlucích. Velikost je většinou kolem 0,5 mm. 

Pyrit se vyskytuje ve dvou generacích. Pyrit I je v drobných, izolovaných nepravidelných 
zrnech (kolem 0,1 mm). Pyrit II je hojnější, často tvoří různě zrnité impregnace, často 
vyplňuje drobné žilky; velikost zrn je 0,03-0,5 mm. 

Chalkopyrit je pozorovatelný pouze mikroskopicky (zrna o velikost kolem 0,03 mm), 
vyskytuje se většinou se sfaleritem a pyritem. 

3.6 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické poměry byly popsány ve zprávách o průzkumech OÚM (např. Raus et al. 
2012a, b) a dalších, které jsou zmíněny v kapitole 3.12. Jsou poměrně jednoduché. Horniny 
krystalinika tvoří z hydrogeologického hlediska hydrogeologický celek I. řádu 
(hydrogeologický masiv). Zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozvolnění hornin 
hydrogeologických masivů představují hydrogeologicky jednotný jednokolektorový 
zvodnělý systém. Mocnost zvodnělé zóny se pohybuje od několika metrů do několika desítek 
metrů. Propustnost zvodně je závislá na mineralogickém složení hornin, morfologické pozici 
a stupni tektonického porušení. Zvodeň má volnou hladinu podzemní vody a smíšenou 
průlinovo-puklinovou propustnost, která do hloubky přechází výhradně v propustnost 
puklinovou. Je dotována infiltrací ze srážek a drénována v prostoru lokálních erozních bází 
různých řádů. Spád hladiny je konformní se spádem terénu. Úroveň hladiny podzemní vody 
v průběhu roku kolísá v závislosti na okamžitých srážkových poměrech. Amplituda 
přirozených režimních změn úrovně hladiny je cca 1–1,5 m. Původní hydrogeologické 
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poměry jsou v poddolovaných územích lokálně ovlivněny drenážními účinky starých 
důlních děl. 

Oběh podzemních vod v hlubších částech hydrogeologického masivu, kde se neuplatňuje 
vliv regionálního zvětrávání, je vázán výhradně na průběh tektonických linií a pásem 
porušení. Propustnost je ovlivněna hustotou rozpukání a charakterem puklinové a zlomové 
výplně. 

Z hlediska možnosti ovlivnění materiálem OÚM může být dotčena mělká zvodeň vázaná na 
svrchní část tělesa metamorfitů. Zvodeň má proměnlivou, v převaze mírnou až slabou 
puklinovou propustnost, s koeficientem filtrace v intervalu kf = n.10-5 – n.10-7 m.s-1.  

Hladinu podzemní vody se podařilo zastihnout pouze na OÚM ID1692 Železník (Raus et al. 
2012b), kde byl proveden průzkum hlubšími hydrogeologickými vrty. Spád hladiny je 
konformní se spádem terénu, v generelu k řece Svatavě.  

Opuštěná úložná místa v olovském revíru představují z hlediska hydrogeologie zanedbatelné 
riziko. Tělesa OÚM nijak neovlivňují hydrogeologické poměry, nedotýkají se vodních toků, 
nejsou zvodnělá, uplatňují se jen jako prostředí infiltrace srážek.  

Větším rizikem jsou dědičné štoly ústící do Svatavy, protože jejich stav není přesně znám. 
Lze předpokládat, že jsou z větší části zasucené. V řece Svatavě nebyly pozorovány zvýšené 
obsahy škodlivých prvků (Richter a Pecharová 2013). 

3.7 Geochemické hodnocení 

Při geochemickém hodnocení se jednak hodnotí potenciální možnost tvorby kyselých výluhů 
(acidifikační potenciál tělesa OÚM) a jednak chování škodlivých prvků v procesu 
zvětrávání. Protože tělesa OÚM vykazují často vyšší obsahy sulfidů, je zřejmé, že jsou 
náchylná k tvorbě kyselých výluhů, a tedy i k další mobilizaci těžkých kovů a jiných 
škodlivých prvků. 

Dále je důležité chování prvků (resp. primárních i sekundárních minerálů) ve zvětrávacím 
procesu. Oblast kolem Oloví je geochemicky anomální především díky zvýšeným obsahům 
As a Pb. Protože tato práce se zabývá i Zn, je rovněž uvedena jeho stručná geochemická 
charakteristika. Chování těchto prvků v OÚM popsali např. Raus et al. (2011).  

As   je jedním z nejrizikovějších prvků v těžebním odpadu. Zvýšené koncentrace As jsou 
následkem zvětrávání arzenopyritu (FeAsS), který je doprovodným minerálem 
polymetalických rud. Arzén je redox citlivým prvkem a proto může být v těžebním 
odpadu přítomen v různých redukčně-oxidačních stavech, které pak společně s pH 
prostředí, popřípadě i mikrobiálními procesy, ovlivňují jeho mobilitu. Bakterie 
Thiobacilus ferooxidans uvolňují trimetylarzin, který je kapénkami rosy roznášen a 
vracen zpět do koloběhu a posléze se dostává do rostlin. Do vodního prostředí může 
vstupovat především ve formě arseničnanových iontů. Ty mohou být adsorbovány 
především na oxi-hydroxidy Fe a jílové minerály. 

Pb  patří mezi méně migrující prvky v podmínkách zvětrávání. Olovo je vázáno na relikty 
galenitu, popř. v menší míře může být vázáno na karbonáty. Rozdílné obsahy Pb 
v těžebním odpadu by tak mohly přispět k poznání vnitřní stavby OÚM. Galenit totiž 
při větrání vytváří obrněné relikty, jeho zrna se obalují málo rozpustnými minerály – 
anglesitem a cerusitem. Lze očekávat, že migrující chloridy Pb by mohly reagovat 
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s kalcitem a cerusit by mohl zůstával ve vápnitých horninách a půdách v podloží a 
nejbližším okolí OÚM. Pokud je Pb zachycováno půdami, vytváří humáty a fulváty, z 
nichž je uvolňováno chloridovými vodami. 

Zn  migrující síran zinku bývá srážen v karbonátovém prostředí (smithsonit). Vzhledem 
k tomu, že ZnCO3 je snadno rozpustný v síranových vodách, mohly být jeho původně 
vzniklé sraženiny znovu rozpouštěny, odnášeny z prostoru OÚM a zčásti deponovány 
na vzdálených místech. 

Není účelem této práce zabývat se hlouběji škodlivostí těchto chemických prvků, ale 
existovaly a existují určité limity, podle kterých lze posoudit obsahy přesahující práh, za 
kterým se již mohou negativně projevit. 

Původní průzkumy (2011–2012) vycházely z již neplatných Kritérií znečištění zemin 
(Věstník MŽP z 31. 7. 1996), následující průzkumy se též odvolávaly na Metodický pokyn 
MŽP Indikátory znečištění (Věstník MŽP ročník XIV, leden 2014, částka 1). Tyto hodnoty 
jsou uvedeny v následujících tabulkách 5 a 6. 

tabulka 5. Kritéria znečištění dle MP MŽP (1996) 

prvek 
mg/kg 

A B Crekr. 

As 30 65 100 
Pb 80 250 500 
Zn 150 1 500 3 000 

Vysvětlivky: 
limit A – silně znečištěné průmyslové prostředí 
limit B – mírně znečištěné prostředí 
limit C – vhodný pro rekreaci obyvatel 

tabulka 6. Indikátory znečištění zemin dle MP MŽP (2014) 

prvek 
registrační č. 

CAS 

mg/kg 
průmyslově 
využívané 

plochy 

ostatní 
plochy 

As 1) 7440-38-2  2,4 0,61 
Pb  7439-92-1 800 400 
Zn 3) 7440-66-6 310 000 23 000 

  
1) V případě arsenu jsou v České republice vzhledem ke geochemickým poměrům v horninovém prostředí 

běžné vyšší koncentrace než uvedené indikátory znečištění. V takových případech jsou indikací znečištění 
až koncentrace arsenu překračující hodnoty přírodního pozadí v místně-specifických podmínkách 
hodnocené lokality. 

3) Pro olovo není v současné době dosažen konsensus na odvození toxikologických parametrů referenční 
dávky a směrnice karcinogenity. USEPA tak stanovuje pouze screeningové hodnoty RSL v zemině na 
základě biokinetických modelů olova v krvi. 

Není účelem této práce diskutovat o smyslu hodnot, které vycházejí z hodnot odvozených 
americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (USEPA), ale je zřejmé, že především 
hodnoty u arzénu jsou pro ČR zcela nepoužitelné a u zinku jsou nesmyslně vysoké. 
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V každém případě je zřejmé, že některá OÚM v olovském revíru představují potenciální 
místa s výrazně vysokými hodnotami olova a arzénu. A to nejen vlastní tělesa, jejichž tvar 
se v současné době v některých případech obtížně vymezuje, ale i jejich okolí. 

3.8 Inženýrsko-geologické hodnocení  

Stabilitní poměry byly popsány ve zprávách o průzkumech OÚM (např. Raus et al. 2012 a, 
b) a dalších, které jsou v tabelárním přehledu v kapitole 3.12. Tělesa OÚM jsou uložena na 
rovinatém, mírně i výrazně ukloněném terénu.  Materiál je tvořen volně, většinou přes hranu 
sypanou hlušinou těžby polymetalických rud. Materiál má charakter hlinitých štěrků. Zrna 
štěrku jsou tvořena v převaze plochými úlomky metamorfovaných hornin (svor). V maximu 
dosahují velikosti až 40 cm. Materiál je řazen do třídy G3 G-F dle ČSN 73 6133. Je již 
konsolidovaný a ulehlý. Materiál OÚM má následující geotechnické charakteristiky: 

úhel vnitřního tření  ϕef = 33 až 38°, 

soudržnost   cef = 0 až 5 kPa, 

objemová tíha  γ = 19 kN/m3. 

Některá tělesa OÚM jsou částečně odtěžená (např. ID1692 Železník), zřejmě pro 
rekonstrukci lesních cest (což ovšem z geochemického a environmentálního hlediska není 
nejlepší řešení) – viz obrázek 8.  

 
obrázek 8. Železník – stav z větší části rozebraného OÚM 

(foto M. Raus, 2012) 

3.9 Vliv na ekosystémy  

Prvním krokem při sledování negativních vlivů chemických látek bývá často geobotanika. 
Lze ji použít i při orientačním hodnocení vlivu těžebního odpadu na okolí. V letech 2011 a 
2012 proběhly geobotanické průzkumy na opuštěných úložných místech v olovském revíru. 
Na některých OÚM byly pozorovány výrazné nanismy, na některých dokonce výrazné 
postižení celkového porostu, který se v průběhu let snaží zachytit na haldovině, ale výrazná 
ekotoxicita haldového materiálu neumožnila často vzrůst travin ani dřevin (obrázky 9 a 10 z 
OÚM ID1820, odval štoly Paulus II). Výsledky byly zaznamenávány dle metodiky (Čížek 
et al. 2011) do jednotných formulářů (příklad je v tabulce 7).  

Na obrázku 9 je vidět, jak část tohoto odvalu není vlivem ekotoxicity vůbec zarostlá – hlavně 
ve středu OÚM. Na obrázku 10 jsou vidět malé zakrslé semenáčky, s typicky žlutým listem 
a žilkováním, které je způsobeno přítomností těžkých kovů. 
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Z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, že některá OÚM mohou mít nebo přímo mají 
negativní vliv na ekosystémy a životní prostředí.  

