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Výpočet zásob ložisek nerostů (1) 
Úvod do problematiky výpočtu zásob (1)

Zásoby ložiska nerostů byly definovány v úvodní části práce (srovnej snímek 15 v části Klasifikace zásob 
. .. ). Zásoby jsou však zmiňovány ve více částech zákona č. 44/88 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon) Př. 1 .

Povinnost „evidovat stav zásob výhradního ložiska a jeho změny" je zakotvena jako třetí v pořadí 
mezi povinnostmi organizací vykonávajících vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek 

nebo jinou hornickou činnost, jak je uvádí již citovaný horní zákon Př. 1.

I výpočet zásob je vícekrát zmiňován v horním zákonu. Nejpodstatnější z nich je povinnost organizace 
vyhodnocovat výsledky vyhledávání a průzkumu ložiska s tím, že

součástí vyhodnocení je výpočet zásob (§ 14 horního zákona, srovnej i další texty týkající se výpočtu 
zásob Př. 1) .
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Výpočet zásob ložisek nerostů (1) 
Úvod do problematiky výpočtu zásob (2)

Horní zákon řeší jen základní rámec výpočtů zásob ložisek nerostů.

Podrobnosti týkající se výpočtů zásob upravuje obecně závazný právní předpis, který byl vydán 
jako vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek Př. 2.

Výpočtu zásob se týká §18 výše citované vyhlášky č. 369/2004 Sb. a také jeho příloha č. 10, o 
postupu při zpracování a náležitosti výpočtu nebo přepočtu zásob.

Tato příloha nahrazuje dříve vydané předpisy týkající se rozsahu a obsahu výpočtů zásob. 
Legislativní řešení výpočtů zásob v České republice tak zachovává určitou návaznost na dříve 

uplatňované postupy, kdy obdobné předpisy vydávala dnes již neexistující Komise pro klasifikaci 
zásob ložisek nerostných surovin (KKZ).
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Výpočet zásob ložisek nerostů (1) 
Účel a výstupy výpočtu zásob ložisek nerostů (3)

Výpočet zásob je základem pro :

• zpracování projektů a hodnocení výsledků všech etap ložiskového průzkumu;
• projektování a otvírku nových dolů, nových pater a nových těžebních řezů;
• pro zpracování projektů přípravy a dobývání ložiska;
• zpracování závěrečné zprávy o ukončení hornické činnosti na ložisku;
• evidenci a státní bilanci zásob.

Výpočet zásob provází ložisko po celou dobu jeho existence. Výpočet zásob je výchozím 
zdrojem informací pro většinu důležitých rozhodnutí ve všech etapách osvojování

ložisek nerostů.
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Výpočet zásob ložisek nerostů (1) 
Nejdůležitější výstupy výpočtu zásob (4)

Hlavní výstupy výpočtu zásob jsou:

• sestavení prostorového modelu ložiska;
• geometrizace ložiskových těles;
• odhad hmotnosti zásob v dílčích blocích;
• zařazení zásob do kategorií prozkoumanosti a do druhu zásob podle jejich vhodnosti k 
využití;
• zhodnocení jakostních charakteristik zásob;
• posouzení hodnověrnosti a přesnosti vstupních dat a ocenění přesnosti odhadu 
stanovených zásob.

Součástí některých výpočtů bývá i odvození tzv. vytěžitelných zásob.
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Výpočet zásob ložisek nerostů (1) 
Další výstupy výpočtu zásob (5)

Výsledky výpočtu zásob poskytují rovněž podklady pro:

• zhodnocení geologických, tektonických, báňsko-technických, hydrogeologických a plynových 

pomě1ů na ložisku pro potřeby otvírky, přípravy a dobývání ložiska;

• zhodnocení jakostních charakteristik zásob ve vztahu k možnostem jejich úpravy, otvírky a 

dobývání ložiska;

• posouzení dopadů těžby a úpravy nerostů na životní prostředí,

• posouzení vlivu dobývání na povrch;