Nejvýraznější negativní vlivy byly při geobotanickém hodnocení zaznamenány na OÚM 
ID1692 (Železník) a ID1820 (Paulus II). 

tabulka 7. Geobotanická inventarizace odvalu štoly Jan Paulus II 
(přejato z Raus et al. 2012c) 

Lokalita  Paulus II                         lokalita č. 1820 

Datum 10.9.2011       

Sanace lokality 

umělou rekultivací   samovolnou sukcesí   kombinace  

Charakter vegetace - dominantní formace 

les  křoviny   travinná vegetace   

Pokryvnosti    

E3 -  stromové patro  10% E2 - keřové patro  20% E1 -  bylinné patro  20% 

Dominanty 

stromy keře byliny 

Picea abies Calluna vulgaris Avenella flexuosa 

Picea excelsa  Acer pseudoplatanus-juv. Oxalis acetosella 

Pinus sylvestris Vaccinium myrtilloides Impatiens parviflora 

Betula pendula Vaccinium vitis-idea Fragaria vesca 

Zjištěné fytoindikační anomálie (např. nekrózy, nanismus)  

Místy pokroucené smrčky s krátkými jehlicemi a listnáčky s nekrózami. Pomalý růst.  

Poznámky ke stavu vegetace 

Na velké části suť bez půdního pokryvu. Patrné postižení těžkými kovy (viditelné sulfidy). 

Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ochrana přírody 

Žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů nebyly zjištěny. 

Predikce rizik a prognóza vývoje 

Bržděná sukcese, nekrózy, nebezpečí zatížení.  
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obrázek 9. Odval štoly Paulus II v časové řadě 
vlevo rok 2012,   uprostřed rok 2015,   vpravo rok 2017 
(foto M. Raus) 

 
obrázek 10. Nanismy na odvalu štoly Paulus II 

(foto M. Raus, 2017) 

3.10 Vliv na zdraví obyvatelstva 

Podle již výše citované metodiky (Čížek et al. 2011) byly hodnoceny expoziční cesty, 
kterými mohou škodlivé prvky přijít do kontaktu s lidským organismem. Jsou to především 
ingesce (požití a vdechnutí – např. vody nebo prachu) a dermální kontakt. Rozlišují se tři 
způsoby expozice: 

A – náhodná (např. občasní návštěvníci, sběratelé lesních plodů, sportovci apod.); 

B – občasná (např. lesní dělníci delší dobu pracující na daném místě, chalupáři apod.); 

C – trvalá (trvale bydlící obyvatelé, uživatelé vody z místních zdrojů apod.).  

Potenciál expozice je vypočítán ve formě kvocientu rizika (hazard quotient HQ) jako podíl 
průměrné denní adsorbované dávky E (mg.kg-1.den-1) a referenční dávky RfD 
(mg.kg-1.den-1) pro danou škodlivinu prostřednictvím jednoduché rovnice: 
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HQ = E / RfD 

Hodnoty HQ pro n prioritních škodlivin jsou následně sečteny. Výsledkem je index rizika 
HI (hazard index): 

HI =∑ ���
�
���   

Pro další informace a výpočet HI odkazuji na citovanou metodiku, která je zveřejněna i na 
webových stránkách ČGS: 
(http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-
uloznych-mist/Metodika_praci_rijen_2011.pdf [5]) 

Přehled nejvyšších hodnot HI na jednotlivých OÚM z centrální části je v tabulce 8 a 9. 
Protože všechna OÚM jsou v lese nebo na jeho okraji a poměrně dosti daleko od chráněné 
zástavby, trvalá expozice nepřichází v úvahu.  

tabulka 8. Nejvyšší vypočtené expoziční hodnoty pro ingesci 

expozice Johannes 
Gegentrumm 

Paulus II Studenec I Trankstollen Železník 

A náhodná 0,09 13,64 0,05 4,37 6,55 
B občasná 0,56 85,26 0,34 27,31 40,93 
C trvalá - - - - - 

tabulka 9. Nejvyšší vypočtené expoziční hodnoty pro dermální kontakt 

expozice Johannes 
Gegentrumm 

Paulus II Studenec I Trankstollen Železník 

A náhodná 0,01 3,28 0,02 1,13 1,62 
B občasná 0,07 5,46 0,04 1,88 2,70 
C trvalá - - - - - 

 

Důležitý je fakt, že pro lidské zdraví představuje rizikový potenciál již expozice s hodnotami 
HI vyššími než 1. 

Je tedy zřejmé, že dosavadní průzkumy prokázaly na některých OÚM v olovském revíru 
vysokou míru rizika pro ohrožení zdraví obyvatelstva. Proto byly dvě lokality (Železník a 
Paulus II) zařazeny do registru rizikových opuštěných úložných míst, který vede ČGS a který 
je dostupný na https://mapy.geology.cz/rroum/ [11].  

3.11 Celkové hodnocení OÚM 

Podle již citované metodiky (Čížek et al. 2011) byla jednotlivá OÚM hodnocena v těchto 
kategoriích: 

a) geologické poměry; 

b) hydrogeologické poměry; 

c) geochemické a hydrogeochemické poměry; 

d) inženýrsko-geologické poměry; 

e) hodnocení vlivů na lidské zdraví a ekosystémy. 
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Výsledná míra rizika pak byla dána nejvyšší dosaženou mírou rizika v těchto kategoriích. 
V tabulce 10 je obecná charakteristika rizik (Čížek et al. 2011). Tato tabulka byla zpracována 
pro každé OÚM, příklad je v tabulce 11 (Raus et al, 2012b). 

tabulka 10. Kategorie celkové míry rizika 
 (podle Čížek et al. 2011; [5]) 

Míra rizika Pravděpodobnost 
účinku 

Závažnost následků vlivem OÚM 
(stačí, aby bylo splněno jedno z kritérií) 

Vysoká 
Určitě, nebo s 
vysokou jistotou  

Vlivy na složky ŽP a infrastrukturu: 
• došlo k neobnovitelnému nebo velmi obtížně 

obnovitelnému poškození ekosystému nebo 
horninového prostředí, hydrogeologických a 
hydrologických struktur; 

• velmi výrazné nestabilitní projevy (sesuvy 
apod.); 

• došlo nebo může dojít k závažnému poškození 
staveb, infrastruktury apod. 

Vlivy na zdraví obyvatel: 
• hrozí těžká nemoc trvale bydlících obyvatel; 
• hrozí negativní ovlivnění zdraví krátkodobě 

pobývajících lidí; 
• hrozí nebezpečí těžkého nebo smrtelného 

poranění osob díky sklonu nebo stabilitě svahů. 

Střední 
Odůvodněná 
pravděpodobnost 

Vlivy na složky ŽP a infrastrukturu: 
• došlo k významnému ovlivnění ekosystému nebo 

horninového prostředí, hydrogeologických a 
hydrologických struktur,  

• významné nestabilitní projevy (sesuvy apod.); 
• došlo nebo může dojít k menšímu poškození 

staveb, infrastruktury apod. 
Vlivy na zdraví obyvatel: 
• prokazatelné negativní ovlivnění zdraví trvale 

bydlících obyvatel;  
• hrozí nebezpečí lehkého poranění osob díky 

sklonu nebo stabilitě svahů. 

Nízká 
Malá 
pravděpodobnost 

Vlivy na složky ŽP a infrastrukturu: 
• došlo k ovlivnění ekosystému nebo horninového 

prostředí, hydrogeologických a hydrologických 
struktur; 

• méně významné, ale pozorovatelné nestabilitní 
projevy (sesuvy apod.). 

Vlivy na zdraví obyvatel: 
• zdraví obyvatel může být ovlivněno. 

Zanedbatelná 
Nízká 
pravděpodobnost 
– spíše nenastane 

Vlivy na složky ŽP a infrastrukturu: 
• nedošlo, nebo nejsou pozorovatelné a měřitelné. 
Vlivy na zdraví obyvatel: 
• zdraví obyvatel není ovlivněno. 
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tabulka 11. Kategorie celkové míry rizika na lokalitě Železník 
 (přejato z Raus et al. 2012b) 

Typ rizika Míra rizika Stručné zdůvodnění 

Geologické poměry vysoká 

Těžební odpad je výrazně postižen 
sekundárními procesy a obsahuje vysoký 
podíl složky s potenciálním obsahem 
škodlivin (sulfidů). 

Hydrogeologické poměry zanedbatelná 
Hydrogeologické poměry neohrožují 
OÚM, odpady jsou uloženy nad úrovní 
hladiny podzemní vody. 

Geochemické a 
hydrogeochemické 
poměry 

vysoká 
V uloženém těžebním obsahu byly 
zjištěny zvýšené obsahy As a Pb, byla 
prokázána tvorba kyselých výluhů. 

Inženýrskogeologické 
poměry 

nízká 
Těleso OÚM je poměrně stabilní, nejeví 
sklony k sesuvům, některé jeho části jsou 
díky lidské činnosti méně stabilní. 

Hodnocení vlivů na 
lidské zdraví a 
ekosystémy 

vysoká 

OÚM negativně ovlivňuje okolí 
v krátkodobém výhledu (prach s těžkými 
kovy a toxickými prvky, vysoké obsahy 
obsahy As a Pb v zemině), ve 
střednědobém i dlouhodobém výhledu.  

Celková míra rizika vysoká 
OÚM obsahuje škodlivé složky, 
negativní ovlivnění zdraví lidí a 
životního prostředí je prokázáno. 

3.12 Přehled dostupné literatury  

V odborné literatuře se škodlivým prvkům v okolí Oloví věnuje pouze Richter a Pecharová 
(2013). Jejich článek je věnován pouze obsahu některých těžkých kovů v řece Svatavě a pro 
tuto práci nemá praktický význam. 

Celé území bylo geologicky zmapováno a zkoumáno v rámci geologického průzkumu, který 
byl ukončen závěrečnou zprávou (Erban a Cejnar et al. 1964), kde je detailně pojednána i 
historie revíru, jak je zmíněno výše. Ostatní nepublikované zprávy (MS) jsou v archivu ČGS 
a dalších archivech (např. Diamo, s. p.). Jejich přehled je v tabulce 12 (MS jsou řazeny 
chronologicky). Velkou nevýhodou zprávy Oloví (Erban a Cejnar et al. 1964), která shrnula 
výsledky geologického průzkumu, je, že nebyla řádně ukončena. Po tom, co bylo rozhodnuto 
o předčasném ukončení průzkumu, byly výsledky formálně shrnuty v závěrečné zprávě, 
která má i na tehdejší dobu mnoho nedostatků, jež jsou diskutovány při kritické revizi 
dostupných údajů v dalším textu. Kromě toho, že průzkum byl předčasně ukončen, se na této 
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nedokonalosti jistě projevilo i střídání odpovědných geologů, kteří práce řídili (celkem jich 
bylo 5). Přehled archivních podkladů je uveden v tabulce 12. 

tabulka 12. Přehled archivních podkladů 

autor rok název signatura 

Sine 1938 
Zprávy o nalezišti olověné rudy v Oloví 
v Čechách 

GF P381 

Kořán J. 1947 Historická zpráva o dolování v okolí Oloví GF P323 

Malásek F. 1954 
Závěrečná zpráva o předběžném průzkumu za 
rok 1953, úsek Boučí 

GF P4862 

Tykač J. 1955 Oloví GF P15701 

Kušnír I. et al. 1959 
ZZ o geologickém průzkumu Bleigrund. 
Výpočet zásob nerostných surovin. Surovina Pb 

GF FZ3135 

Zahradník K. 1959 
Geochemická prospekce v Krušných horách 
(Rudné, Milíře, Hřebečná, Oloví) 

GF P10124 

Zemánek V. 1959 
Základní geologický výzkum Krušných hor 
(oblasti Oloví) 

GF P10484 

Jangl L. 1959 Oloví I (Typografie revíru) GF P11200 

Svoboda J. 1960 
Geofyzikální vyhledávací průzkum na Pb, Zn, 
Ag žilách na lokalitě Oloví 

GF P10902 

Erban S., Cejnar V. et 
al. 

1964 ZZ Oloví GF P19432 

Kadlčík V., Souček 
M., Syka J. 

1965 
Zpráva o geologickém mapování části Krušných 
hor v oblasti: Krajková - Jindřichovice - Oloví v 
r. 1960 

GF P18830 

Altyncev J.V et al. 1971 

Osobennosti geologičeskogo strojenija i 
perspektivy na uran ploščadi zapadnogo 
ekzokontakta Eibenstock - karlovarskogo 
granitnogo massiva 

DIAM 
D891 

Raus M. et al. 2012 
ZZ o průzkumu s předběžným posouzením 
rizika – OÚM ID1692 Železník 

CGS 
P147/2013 

Raus M. et al. 2012 
ZZ o průzkumu s předběžným posouzením 
rizika – OÚM ID1814 Johannes Gegentrumm 

CGS 
P156/2013 

Raus M. et al. 2012 
ZZ o průzkumu s předběžným posouzením 
rizika – OÚM ID1816 Studenec I 

CGS 
P157/2013 

Raus M. et al. 2012 
ZZ o průzkumu s předběžným posouzením 
rizika – OÚM ID1820 Paulus II 

CGS 
P158/2013 

Raus M. et al. 2012 
ZZ o průzkumu s předběžným posouzením 
rizika – OÚM ID1854 Boučí 04 

CGS 
P161/2013 

Raus M. et al. 2012 
ZZ o průzkumu s předběžným posouzením 
rizika – OÚM ID1876 Trankstollen 

CGS 
P162/2013 

Raus M. et al. 2012 
Závěrečná zpráva o doprůzkumu a posudek s 
vyhodnocením míry rizika - OÚM ID1692 
Železník 

CGS 
P316/2013 

Tvrdý J. et al. 2015 
Aktualizace stavu nejvíce rizikových míst 
těžebního odpadu – OÚM ID1854 Boučí 04 

GF 
P145862 

Raus M. et al. 2015 
Aktualizace stavu nejvíce rizikových míst 
těžebního odpadu – OÚM ID1820 – Paulus II 

GF 
P145862 

Raus M. et al. 2017 
Aktualizace stavu nejvíce rizikových míst 
těžebního odpadu – OÚM ID1876 – 
Trankstollen 

GF 
P157674 
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Vysvětlivky: Barevně jsou odlišeny ZZ, které jsou zdrojem dat pro disertační práci 

Raus M. et al. 2015 data získaná po roce 2011 

Erban S., Cejnar V. et 
al. 

1964 data získaná ve 20. století 

 

Kromě tohoto přehledu jsou všechny citované prameny zahrnuty v kapitole 9 (Soupis 
bibliografických citací). 
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4 REVIZE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ 

U všech dostupných archivních podkladů bylo nutné kriticky zhodnotit možnost jejich 
použití v této práci. Podklady je možné rozdělit do dvou základních skupin: 

a) Data z 20. století, která jsem musel revidovat, protože zejména: 

− odběrná místa vzorků nejsou zaměřena; 

− část vzorků byla vyhodnocena pouze spektrální semikvantitativní analýzou; 

− výsledky jsou uvedeny v některých případech pouze grafickou formou a některé 
analytické výsledky ve formě tabulek se nepodařilo identifikovat. 

b) Data získaná po roce 2011, která lze převzít, protože odběrná místa vzorků byla 
zaměřena a laboratorní zkoušky provedla akreditovaná laboratoř. Terénní měření 
provedená přenosným XRF spektrometrem, která jsou součástí průzkumů, jsou jen 
orientační a v této práci se s nimi nepracuje. Naprostá většina nově získaných dat 
pochází ze vzorků odebraných z malé hloubky (většinou do 1 m – ručním vrtákem, 
kopané sondy, odběry ze stěn OÚM apod.). 

4.1 Data získaná po roce 2011 

Tato data byla získána především při řešení úkolu „Zjištění uzavřených a opuštěných 
úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo 
lidské zdraví“, který byl řešen Operačním programem Životní prostředí (Raus et al. 2017; 
Štrupl et al. 2017;). V letech 2011–2012 bylo ověřeno celkem 305 opuštěných úložných míst 
(OÚM) těžebního odpadu, které by mohly představovat riziko pro lidské zdraví a životní 
prostředí. V okolí Oloví bylo ovzorkováno celkem 6 OÚM v etapě, která rizika předběžně 
hodnotila a jejichž některé výsledky jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4 v kapitole 3.5 a 
tabulkách 8 a 9 v kapitole 3.10. V rámci tohoto úkolu byla detailně ověřena lokalita ID1692 
Železník (Raus et al 2012b). V roce 2015 pak byly ověřeny další dvě lokality – Boučí 04 
(Tvrdý et al. 2015) a Paulus II (Raus et al. 2015) při průzkumu, který byl hrazen MŽP. V roce 
2017 pak byla znovu zkoumána lokalita Trankstollen (Raus et al. 2017).  

Obecně se hodnotila situace v terénu nad OÚM (neovlivněné vzorky – pozadí), přímo na 
OÚM a v terénu pod OÚM (ve směru proudění podzemní vody – ovlivněné vzorky). 
Vzorkování bylo v naprosté většině mělké (ruční sondy) a tak tyto vzorky odpovídají 
vzorkům analyzovaným z metalometrických profilů (Erban a Cejnar et al. 1964). Situace 
úložných míst těžebního odpadu v revíru Oloví je na obrázku 11, ukázka vyhodnocení je 
v tabulce 13. 

Výhody výsledků získaných při těchto průzkumech: 

− vzorky byly zaměřeny; 

− byla pokryta široká škála škodlivých prvků (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, 
Pb, Sb, Se, Sb, Te, Tl, V a Zn), které byly analyzovány akreditovanou laboratoří 
(ALS Czech Republic, s.r.o.). 

Nevýhody těchto výsledků: 

− omezený počet vzorků, soustředěných jen na opuštěná úložná místa a jejich 
bezprostřední okolí; 
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− vzorky jsou v podstatě bodové a nebyly odebrány v pravidelné síti. 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že data získaná po roce 2011 by bylo možné použít pouze pro 
lokální modelování distribuce škodlivých prvků v okolí OÚM. Takové hodnocení je důležité 
pro posouzení kvality životního prostředí jen v určité lokalitě. K modelování širší prostorové 
distribuce škodlivých prvků mohou tato data přispět jen omezeně.  

 
obrázek 11. Situace úložných míst těžebního odpadu v revíru Oloví v mapě 1 : 50 000 

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

 

Kromě geochemické charakteristiky byly hodnoceny v příslušných závěrečných zprávách i 
další faktory, které jsou uvedeny v kapitole 3.11. 
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tabulka 13. Příklad hodnocení vzorků na lokalitě Železník 
(přejato z Raus et al., 2012a) 

 

Poznámka: znaménko – v tabulce znamená menší než (<) 

4.2 Data z 20. století 

Zdrojem těchto dat je ZZ Oloví (Erban a Cejnar et al. 1964). Jedná se o: 

a) metalometrické profily a z nich odebrané vzorky; 

b) rýhy a v nich odebrané vzorky; 

c) šachtice a v nich odebrané vzorky. 

 

a) Metalometrické profily 

Metalometrie byla provedena s krokem 5 m v profilech vzdálených od sebe 200 m, kolmých 
na předpokládaný průběh žil. Ukázka původní mapy těchto profilů je na obrázku 12. 
Semikvantitativní spektrální analýzou byly stanoveny obsahy Pb a Zn, ojediněle též i Ag a 
Cu. U stříbra byly obsahy velice nízké, většinou pod mezí detekce. Měď byla zjišťována 
z prospekčních důvodů proto, že v blízkosti Oloví je bývalé hlubinně těžené ložisko mědi 
Tisová u Kraslic (číslo SurIS U5257900). Zjištěné obsahy Cu však byly velice nízké. Ačkoli 
v ZZ Oloví jsou uvedeny výsledky spektrálních analýz, jejich přiřazení k metalometrickým 
profilům, rýhám a šachticím není možné – ve zprávě není jediné vodítko, jak tyto analýzy 
přiřadit.  Ukázka spektrálních analýz ze ZZ Oloví je na obrázku 13. 

A B C-obyt C-rekr C-prům 1692-S2-1,0z-GV 1692-Z1-1,0z-GV 1692-S3-0,8z-GV

Ag 0,53 -0,5 4,88 0,58

As 4,81 30 65 70 100 140 6,03 1060 154

Ba 628 600 900 1000 2000 2800 130 76,1 44,3

Be 0,21 5 15 20 25 30 1,83 0,799 1,1

Cd 0,29 0,5 10 20 25 30 -0,4 2,3 0,41

Co 17,3 25 180 300 350 450 20,1 7,59 5,82

Cr 92 130 450 500 800 1000 43,3 20,5 44,7

Cu 28 70 500 600 1000 1500 86,3 140 51,2

Hg 0,05 0,4 2,5 10 15 20 -0,2 0,34 0,23

Ni 47 60 80 250 300 500 44,8 17,4 14,4

Pb 17 80 250 300 500 800 323 21600 6190

Sb 0,4 1 25 40 50 80 1,58 25,1 3,91

Se 0,09 -2 -2 -2

Sn 2,1 15 200 300 400 600 4,5 2,5 2,9

Te – -1 -1 -1

Tl 0,09 -0,5 9,74 1,87

V 97 180 340 450 500 550 53,3 25,9 23,6

Zn 67 150 1500 2500 3000 5000 272 934 258

Vysvětlivky: překročen limit A

překročen limit B

překročen limit C

* Rudnik a Gao (2004)

Prvek
Svrchní 

kontinentální 
kůra*

Kriteria znečištění zemin dle MP 
MŽP z 31. 7. 1996  v mg/kg sušiny

Obsahy v mg/kg sušiny (ppm)
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obrázek 12. Mapa metalometrických profilů  
(převzato z Erban a Cejnar et al. 1964) 
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obrázek 13. Ukázka výsledků spektrálních analýz 

(převzato z Erban a Cejnar et al. 1964) 
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V této situaci jsem podklady použitelné pro modelování musel získat jiným způsobem. 
Z mapy 1 : 5 000 ze ZZ Oloví, která má naštěstí souřadnicový systém (JSTK), bylo možné 
odečíst souřadnice začátku a konce metalometrického profilu. U profilů byly hodnoty Pb a 
Zn vyneseny graficky v další příloze, ze kterých bylo možné odečíst změřené hodnoty. 
Ukázka graficky znázorněných hodnot sledovaného prvku ze ZZ Oloví je na obrázku 14. 

 
obrázek 14. Ukázka diagramu obsahu prvku v metalometrickém profilu 

(převzato z Erban a Cejnar et al. 1964) 

U každého profilu je v ZZ Oloví zaznamenaná jeho délka. Kritická revize spočívala 
v kontrole souřadnic počátku a konce profilu a v porovnání jeho délky s délkou uvedenou 
v diagramu. K tomuto účelu byla naprogramována makra v jazyce Visual Basic pro aplikace. 
Pomocí těchto maker bylo možné přiřadit ke každému vzorku souřadnice (s krokem 5 m) a 
tak vzorky přesně lokalizovat pro modelování plošné distribuce prvků.  

 

b) Rýhy a v nich odebrané vzorky 

U rýh byly zaměřeny začátky a konce, protože však nejsou v autorizované měřické zprávě, 
ale jen v grafické dokumentaci rýh, kritická revize spočívala v přepočtu délky rýhy a 
kontrole, zda nedošlo k překlepům. Při kontrole nadmořských výšek bylo zjištěno, že 
neodpovídají lidarové mapě. Problémem není to, že při měření nadmořských výšek byl tehdy 
použit výškový systém baltský -46, který se může lišit od dnes závazně používaného systému 
Balt po vyrovnání (Bpv) – řádově by se mohlo jednat o centimetry. Při vynesení rýh do 
lidarových map se však ukázaly rozdíly v nadmořských výškách až kolem 20 m. Nadmořské 
výšky psané v geologické dokumentaci neodpovídají namnoze ani nadmořským výškám 
v mapách 1 : 5 000 a 1 : 2 000. Proto musely být nadmořské výšky revidovány podle 
nejnovějších údajů, aby mohly sloužit k prostorovému modelování. Ukázka dokumentace 
rýhy ze ZZ Oloví je obrázku 15. 

Aby bylo možné přidělit odebraným vzorkům souřadnice X, Y a Z, byly tedy souřadnice X 
a Y vyneseny do lidarové mapy a zdigitalizována souřadnice Z. Z údajů pak byly vypočteny 
azimut, směr a délka rýhy, a nahrány do listu Collars Excel. Souřadnice Z byla snížena o 
hloubku dokumentované rýhy. 

Pro výpočet délky rýhy a odpovídající přepočet souřadnic bylo vytvořeno makro ve Visual 
Basic pro aplikace. 

Velkým problémem je však vzorkování v rýhách – odebírány byly pouze polohy, které se 
geologovi zdály být nadějné – v podstatě tedy šlo o odběr bodových vzorků z jílovito-
mylonitových partií a prokřemenělých žil – a to jen některých. Vzorky byly po analytické 
přípravě nejprve změřeny spektrálně a následně byly chemicky (mokrou cestou) stanoveny 
obsahy Pb a Zn (Ag jen ojediněle). Zkušební listy chemických analýz opět neumožňují 
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přesnější identifikaci odebraného vzorku. Vzorky lze lokalizovat z geologické dokumentace 
rýh (viz obrázek 15). 

 
obrázek 15. Ukázka geologické dokumentace rýhy 

(převzato z Erban a Cejnar et al. 1964)  
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c) Šachtice a v nich odebrané vzorky 

Šachtice byly zaměřeny, podobně jako u rýh jsou souřadnice pouze v geologické 
dokumentaci. Vzorky byly opět odebírány jen bodově – z míst, která se dokumentujícímu 
geologovi jevila jako vhodná. Byly analyzovány obdobně jako vzorky z rýh. Zdálo by se 
tedy, že kritická revize spočívá jen v kontrole zakreslení šachtice, případně v porovnání 
s další mapovou dokumentací. Další revizí však musely projít nadmořské výšky. Problém je 
obdobný jako u rýh a nadmořské výšky bylo opět nutné revidovat. 

Ukázka geologické dokumentace šachtice je na obrázku 16. 

 

Vrty a štoly – zhodnocení  

Snažil jsem se získat i další hloubkové údaje ze šesti vrtů, které byly na lokalitě realizovány. 
Přestože byly odvrtány v místech, kde byl vysoký předpoklad nálezu Pb zrudnění, nelze je 
použít, protože jádro bylo získáno s velmi nízkým výnosem a vzorkování bylo jen ojedinělé. 

Rovněž tak nelze použít data ze štol, protože ústí jsou sice zaměřená, ale jejich hloubkový 
průběh je prakticky neznámý. 

Po této časově velmi časově náročné analýze všech dostupných dat a jejich kritickém 
zhodnocení byla vytvořena mapa se situací metalometrických profilů, rýh a šachtic (ZZ 
Oloví) a také dat získaných po roce 2011, která je na obrázku 17. 
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obrázek 16. Ukázka geologické dokumentace šachtice 

(převzato z Erban a Cejnar et al. 1964) 
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obrázek 17. Zkoumaná oblast v lidarové mapě s průzkumnými díly 

Vysvětlivky: červeně je situace nových vzorků (po roce 2011); 
  zeleně jsou vyznačeny metalometrické profily (krok vzorkování 5 m); 
  modře je vyznačena situace vzorků z rýh; 
  černě je situace šachtic a z nich odebraných vzorků 

 

 

 

  



Miroslav Raus: 

Modelování prostorové distribuce škodlivých prvků v rudním revíru Oloví  
pro vyhodnocení jejich environmentálních dopadů 

 

2018                                                                                                                                         41 

 

5 METODIKA TVORBY DIGITÁLNÍHO MODELU 

Po kritické revizi dat se ukázalo, že zásadním nedostatkem při tvorbě digitálního modelu je 
malá hustota dat. Proto není možné modelovat distribuci arzénu, mědi a dalších škodlivých 
prvků. Větší množství údajů existuje pouze pro olovo a zinek, které však mohou dobře 
posloužit pro získání představy o distribuci dalších prvků olovského zrudnění, neboť lze 
důvodně předpokládat, že některé prvky jsou spolu s olovem a zinkem součástí místně 
neoddělitelné společné minerální parageneze. 

V průběhu modelování byly aplikovány matematické postupy, především postupy z 
matematické statistiky a geostatistiky a také vybrané druhy interpolace funkce popsané 
Staňkem (2005). Geostatistický koncept modelovaní prostorově orientovaných údajů 
přehledně přináší např. Vizi a Kovanič (2008).  

V poslední době se tvorbou digitálního modelu zabýval ve své doktorské disertační práci 
Štrupl (2017), rovněž na lokalitě postižené historickou těžbou – v milešovském rudním 
revíru. V tomto případě však bylo modelováno vlastní opuštěné úložné místo (OÚM) a 
odkaliště. Výhodou jeho doktorské disertační práce byla výrazně větší četnost a hustota 
moderních dat soustředěných na menší prostor (dokončený průzkum). Výsledky byly rovněž 
Štruplem et al. (2018) publikovány. 

Geostatistika původně vznikla jako metoda zpracování prostorových dat pro potřeby 
těžebního průmyslu. V současné době patří do souboru zpracování prostorových 
interpolačních metod, jež je možné použít i v odlišných oborech, jako jsou např. demografie, 
epidemiologie, zemědělství apod. (Ježek 2015). Jedná se o aplikaci teorie náhodných funkcí 
na popis a oceňování přírodních objektů, které lze charakterizovat distribucí hodnot tzv. 
regionalizovaných veličin (Staněk 2005), v tomto případě hodnot sledovaných ložiskových 
atributů – obsahů Pb a Zn ve studovaném revíru. Mezi základní metody pro modelování 
plošné nebo prostorové distribuce obsahů Pb a Zn patří interpolační metoda kriging 
(krigování). Kriging byl nazván podle Daniela Krigea a slouží k interpolaci hodnot 
náhodného pole v místech, kde hodnoty nebyly naměřeny nebo zastiženy. Využívá přitom 
korelační vlastnosti dvojic bodů ve sledovaném poli vyjádřených strukturální funkcí – 
nejčastěji tzv. variogramem a poskytuje nejlepší nestranný lineární odhad (Deutsch a Journel 
1998).  

Jednou ze základních úloh statistického rozboru i volby dalších metod zpracování je studium 
charakteru statistické distribuce vstupních dat. Jen na základě správného popisu distribuce 
lze odhadnout statistické charakteristiky a realizovat další zpracování. Je známým faktem, 
že empirické distribuce většiny veličin popisujících geologická tělesa nevyhovují běžně 
uvažovanému normálnímu rozdělení, ale že mají distribuci asymetrickou. Přitom je ale 
normální distribuce základní podmínkou použití mnoha dalších matematických postupů 
(Staněk 2005). Bez správného přístupu k datům s asymetrickou distribucí není možné 
provádět například geostatistické analýzy a odhady, neboť nejlepší lineární odhad je ten, 
který je získaný z experimentálních hodnot, řídících se symetrickým normálním rozdělením 
(Vizi a Timčák 2002). 

V procesu modelování jsou z nepravidelně rozmístěných průzkumných bodů interpolovány 
hodnoty jednotlivých ložiskových atributů do pravidelné sítě bodů – tzv. gridu. Jedná se o 
lineární matematické postupy a je nezbytné (jak už bylo uvedeno výše), aby vstupní údaje 
byly rozloženy normálně. Statistickým testem dobré shody (například Kolmogorova – 
Smirnova) lze indikovat, pokud vstupní soubor dat nevyhovuje normální distribuci. V mnou 
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studovaných souborech je distribuce hodnot olova i zinku na první pohled značně zešikmena 
(viz obrázky 20 a 21). V takovém případě, kdy vstupní soubor dat zjevně nevyhovuje 
normální distribuci, lze provést tzv. kvantilovou (grafickou) transformaci vstupního souboru 
pomocí kumulovaných četností (empirické distribuční funkce) a distribuční funkce 
normovaného normálního rozdělení tak, že výsledný soubor má normované normální 
rozdělení (se střední hodnotou nula a směrodatnou odchylkou 1). Tuto transformaci realizuje 
například program NSCORE v geostatistickém toolboxu GSLIB (Deutsch, Journel, 1998) 
nebo utilita Trans programu SGeMS (Remy et al., 2009), která byla v disertační práci 
k tomuto účelu využita. Následně se provede interpolace transformovaných dat v pravidelné 
síti bodů (gridu) interpolační metodou základního blokového krigování (Remy et al. 2009) 
a hodnoty gridu jsou pak programově zpětně transformovány opět utilitou Trans do původní 
distribuce (Deutsch 2002).  

Úkoly analýzy struktury pole pro potřeby modelování komplexně řeší geostatistická 
strukturální analýza analýzou variogramů, které v sobě obsahují všechny potřebné 
strukturální informace. Cílem geostatistické strukturální analýzy je pomocí studia 
variogramů popsat kontinuitu, homogenitu, stacionaritu a anizotropii pole. K tomu je potřeba 
určit experimentální variogramy, vybrat odpovídající teoretické modely (které se pak 
používají v procesu krigování) a provést jejich analýzu (Goovaerts a Huijbregts 1997). 

Pro modelování distribuce prvků v olovském revíru byl metodický postup proveden 
v následujících krocích: 

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

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

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

4) Vytvoření a vizualizace digitálních modelů plošné distribuce Pb a Zn (2D gridů) 
s využitím geostatistické metody základního krigingu. 

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

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

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

8) Vizualizace horizontálních a vertikálních řezů 3D modelu v prostředí Surfer. 

Digitální modely je nutné chápat jako záměr získat co nejvíce údajů z archivního průzkumu, 
které by mohly sloužit pro plánování dalšího ložiskově-geologického průzkumu – tedy 
ověření nadějnosti určité oblasti nebo plánování sběru dat vedoucího ke zpřesnění představ 
o vlivu škodlivých prvků na životní prostředí. 
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6 VYTVOŘENÍ DIGITÁLNÍHO MODELU ČÁSTI RUDNÍHO 
REVÍRU OLOVÍ, JEHO VIZUALIZACE, ODHADY ZDROJE 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé kroky metodického postupu modelování distribuce 
obsahů Pb a Zn v olovském revíru, které byly definovány v závěru předchozí kapitoly. 

6.1 Vytvoření digitálního modelu terénu 

Digitální model terénu byl vytvořen na základě lidarových dat. LiDaR (z angl. Light 
Detection and Ranging) pracuje podobně jako radar, jen místo radiových vln používá 
laserové paprsky. V podstatě jsou rozlišovány tyto metody sběru dat: 

• letecké laserové skenování; 

• pozemní laserové skenování; 

• mobilní laserové skenování. 

Letecké laserové skenování umožňuje získání velmi přesných údajů i v zalesněném terénu. 
V současnosti je takto získanými daty pokryta celá ČR. Na obrázku 17 (na konci kapitoly 
3.2) jsou v lidarové mapě vynesena díla (metalometrické profily, rýhy, šachtice a místa 
odběrů vzorků po roce 2011), se kterými lze pracovat a která je možné použít pro 
modelování. 

Využití lidarových dat při evidenci a zjišťování starých důlních děl se věnuje např. Dvořák 
et al. (2018). Stejné postupy lze samozřejmě použít i u evidencí a zkoumání opuštěných 
úložných míst těžebního odpadu. 

6.2 Verifikace a korekce vstupních dat pro 2D model 

Jak již bylo uvedeno výše, původní myšlenka, že by bylo možné statisticky hodnotit více 
chemických prvků, se nakonec neukázala jako možná. Dat z nového průzkumu (po roce 
2011) je málo a nové průzkumy jsou situovány mimo starší geologické práce.  

Pro plošné modelování (2D) možné použít pouze obsahy olova a zinku získané 
z metalometrických profilů (Erban a Cejnar et al. 1964 – blíže viz kap. 3.2). Revize a 
verifikace těchto dat byla již stručně naznačena v kapitole 4.2. Výhodou těchto dat je to, že 
vzorky byly odebírány v pravidelném kroku. 

Aby bylo možné data dále zpracovávat, byla vytvořena makra, která umožnila každému 
vzorku přiřadit souřadnice v JSTK. Nejprve byla tato makra použita pro olovo a zinek zvlášť. 
Zároveň bylo možné pomocí těchto maker překontrolovat, zda délka metalometrického 
profilu odpovídá délce uvedené v grafické dokumentaci. Vzorkování probíhalo 
v pravidelném kroku 5 m. Bylo tedy pracováno s nulovými hodnotami (tam, kde žádné 
výsledky nebyly uvedeny) a s hodnotami většími než nula pro pravidelný krok na každém 
profilu. Dále byly pomocí dalšího makra sloučeny výsledky pro oba kovy. V tabulce 14 je 
ukázka údajů, které vstupovaly do zpracování. V tabulce 15 je ukázka dat po přepočtu. 
Makra byla vytvořena v jazyce Visual Basic pro aplikace.  

Na obrázcích 18 a 19 jsou na metalometrických profilech proporcionálně vyneseny obsahy 
olova a zinku. 
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tabulka 14. Vstupní údaje pro olovo (ukázka) 

vzdálenost 
(m od poč.) 

Pb 
X_kart_poc Y_kart_poc X_kart_kon Y_kart_kon 
-872943 -1004140 -872494 -1003920 

100 0,08 

  

    
140 0,035 
155 0,25 
160 0,3 
165 0,25 
170 0,035 

    
400 0,06 
405 0,35 

tabulka 15. Údaje pro Pb a Zn po přepočtu makry 

Profil 
vzorek 

X Y m Pb (%) X Y m Zn (%) 

1 -872867 -1004103 85 0,000 -872867 -1004103 85 0,000 

1 -872862 -1004100 90 0,000 -872862 -1004100 90 0,050 

1 -872858 -1004098 95 0,000 -872858 -1004098 95 0,060 

1 -872853 -1004096 100 0,080 -872853 -1004096 100 0,070 

1 -872849 -1004094 105 0,000 -872849 -1004094 105 0,070 

1 -872844 -1004092 110 0,000 -872844 -1004092 110 0,025 

1 -872840 -1004089 115 0,000 -872840 -1004089 115 0,050 

1 -872835 -1004087 120 0,000 -872835 -1004087 120 0,050 

1 -872831 -1004085 125 0,000 -872831 -1004085 125 0,025 

1 -872826 -1004083 130 0,000 -872826 -1004083 130 0,048 

1 -872822 -1004081 135 0,000 -872822 -1004081 135 0,070 

1 -872817 -1004078 140 0,035 -872817 -1004078 140 0,550 

1 -872813 -1004076 145 0,107 -872813 -1004076 145 0,550 

1 -872808 -1004074 150 0,178 -872808 -1004074 150 0,550 

1 -872804 -1004072 155 0,250 -872804 -1004072 155 0,050 

1 -872799 -1004070 160 0,300 -872799 -1004070 160 0,080 

1 -872795 -1004067 165 0,250 -872795 -1004067 165 0,050 

1 -872790 -1004065 170 0,035 -872790 -1004065 170 0,070 

1 -872786 -1004063 175 0,000 -872786 -1004063 175 0,080 
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obrázek 18. Proporcionální zobrazení obsahů Pb na metalometrických profilech 
 

 
obrázek 19. Proporcionální zobrazení obsahů Zn na metalometrických profilech 



Miroslav Raus: 

Modelování prostorové distribuce škodlivých prvků v rudním revíru Oloví  
pro vyhodnocení jejich environmentálních dopadů 

 

2018                                                                                                                                         46 

 

6.3 Statistické zpracování a geostatistická strukturální analýza Pb a Zn 

Pro další statistické zpracování v prostředí Standford Geostatistical Modelling Software 
(SGeMS) byl formou makra ve Visual Basicu pro aplikace vytvořen interface mezi Excelem 
a SGeMS. Ukázka výstupů je na obrázcích 20 a 21. V tomto prostředí již lze také provádět 
utilitou Trans transformace vstupních údajů do NNR a zpětnou transformaci gridů do 
původní distribuce. Vstupní soubory dat Pb i Zn zjevně nevyhovují normální distribuci, 
proto byly transformovány utilitou Trans programu SGeMS do NNR (viz kap. 5). 
Geostatistická strukturální analýza byla provedena na takto transformovaných údajích. 

 

 
obrázek 20. Distribuce obsahů Pb  

 
obrázek 21. Distribuce obsahů Zn 

 

Histogramy si jsou velmi podobné a ukazují naprosto asymetrické rozdělení vstupních 
hodnot, nejvíce je údajů blízkých nule, nejméně pak zvýšených obsahů. Obsahy Pb a Zn 
nevykazují žádnou statistickou podobnost (korelační koeficient je 0,089), jak je vidět na 
obrázku 22. 

 
obrázek 22. Závislost obsahů Pb a Zn 
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6.4 Vytvoření a vizualizace digitálních modelů plošné distribuce Pb a Zn (2D 
gridů) s využitím geostatistické metody základního krigingu 

Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly 5, normální distribuce je základní podmínkou použití 
mnoha dalších matematických postupů – včetně základního krigování. Proto bylo nutné 
převést původní hodnoty obsahů Pb a Zn do normovaného normálního rozdělení (NNR), což 
bylo provedeno utilitou Trans v prostředí SGeMS – výsledné histogramy distribuce olova a 
zinku v NNR v metalometrických profilech jsou na obrázcích 23 a 24. 
 

 
obrázek 23. Distribuce obsahů Pb v NNR  

 
obrázek 24. Distribuce obsahů Zn v NNR 

Pro vytvoření digitálního modelu plošné (2D) distribuce olova a zinku je nutné znát míru 
nepodobností dat, což lze vyjádřit variogramy NNR u obou prvků. Variogramy olova a zinku 
v NNR jsou na obrázcích 25 a 26. Tvorbu variogramů, strukturální analýzu a využití 
teoretického modelu variogramu pro krigování popisuje mnoho autorů, např. Goovaerts a 
Huijbregts (1997), Remy et al. (2009) nebo Ježek (2015). 

 

 
obrázek 25. Experimentální variogram obsahu Pb 

v NNR a jeho aproximace 
exponencionálním modelem  

                    (modrá křivka) 

 
obrázek 26. Experimentální variogram obsahu Zn 

v NNR a jeho aproximace 
exponencionálním modelem  

                    (modrá křivka) 
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Na obou variogramech je vidět poměrně velký nugget efekt (nad 0,5), což vyjadřuje 
mikrovariabilitu prostorové veličiny. To souvisí s malou hustotou vstupních dat a jejich 
variabilitou. 

Metodou nejmenších čtverců byly v prostředí programu Surfer zjištěny tyto parametry 
anizotropie: U olova je úhel hlavní osy elipsy anisotropie 122º (obrázek 27), u zinku je úhel 
hlavní osy elipsy anisotropie 148.2º (obrázek 28). Poměr délek hlavní a vedlejší osy elipsy 
anizotropie je v obou případech 2:1. Pro další modelování jsou však určující parametry 
olova. Parametry anizotropie byly ověřeny v prostředí programu GS+   
(https://www.environmental-expert.com/software/gs-comprehensive-geostatistics-
program-software-327384 [6]) a také vytvořením elipsy anizotropie s pomocí směrových 
variogramů (Goovaerts a Huijbregts 1997) v prostředí programu Surfer. Anizotropie pod 
úhlem 122o odpovídá i průběhu vymapovaných tektonických linií, jak jsou vidět na obrázku 
7, a předpokládanému průběhu žil (obrázek 42). 
 

 
obrázek 27. Parametry teoretického modelu variogramu pro gridování Pb v NNR v prostředí Surfer 
 

 
obrázek 28. Parametry teoretického modelu variogramu pro gridování Zn v NNR v prostředí Surfer 
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Topologie gridu, tak aby grid pokrýval vymezené území, je zřejmá z obrázku 29. Vzhledem 
k rozloze území byl zvolen grid 10*10 m, celkem tak bylo v poli 376 x 351 bodů. Na obrázku 
29 jsou vstupní data pro výpočet gridu metodou základního blokového krigingu (blok má 
velikost 10*10 m se středem v bodě gridu). 

 
obrázek 29. Vstupní data krigingu pro Pb 
 

Základní parametry krigování pro Pb v NNR jsou na obrázku 27. Na obrázku 30 jsou 
parametry výběru vstupních dat pro interpolaci.  

 
obrázek 30. Parametry vstupních dat pro interpolaci Pb elipsou 



Miroslav Raus: 

Modelování prostorové distribuce škodlivých prvků v rudním revíru Oloví  
pro vyhodnocení jejich environmentálních dopadů 

 

2018                                                                                                                                         50 

 

Jak je vidět na obrázku 31, při nastavení parametrů vyhledávání vstupních dat (Search 
Ellipse150 x 75 m) dle obrázku 30 nebylo pokryto celé území. 

 
obrázek 31. Vizualizace gridu Pb v NNR při vyhledávání vstupních dat dle obr. 30 

 

Proto byly délky os elipsy výběru dat rozšířeny na 500 x 250 m při stejné anizotropii. Pokrytí 
území se zvětšilo, ale ne dostatečně, jak ukazuje obrázek 32. 

 
obrázek 32. Vizualizace gridu Pb v NNR při vyhledávaní (search) s délkami os elipsy výběru dat 500 x 250 m 

 

Aby byly odstraněny ostré přechody hodnot a aby bylo pokryto celé území, byly délky os 
elipsy výběru dat rozšířeny na 800 x 400 m (obrázek 33). 
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obrázek 33. Vizualizace gridu Pb v NNR při vyhledávaní (search) s délkami os elipsy výběru dat 800 x 400 m 
 

Samozřejmě, že v místech, kde je malá hustota dat, nebo data zcela chybějí, se zvětšuje 
chyba krigingu (obrázek 34).  

 
obrázek 34. Chyba krigingu pro modelování Pb s elipsou vyhledávání vstupních dat 800 x 400 m 

 

Při výše stanovených podmínkách je výsledný obrázek schématický a příliš vystupuje hlavní 
osa elipsy anizotropie. Proto byla elipsa vyhledávání vstupních dat nahrazena kružnicí 
s průměrem 800 m (obrázek 35).   
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obrázek 35. Parametry vstupních dat pro interpolaci Pb kružnicí 
 

Výsledek je vidět na obrázku 36, jedná se o nejpravděpodobnější model distribuce Pb. 

 
obrázek 36. Vizualizace gridu Pb v NNR při vyhledávaní (search) kružnicí výběru dat o průměru 800 m 
 

Pro tento model je chyba krigingu zobrazena na obrázku 37 (. 
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obrázek 37. Chyba krigingu pro modelování Pb s kružnicí výběru dat o průměru 800 m 
 

Stejný postup byl zvolen pro zinek, jen s tím, že osa anizotropie byla 148,2o, jak ukazuje 
obrázek 38. 

 
obrázek 38. Parametry vstupních dat pro interpolaci Zn elipsou 

 

Byl rovnou zvolen rozsah elipsy 800 x 400 m (obrázek 38) a tak je pokryto téměř celé území 
(obrázek 39). 
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obrázek 39. Vizualizace gridu Zn v NNR při vyhledávaní (search) s délkami os elipsy výběru dat 800 x 400 

m 
 

Při nahrazení elipsy kružnicí o průměru 800 m ukazuje distribuci zinku v NNR obrázek 40.  

 
obrázek 40. Vizualizace gridu Zn v NNR při vyhledávaní (search) kružnicí výběru dat o průměru 800 m 
 

Dosavadní modelování bylo pro obsahy Pb a Zn transformované do NNR. Pro zjištění 
skutečných hodnot Pb a Zn je nutné gridy Pb a Zn transformovat z NNR do původní 
distribuce.  

Nejprve se gridy obsahů Pb a Zn v NNR převedou z formátu grd Surferu do textového 
formátu GSLIB (Deutsch a Journel 1998) speciálně ve Visual Basicu vytvořeným 
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programem GridNNRout (obrázek 41). Ukázka části souboru Grid_Pb_NNR_800_800.out 
ve formátu GSLIB je v tabulce 16. V tomto formátu lze gridy obsahů Pb a Zn v NNR načíst 
do prostředí SGeMS (obrázky 42 a 43). 

 
obrázek 41. Úvodní okno programu GridNNRout 
 

tabulka 16. Ukázka části souboru Grid_Pb_NNR_800_800.out ve formátu GSLIB  
(-9966699 je nestanovená hodnota) 

Metal_Pb_NNR_o.grd (376x351x1) 

1 

Pb_NNR 

-9966699 

-9966699 

… 

6.44345695820224E-02  

 0.323429471577184  

 3.75293264954065E-02  

-4.66737610334896E-02  

-4.66739588352354E-02  

-7.07809611499252E-02  

-0.139252057833576  

-0.209425415888676  

-0.179220070983751  

-0.115761465481401  

-0.115760146711282  

-5.63495755697335E-02  

 1.67805965654002E-02  

-0.107952794800178  

 0.175830173332048 

… 
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obrázek 42. Zobrazení gridu obsahu Pb v NNR v prostředí SGeMS 

 

 
obrázek 43. Zobrazení gridu obsahu Zn v NNR v prostředí SGeMS 

 

V prostředí SGeMS se utilitou Trans provede transformace gridů Pb a Zn v NNR do původní 
distribuce (obrázky 44 a 45). 
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obrázek 44. Zobrazení gridu obsahu Pb v původní distribuci v prostředí SGeMS 

 

 
obrázek 45. Zobrazení gridu obsahu Zn v původní distribuci v prostředí SGeMS 

 

Na obrázcích 46 a 47 jsou histogramy gridů Pb a Zn v původní distribuci spolu se základními 
statistickými charakteristikami. Při srovnání s histogramy distribuce vstupních dat (obrázky 
20 a 21) je zřejmé, že jsou téměř stejné.  
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obrázek 46. Distribuce gridu Pb po převodu z NNR 
do původní distribuce  

obrázek 47. Distribuce gridu Zn po převodu z NNR 
do původní distribuce 

 

Z prostředí SGeMS se výsledné gridy Pb a Zn exportují opět ve formátu GSLIB. Ukázka 
části takto vzniklého souboru Grid_Pb_800_800.out ve formátu GSLIB je v tabulce 17.  

tabulka 17. Ukázka části souboru Grid_Pb_ 800_800.out ve formátu GSLIB 

Grid_Pb_NNR_800_800 (376x351x1) 

2 

Pb_NNR 

Pb_NNR_zpet 

-9966699 -9966699  

-9966699 -9966699  

… 

0.5543872118 0.0799999982119  

0.851015865803 0.239999994636  

0.922526955605 0.248420402408  

0.889249742031 0.239999994636  

0.708946943283 0.103174604475  

0.543636798859 0.0799999982119  

0.471921533346 0.0599999986589  

0.420540720224 0.0500000007451  

0.394784927368 0.0250000003725  

0.421046346426 0.0500000007451  

0.311133444309 -0  

0.445406615734 0.054999999702  

… 
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Z formátu GSLIB se gridy obsahů Pb a Zn převedou do formátu grd Surferu speciálně ve 
Visual Basicu vytvořeným programem Prevod_GSLIB_GRD (obrázek 48). Na obrázcích 49 
a 50 je vidět plošná distribuce olova a zinku ve studovaném území při vyhledávání dat 
kružnicí o průměru 800 m v prostředí programu Surfer.  

V prostoru, kde jsou zvýšené obsahy Pb a kde je vyšší hustota dat, bylo vybráno území pro 
3D modelování (žlutý polygon na obrázcích 49 a 50), jak je též popsáno v následující 
subkapitole. 

 
obrázek 48. Okno výběru vstupních dat a zpracování programu Prevod_GSLIB_GRD 

 

 
obrázek 49. 2D model distribuce Pb po převodu z NNR do původní distribuce v prostředí programu Surfer 
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obrázek 50. 2D model distribuce Zn po převodu z NNR do původní distribuce v prostředí programu Surfer 

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

Při prostorovém modelování bylo možné vycházet pouze z údajů z rýh a šachtic. I tato data 
musela být verifikována, jak je již naznačeno v kapitole 3, kde jsou zmíněny i problémy 
s nadmořskými výškami a opravy z lidarových map. V prostředí Visual Basic pro aplikace 
byla vytvořena makra k dopočítání souřadnic vzorků u rýh, kontrole délek atd., podobně 
jako u metalometrických profilů. V tabulkách 18 a 19 je vidět ukázka vstupních dat pro 
makra a dat po přepočtu.  

tabulka 18. Vstupní data pro rýhy (příklad) 

 
tabulka 19. Data po přepočtu makrem (příklad) 

 

Verifikace byla provedena pro všechny šachtice a rýhy ve zkoumané oblasti. 
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Protože dolování v revíru Oloví probíhalo především v jeho severní studenecké části a 
v centrální části západně od původního Bleistadtu, byl ložiskově-geologický průzkum 
soustředěn především na tyto části, kde lze očekávat největší hustotu dat, jak ukazuje 
obrázek 51. 

Kromě statistického pohledu (počet a hustota vzorků) je však třeba přihlédnout ke 
geologickému vývoji a pravděpodobné mineralizaci. V geologické charakteristice revíru 
(kap. 2.3) je na základě starších prací řečeno,že rudní revír je budován mohutným žilným 
pásmem se základním směrem v centrální části SZ–JV; objevují se však i žíly směru zhruba 
V–Z.  Žíly byly sledovány rýhami a šachticemi, částečně též i hlubinnými kutacími pracemi.  

Modelované těleso musí mít alespoň určitou hustotu vzorků, kterou by bylo možné použít 
pro modelování a mělo by odpovídat i předpokládanému průběhu žil. Jak je však rovněž 
v kap. 2.3 řečeno, příloha s mapami 1 : 5 000, kde měl být průběh žil zachycen, nebyla 
z neznámého důvodu reprodukována a je zřejmě nenávratně ztracena. Naštěstí na některých 
mapách s odebranými vzorky (1 : 5 000) je částečně průběh některých žil zakreslen. Proto 
bylo možné jejich průběh alespoň částečně odečíst v souřadném systému a zavést do 
mapového podkladu, se kterým model pracuje. Pravděpodobný průběh žil ukazuje obrázek 
52 tak, jak byl rekonstruován z jiných, byť neúplných mapových podkladů. Důležité je, že 
většina žil má předpokládaný průběh SZ-JV. Zcela jistě žilné tahy pokračují i dál, ale jejich 
mapování už by bylo časově náročné. Bylo by možné např. detailně zakreslit všechny stopy 
po historické těžbě (pinky a haldy), ale to svojí náročností naprosto překračuje rámec této 
práce, která má metodický charakter. 

Modelované těleso bylo vymezeno pravděpodobným výskytem žil Červená, Vlčí, Anna (a 
její pokračování jv. směrem) při křížení s žilou Modrá. Oblast určená pro modelování je 
vidět na obrázcích 51 a 52.  

Při uvažování o vhodné oblasti k modelování nelze opominout i praktické faktory – pro 
případný další ložiskově-geologický průzkum by mělo jít o oblast, která nemá výrazné střety 
zájmů. 

Oblast pro 3D modelování tedy byla vymezena na základě: 

− výsledků plošného modelování Pb; 

− množství dat, které lze k modelování použít; 

− geologické stavby, tedy předpokládaného průběhu křemenných žil s Pb zrudněním; 

− oblast je i mimo chráněnou zástavbu (lidská obydlí – viz obrázky 49 a 50), a bylo by 
tedy možné uvažovat i o dalším průzkumu. 

Na obrázku 53 je znázorněn povrch modelované oblasti s lokalizací vzorků z rýh a šachtic a 
proporcionálním zobrazením obsahů Pb. 
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obrázek 51. Oblast vymezená pro modelování se situací vzorků 
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obrázek 52. Předpokládaný průběh žil ve zkoumaném území 

 
obrázek 53. Povrch modelované oblasti s proporcionálním zobrazením obsahu Pb v rýhách a šachticích 
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6.6 Vytvoření 3D modelu prostorové distribuce Pb a Zn (3D gridů) s využitím 
metody IDW 

Po vymezení území pro 3D modelování byl vytvořen zvláštní soubor, do kterého byly 
přeneseny údaje ze vzorků z rýh a šachtic. Celkem je v modelovaném prostoru 104 vzorků. 
Dat pro prostorové (3D) modelování je málo, nemá tedy žádný význam dělat geostatistickou 
strukturální analýzu. Místo toho byla použita metoda inverzních vzdáleností – Inverse 
Distance Weighting (IDW). Pro malou hustotu dat je vhodné použít inverzní druhé mocniny 
těchto vzdáleností (metoda IDW2, nebo též označovaná jako IDS). Vyšší mocniny 
inverzních vzdáleností by přinesly spíše zkreslující výsledky.  

Po revizi dat bylo dále nutné uvážit prostorové rozměry vzorků, které byly v podstatě 
odebrány jako bodové. V úvahu je možné vzít dva postupy. 

 

Postup A 

První možnost byla taková, že mocnost vzorků by mohla být vztažena na vzdálenost 0,5 m 
– u rýh ve směru žíly, u šachtic do hloubky, vždy po deseti centimetrech – čili na pět vzorků 
se souřadnicemi X, Y a Z umístěnými do středu deseticentimetrového úseku. Tato možnost 
vychází z úvahy, že žilné zrudnění by mohlo mít v určitých směrech jakousi kontinuitu. 
Problémem je, že pro takovou úvahu nejsou dostatečné vědomosti o geologické stavbě 
lokality. V současné době je lze získat jen ze studia literatury, neboť důlní díla nejsou 
přístupná. 

První modelované výsledky při odhadu zdroje ukázaly zcela nerealisticky vysoké hodnoty, 
jež jsou dány uragánními vzorky s velmi vysokými obsahy olova, které v podstatě mohou 
odpovídat až čistému galenitu. To je vidět v další subkapitole u variant 1 a 2. 

 

Postup B 

Protože vzorků je velmi málo, při vyloučení uragánních hodnot by zbylo jen velmi málo dat 
pro další modelování. Směrů k řešení je několik, mnou zvažované možnosti jsou: 

1) Vysoké obsahy násobit nějakým koeficientem, příklad ukazuje tabulka 20. 

tabulka 20. Koeficienty snižující uragánní obsahy prvků 

obsah prvku nad % 25 50 75 80 
koeficient 0,5 0,3 0,2 0,1 

 

Tento postup by mohl mít smysl, kdyby ho prováděl geolog, který má s lokalitou a 
průzkumem vlastní zkušenost (např. při dokumentaci a odběru vzorků), aby mohl 
odpovědně posoudit koeficienty a zdůvodnit je. Po více než šedesáti letech po 
ložiskovém průzkumu považuji tento postup za nevhodný. 

2) Vytvořit algoritmus, který by uragánní vzorky prostorově omezil výrazně více, než 
vzorky, které jsou pod stanovenými hodnotami. Příklad ukazuje tabulka 21. 

tabulka 21. Dosah hodnoty vzorku 

obsah prvku pod medián průměr průměr . 2 více 
rozsah v m 5,0 2,0 1,0 0,3 
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I tento postup vyžaduje výrazně vyšší znalost geologického vývoje zrudnění a je nad 
možnosti této práce. 

3) Zachovat zjištěné hodnoty vzorků, ale interval uvažovaný v postupu A (0,5 m) rozdělit 
tak, že ve středu bude původní hodnota (x), ve vzdálenosti 0,1 m od středu bude x/2, a 
na okraji segmentu budou hodnoty blízké nule. Tato možnost byla zvolena pro další 
postup prací.  

Srovnání obou postupů je v tabulce 22. 

tabulka 22.  Příklad prostorového vztažení hodnot vzorků ve variantách 

  ID Y X Z hloubka Pb (%) Zn (%) 
vzorek OŠ2 -872757,8 -1005928,4 548,93 5,0 2,590 2,790 

postup A OŠ2 

-872757,8 -1005928,4 544,13 4,8 2,590 2,790 
-872757,8 -1005928,4 544,03 4,9 2,590 2,790 
-872757,8 -1005928,4 543,93 5,0 2,590 2,790 
-872757,8 -1005928,4 543,83 5,1 2,590 2,790 

-872757,8 -1005928,4 543,73 5,2 2,590 2,790 

postup B OŠ2 

-872757,8 -1005928,4 544,13 4,8 0,001 0,001 
-872757,8 -1005928,4 544,03 4,9 1,295 1,395 
-872757,8 -1005928,4 543,93 5,0 2,590 2,790 
-872757,8 -1005928,4 543,83 5,1 1,295 1,395 

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

Na malém množství vzorků, ze kterého vychází prostorové modelování, nelze provést 
strukturální geostatistickou analýzu, aby mohla být charakterizována anizotropie 
prostorového rozložení dat.  

Proto byla pro další postup anizotropie odhadnuta tak, že se jedná o žilný systém se směrem 
hlavní osy elipsoidu anizotropie v převládajícím směru žilných tahů a tektoniky. Byly 
vytvořeny čtyři varianty s anizotropií ve směru žilného systému, které se liší poměrem os 
v elipsoidu anizotropie a výběru dat. První dvě varianty byly vypracovány pro postup A, 
další dvě použily postup B3) uvedený výše.  

Varianta 1 – poměr os  1 : 5,30 : 235,49; 

Varianta 2 – poměr os  1 : 5,30 : 235,49; 

Varianta 3 – poměr os  1 : 5,30 : 235,49 

Varianta 4 – poměr os  1 : 1 : 10 

Tvorba 3D gridů obsahu Pb a Zn metodou IDW probíhá s pomocí modulu Gridder 
v prostředí programu Voxler (obrázky 54 až 56). Po omezení vzniklých 3D gridů povrchem 
(modul Math) je nutno vyexportovat oba 3D gridy ve formě sérií horizontálních 2D gridů ve 
formátu grd Surfer. Tyto jsou pak vstupními soubory pro program Oloví.  
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obrázek 54. Tvorba 3D gridu obsahu Pb v prostředí Voxler – zadání parametrů elipsoidu anizotropie pro 

variantu 4 

 

 
obrázek 55. Tvorba 3D gridu obsahu Pb v prostředí Voxler – zadání parametrů topologie gridu pro variantu 4 
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obrázek 56. Tvorba 3D gridu obsahu Pb v prostředí Voxler – zadání parametrů elipsoidu vyhledávání 

vstupních dat pro variantu 4 

Pro odhad zdroje byl v jazyce Visual Basic vytvořen modul programu Oloví (obrázky 57 až 
60), který umožňuje vyčíslit zásoby v jednotlivých výškových řezech a dává i celkové 
sumáře zásob, které jsou uvedeny v následující subkapitole 6.7. 

 
obrázek 57. Úvodní okno programu Oloví 

 
obrázek 58. Program Oloví – kontrola vstupních souborů zadaných v inicializačním souboru  
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obrázek 59. Program Oloví – kontrola parametrů pro odhad zásob a vizualizaci zadaných v inicializačním 

souboru  

 
obrázek 60. Program Oloví – výpočet podle zadaných vstupních parametrů  

(modul pro odhad zásob je vlevo dole)  

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

Pro základní diskusi o možnosti odhadu zásob je nejprve uvést některé zásadní skutečnosti, 
které vycházejí z celkového pojetí zdrojů a zásob nerostných surovin, jak jsou chápány téměř 
v celém světě a jak to požadují kodexy a pravidla založená na bázi definované CRIRSCO 
(Commitee for Mineral Rerserves International Reporting Standards [7]). Základní principy 
jsou popsány Opekarem et al. (2017) nebo Vaněčkem (2018). Jedná se o tyto základní 
předpoklady: 

a) Nejedná se o výpočet, ale vždy pouze o odhad množství a kvality nerostné suroviny, 
protože se vždy vychází z neúplného množství dat, která jsou statisticky upravena. 
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b) Termín „zásoby“ by u nerostných surovin měl být používán jen pro odhad takové části 
ložiska, kde jsou jasné geologické a technologické parametry ve vztahu k ekonomice 
těžby a úpravy, jakož i k dalším faktorům, které ovlivňují využitelnost suroviny (jako 
jsou např. faktory legislativní, environmentální aj.). V ostatních případech se jedná 
pouze o zdroje – viz též obrázek 61. Protože toto názvosloví ještě není v ČR zaběhlé a 
srozumitelné, je na tomto obrázku uvedeno i originální znění, jak to uvádí např. 
Standard PERC (Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee [8]) z roku 
2013. 

c) Velmi slabá hustota dat by mohla (v tomto modelovaném případě) opravňovat k odhadu 
nejméně ověřeného zdroje – tj. zdroje odvozeného (inferred), což je zhruba na úrovni 
prognózního zdroje P1 v podmínkách ČR. Celkově se tak odhad zdroje („výpočet 
zásob“) v tomto případě dostává na úroveň vypracování průzkumného záměru – čili 
cílového plánu průzkumu (Exploration Target).  

 

 
obrázek 61. Základní vztah mezi výsledky průzkumu, zdroji a zásobami nerostných surovin 

(upraveno podle PERC 2013 [8] a Vaněček 2018) 
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Pro jakékoli odhady zdrojů a zásob je důležité stanovit limitní obsahy užitkových složek 
(cut-off). V české praxi se tyto limitní obsahy stanovují v Podmínkách využitelnosti (před 
rokem 1988 byly nazývané „Kondice“), což je nedílná součást odhadu zdroje či zásob. 

Při průzkumu Oloví (Erban a Cejnar 1964) nebyly žádné limitní obsahy stanoveny a nelze 
se proto na ně odvolat.  

Pomocí by mohl být blízký průzkum olověných rud na lokalitě Bleigrund (Kušnír et al. 
1959), kde se pro bilanční zásoby stanovil minimální obsah Pb na úrovni 3,5 %. Pro vlastní 
modelování a odhad zdroje však tato hodnota není nijak významná, protože limitní obsahy 
lze při modelování stanovit libovolně. Navíc lokalita Bleigrund byla ověřována i pro 
barytovou surovinu, což ovlivnilo kondiční podmínky. 

Pro velmi nízkou hustotu dat nelze uvažovat o 3D modelování celého revíru. Ale obdobným 
způsobem by bylo možné v olovském revíru, ale i v jiných rudních revírech, postupovat od 
kritické revize vstupních údajů až po orientační odhad nerostného potenciálu revíru a odhad 
zdrojů. 

V následujícím textu jsou charakterizovány varianty odhadu zdroje. 

 

Varianta 1 

Varianta 1 byla zpracována pro poměr os elipsoidu anizotropie 1 : 5,30 : 235,49 s délkou os 
elipsoidu výběru dat 20 : 80,78 : 430,81 m. Zvolený výběr vzorků odpovídá postupu A 
z předchozí subkapitoly. 

Na obrázku 62 je ideální model distribuce olova.  

 
obrázek 62. Ideální model distribuce Pb – varianta 1 
 

Při oříznutí ideálního modelu povrchem jsou viditelné proporcionálně zobrazené některé 
vzorky, které byly použity (obrázek 63).  
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obrázek 63. Distribuce Pb oříznutá povrchem – varianta 1 
 

Výškový rozsah byl 500 až 660 m n. m. 

V tabulce 23 jsou výsledky modelování (odhad zdroje programem Oloví) ve variantě 1. 

tabulka 23. Výsledky modelování Pb a Zn – varianta 1 

limit 
Pb 

prvek 
 

počet bloků objem 
suroviny 

(m3) 

tonáž 
suroviny 

(kt) 

průměrný 
obsah (%) 

tonáž kovu 
(t) 

vše 
Pb 96 852 12 106 500 32 688 4,10 1 340 255 
Zn 96 852 12 106 500 32 688 0,28 92 762 

>1 %  
Pb 39 376 4 922 000 13 289 9,55 1 269 254 
Zn 38 122 4 765 250 12 866 0,45 58 142 

>2 %  
Pb 28 706 3 588 250 9 688 12,56 1 216 708 
Zn 27 514 3 439 250 9 286 0,32 30 140 

 

Tabulka 23 ukazuje, že při takto zvoleném postupu jsou výrazně nadhodnocené obsahy olova 
i zinku. 

 

Varianta 2 

Protože při poměru os, který je ve variantě 1, byly výsledky odhadu zdroje zřetelně 
nadhodnocené, byl zmenšen dosah vzorků, délky os elipsoidu výběru dat byly 10 : 40,38 : 
215,41 m. 

Na obrázku 64 je ideální model, na obrázku 65 je model, který je oříznutý povrchem. 
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obrázek 64. Ideální model distribuce Pb – varianta 2 
 

 
obrázek 65. Distribuce Pb pod povrchem – varianta 2 

 

Výškový rozsah modelování byl 505 až 660 m n. m. 

V tabulce 24 jsou výsledky modelování (odhad zdroje) ve variantě 2. 
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tabulka 24. Výsledky modelování Pb a Zn – varianta 2 

limit 
Pb 

prvek 
 

počet bloků objem 
suroviny 

(m3) 

tonáž 
suroviny 

(kt) 

průměrný 
obsah (%) 

tonáž kovu 
(t) 

vše 
Pb 33 615 4 201 875 11 345 4,68 530 459 
Zn 33 615 4 201 875 11 345 0,31 34 959 

>1 %  
Pb 12 161 1 520 125 4 104 12,39 508 443 
Zn 11 569 1 446 125 3 904 0,55 21 481 

>2 %  
Pb 8 666 1 083 250 2 925 16,79 491 198 
Zn 7 416 927 000 2 501 0,51 12 703 

 

Při této variantě je odhad zdroje stále ještě vysoký, ale lépe by mohl odpovídat situaci na 
lokalitě.   

 

Varianta 3 

Délky os elipsoidu výběru dat byly stejné jako u varianty 2, tedy 10 : 40,38 : 215,41 m. 

Při modelování je se vzorky nakládáno podle postupu B kapitoly 6.6 s krokem po 10 cm – 
tj.: x (střed vzorku);  x/2 (±0,1 m); 0,001 (±0,2 m). 

Na obrázku 66 je ideální model, na obrázku 67 je model, který je oříznutý povrchem. 

 
obrázek 66. Ideální model distribuce Pb – varianta 3 
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obrázek 67. Distribuce Pb pod povrchem – varianta 3 

 

V tabulce 25 jsou výsledky modelování (odhad zdroje) ve variantě 3.  

 

tabulka 25. Výsledky modelování Pb a Zn – varianta 3 

limit 
Pb 

prvek 
 

počet bloků objem 
suroviny 

(m3) 

tonáž 
suroviny 

(kt) 

průměrný 
obsah (%) 

tonáž kovu 
(t) 

vše 
Pb   32 923 4 115 375 11 112 1,88 208 482 
Zn   32 923 4 115 375 11 112 1,12 13 411 

>1 %  
Pb 8 210 1 026 250 2 771 6,90 191 181 
Zn 7 066 883 250 2 385 1,83 4 367 

>2 %  
Pb 4 486 560 750 4 514 9,24 139 961 
Zn 3 622 452 750 1 222 0,03 398 

 

Na variantě 3 je vidět, že zvolený postup B je realističtější a obsahy sledovaných kovů by se 
mohly blížit skutečnosti. 
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Varianta 4 

Jako poslední varianta byl vytvořen model se zcela jiným elipsoidem anizotropie, který má 
poměr os 1 : 1 : 10 (obrázek 54). Délky os elipsoidu výběru dat byly 10 : 10 : 100 m (obrázek 
56). 

Na obrázku 68 je ideální model, na obrázku 69 je model, který je oříznutý povrchem. 

 
obrázek 68. Ideální model distribuce Pb – varianta 4 

 

 
obrázek 69. Distribuce Pb pod povrchem – varianta 4 
 

Výsledky odhadu zdroje pro variantu 4 jsou v tabulce 26. 
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tabulka 26. Výsledky modelování Pb a Zn – varianta 4 

limit 
Pb 

prvek 
 

počet bloků objem 
suroviny 

(m3) 

tonáž 
suroviny 

(kt) 

průměrný 
obsah (%) 

tonáž kovu 
(t) 

vše 
Pb 4 601 575 125 1 553 2,00 31 105 
Zn 4 601 575 125 1 553 0,12 1 868 

>1%  
Pb 985 123 125   332 8,77 29 140 
Zn 895 111 875 306 0,12 365 

>2%  
Pb 798 99 750 269 10,51 28 295 
Zn 673 84 125 227 0,03 70 

 

Z obrázků 68 a 69 je patrné, že při této variantě by se modelované území rozpadlo na několik 
zcela samostatných bloků, u kterých by nebylo možné uvažovat o případném využití. 
Výsledky odhadu zdroje pro Pb a Zn ve variantě 4 se velmi pravděpodobně nejvíce blíží 
tomu, jaký by mohl být realistický pohled na množství zásob modelovaného zdroje při 
započtení oprav na vydobyté prostory z historické minulosti.  

V tabulkách 27 a 28 jsou souhrnně ukázány výsledky odhadu zdroje ve všech čtyřech 
variantách. 

Protože v revíru probíhala historická hornická činnost, bylo by dále možné ještě modelované 
zásoby zdroje korigovat koeficientem, který by vyjádřil míru vydobytí. Tato úvaha je na 
současné úrovni znalostí zcela hypotetická.  

Vzhledem k historické těžbě jsou nejpravděpodobnější výsledky varianty 4. 

tabulka 27. Celkové výsledky odhadu zdroje Pb ve variantách  

obsah 
Pb 

varianta prvek surovina 
(kt) 

průměrný  
obsah  kovu (%) 

tonáž kovu 
(t) 

vše 

1 Pb 32 688 4,10 1 340 255 
2 Pb 11 345 4,68 530 459 
3 Pb 11 112 1,87 208 482 
4 Pb 1 553 2,00 31 105 

>1% 

1 Pb 13 289 9,55 1 269 254 
2 Pb 4 104 12,39 508 443 
3 Pb 2 771 6,90 191 181 
4 Pb 332 8,77 29 140 

>2% 

1 Pb 9 688 12,56 1 216 708 
2 Pb 2 925 16,79 491 198 
3 Pb 4 514 9,24 139 961 
4 Pb 269 10,51 28 295 
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tabulka 28. Celkové výsledky odhadu zdroje Zn ve variantách  

obsah 
Zn 

varianta prvek surovina 
(kt) 

průměrný  
obsah  kovu (%) 

tonáž kovu 
(t) 

vše 

1 Zn 32 688 0,28 92 762 
2 Zn 11 345 0,31 34 959 
3 Zn 11 112 1,12 13 411 
4 Zn 1 553 0,12 1 868 

>1% 

1 Zn 12 866 0,45 58 142 
2 Zn 3 904 0,55 21 481 
3 Zn 2 385 1,83 4 367 
4 Zn 306 0,12 365 

>2% 

1 Zn 9 286 0,32 30 140 
2 Zn 2 501 0,51 12 703 
3 Zn 1 222 0,03 398 
4 Zn 227 0,03 70 

6.8 Vizualizace horizontálních a vertikálních řezů 3D modelu v prostředí 
Surfer 

Program Oloví (obrázek 60) dovoluje generovat série horizontálních (modul Vykreslení 
horizontálních řezů zadaných vrstev) a vertikálních (modul Vykreslení zadaných 
vertikálních řezů XZ a YZ) řezů podle zadaných parametrů, jejichž ukázka je na obr. 70 a 
71. 

varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4 

 

 

   

obrázek 70. Horizontální řezy 560 m n. m. pro varianty 1 až 4 
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varianta 1 varianta 2 

  

varianta 3 varianta 4 

  

obrázek 71. Vertikální řezy YZ 872750 (JTSK) pro varianty 1 až 4  
 

Porovnání všech čtyř variant lze rovněž znázornit těmito horizontálními a vertikálními řezy. 
Jsou znázorněny až v této subkapitole. Řezy jsou pro modelování obsahu olova bez limitního 
omezení – tedy všechny bloky gridu o velikosti 5*5*5 m. Protože se jedná o ilustrační a 
doplňující informace, není nutné v této práci prezentovat více takových podpůrných 
obrázků, které lze velmi snadno generovat programem Oloví v prostředí programu Surfer. 

I z modelových řezů je vidět, že varianta 4 představuje model se značně nespojitým 
zrudněním, což může být způsobeno dvěma faktory: 

a) malým množstvím odebraných vzorků, a tedy i malou hustotou dat pro modelování; 

b) geologickým vývojem a vydobytím části žilných těles. 
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7 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DISTRIBUCE PRVKŮ A JEJICH 
KVANTIFIKACE V DIGITÁLNÍM MODELU S DŘÍVE 
PROVEDENÝMI PRŮZKUMY 

Při průzkumech OÚM po roce 2011 byl předpokládán předběžný koncepční model šíření 
škodlivých prvků v revíru, příklad je na obrázku 72. 

 
obrázek 72. Předběžný koncepční model pro OÚM 1816 

(Raus et al. 2012e) 

Tento předběžný koncepční model šíření škodlivých prvků byl potvrzen mnou modelovanou 
plošnou distribucí olova a zinku.  

Směr proudění podzemní vody je obecně ve směru sklonu terénu a oblast revíru Oloví je 
drénována do řeky Svatavy – a to jak přirozeným prouděním podzemních vod, tak i 
odvodňováním stařin dědičnými štolami. Díky malé rozpustnosti minerálů olova to však 
nepředstavuje zvýšené nebezpečí pro ekosystémy i lidské zdraví, jak již prokázali Richter a 
Pecharová (2013). 

Výrazně větší nebezpečí může představovat eolické šíření kontaminace arzénem (viz 
kapitola 3.7), které však nebylo studováno v žádném z předchozích průzkumů. 

Původní a jen velmi předběžný odhad zásob, který ani nebyl řádně zdůvodněn, kvantifikoval 
množství zásob na žilách Červená – Schaufel, Schaller a Krásná Marie (v blízkosti 
poruchového pásma Anna – viz obrázek 52) v prognózní kategorii D 260 000 t rud Pb + Zn 
o kovnatostech, které jsou uvedeny v tabulce 29. Tento dříve ověřovaný úsek (Erban a 
Cejnar et al. 1964) je velmi blízký svým rozsahem území prostorově modelovanému (3D). 
Ani podle tehdy platných pravidel KKZ se tedy nejednalo o výpočet zásob, ale jen o odborný 
odhad, který by dnes odpovídal úrovni P2.  
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tabulka 29. Srovnání kovnatostí z roku 1964 s kovnatostmi modelovanými 

rok žíla 
Průměrná kovnatost v % 

Pb Zn 

1964*) 
Červená – Schaufel 2,10 0,69 
Schaller 5,41 0,23 
Krásná Marie  1,22 1,10 

2018**) 

Varianta 1 (vše) 4,10 0,28 
Varianta 2 (vše) 4,68 0,31 
Varianta 3 (vše) 1,88 1,12 
Varianta 4 (vše) 2,00 0,12 

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

Protože v ZZ Oloví (Erban a Cejnar et al. 1964) není nijak naznačeno, jak autoři došli 
k celkové sumě 260 000 kt suroviny (rudy) a při neznámém hloubkovém dosahu, nelze 
srovnat celkové výsledky odhadu zásob provedené těmito autory s výsledky vyčíslenými 
během modelování v této práci. 

Ze srovnání dřívějších a nových odhadů kovnatosti a množství rudy zdroje (tabulka 29) 
vychází největší podobnost původního odhadu s modelovanou variantou 4 pro všechny 
vzorky (bez stanovení limitní kovnatosti – cut off). 
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8 ZÁVĚR 

Hlavním cíle disertační práce bylo vyhodnocení environmentálních dopadů historické 
hornické činnosti v rudním revíru Oloví. V tomto revíru existují práce a data z ložiskového 
geologického průzkumu z 50.-60. let dvacátého století a data pořízená po roce 2011, která 
byla získána průzkumem opuštěných úložných míst těžebního odpadu.  

V disertační práci jsou uvedeny základní charakteristiky rudního revíru shromážděné 
z dostupné odborné literatury. 

Pro splnění výše uvedeného cíle byla nejprve kriticky revidována všechna dostupná data, 
což u starého ložiskového průzkumu vyžadovalo vytvoření maker, aby bylo možné 
jednotlivým vzorkům přiřadit souřadnice ke vzorkům a překontrolovat délky 
metalometrických profilů a průzkumných rýh – při tom byly odhaleny zásadní nesrovnalosti 
v nadmořských výškách u některých děl. Chybné nadmořské výšky byly opraveny podle 
lidarové mapy. 

Další postup spočíval ve vytvoření digitálního modelu.  

Byla vymezena oblast s metalometrickými profily z ložiskového průzkumu s pravidelně 
odebíranými vzorky olova a zinku. Tato oblast byla pokryta plošnými (2D) digitálními 
modely distribuce těchto kovů (Pb a Zn) metodou základního krigingu. Pro plošné 
modelování distribuce dalších chemických prvků není dostatek dat. 

Dalším krokem byla verifikace a revize vstupních dat pro 3D model. Pro malou hustotu dat 
byla vybrána oblast, kde je dat z rýh a šachtic z předchozího ložiskového průzkumu nejvíce 
– zároveň se jedná o oblast, kde byl v minulosti učiněn pokus o velmi nepřesný odhad zásob. 
Tato oblast by navíc vyhovovala i podmínkám pro případný další ložiskový průzkum, 
protože je mimo obydlené oblasti a tím s nejméně pravděpodobným střetem zájmů. 

Prostorové modelování proběhlo pomocí programu Oloví, který umožnil vizualizace a odhad 
zásob zdroje. Celkem byly zpracovány čtyři varianty s různým modelováním rozsahu vlivu 
vzorku a s různými parametry pro osy vyhledávání v elipsoidu anizotropie.  

Všechny čtyři varianty jsou v této práci uvedeny a stručně komentovány. 
Nejpravděpodobnější je varianta čtvrtá – celkovými výsledky odhadu zdroje i vizualizací 
vertikálních a horizontálních řezů se nejvíce blíží realitě. 

Modelování plošné i prostorové distribuce olova a zinku, které je v této disertační práci, 
může sloužit i jako metodika pro zkoumání plošné distribuce škodlivých chemických prvků 
na základě dat různého stáří. Zároveň může sloužit i jako metodika odhadu zdroje 
z archivních údajů pro odhadování ložiskového potenciálu dříve zkoumaných území. 

Modelované distribuce škodlivých chemických prvků ve zkoumaném rudním revíru Oloví 
odpovídají předpokladům, které byly učiněny dříve při průzkumu opuštěných úložných míst 
těžebního odpadu. 
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