• vyhodnocení vhodnosti aplikované metody geologického průzkumu a těžby na ložisku včetně 

zhodnocení intenzity využívání zásob ložiska.
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Základy výpočtu zásob ložisek nerostů (2) 
Výpočet zásob v objemových jednotkách (1)
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Základy výpočtu zásob ložisek nerostů (2) 
Výpočet zásob ve váhových jednotkách (2)
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Základy výpočtu zásob ložisek nerostů (2) 
Výpočet zásob ve váhových jednotkách-rudy (3)
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Základy výpočtu zásob ložisek nerostů (2) 
Výpočet zásob ve váhových jednotkách-rudy (4)
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Základy výpočtu zásob ložisek nerostů (2) 
Základní parametry výpočtu zásob (5)
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Mocnost ložiska - typy a jejich přepočet (1)
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Pravá a nepravá mocnost – vertikální vrt (2)

Teoretický případ vztahu pravé (geologické) mocnosti a nepravé mocnosti v případě  
horizontálně uloženého ložiska a ideálně vertikálního vrtu (nepravá horizontální 
mocnost se neurčuje).
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Pravá a nepravá mocnost-vertikální vrt (3)

Vztah pravé (geologické) mocnosti a nepravé horizontální a vertikální 
mocnosti ukloněného ložiska ve vertikálním vrtu.
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Pravá a nepravá mocnost - ukloněný vrt (4)

Vztah pravé (geologické) 
mocnosti a nepravé  
vertikální mocnosti  
ukloněného ložiska  v 
ukloněném vrtu.
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Pravá a nepravá mocnost–obecně ukloněný vrt (5)

Vztah pravé (geologické) mocnosti a obecně orientované nepravé 
mocnosti ukloněného ložiska 
v obecně orientovaném vrtu.
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Vliv výnosu jádra na určení mocnosti ložiska (6)
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Karotážní diagramy a mocnost ložiska (7)

Příklad vzniku tzv. přijatého profilu vrtu z profilu dle vrtání a z profilu dle karotáže. 

Při karotáži vrtu bývá zpravidla
používáno více metod  

(česká část hornoslezské pánve).

NGK : neutron gama karotáž 
GK : gama karotáž
GGK-S : gama gama karotáž selektivní
GGK-HCo : gama gama karotáž

hustotní se zdrojem Co 
GGK-HCs : gama gama karotáž

hustotní se zdrojem Cs

Z karotážních křivek je patrná 
různá citlivost jednotlivých metod 

na přítomnost uhelné sloje.
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Geologická, zásobová a dobývaná mocnost (8)
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Geologická, zásobová a dobývaná mocnost (9)

Nejjednodušším případem vztahu geologické, zásobové a dobývané mocnosti je  
situace, kdy zmíněné tří mocnosti jsou totožné.

To platí při jednoduché stavbě ložiskového tělesa, vhodné technologii dobývání a 
příhodným vlastnostem okolních hornin.
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Geologická, zásobová a dobývaná mocnost (10)

Případ kdy dobývaná mocnost je větší než mocnost geologická a zásobová v 
důsledku nesoudržného nadloží (na příklad poloha jílovců pod mocnou polohou 
pískovců).

Obdobou je u rudných ložisek přibírka okolních hornin pro malou mocnost 
ložiskového tělesa (rudní žíly).
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Geologická, zásobová a dobývaná mocnost (11)

Případ kdy dobývaná mocnost je menší než mocnost geologická a zásobová. Část 
mocnosti sloje je ponechávána v zemi v počvě sloje jako tzv. technologická ztráta (běžné i 
u rudných ložisek).

Ponechávání uhlí v počvě je nebezpečné z hlediska prevence otřesů. Obdobné 
technologické ztráty mohou vznikat i při dobývání nepravidelných rudních těles.
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Geologická, zásobová a dobývaná mocnost (12)

Případ kdy dobývaná mocnost je menší než mocnost geologická a zásobová. Část 
mocnosti sloje je ponechávána v zemi ve stropě sloje jako tzv. technologická ztráta. 
Důvodem může být variabilní mocnost sloje, nesoudržné nadloží sloje, ochrana proti 
průvalu vod, výztuž s nedostatečnou výsuvnou výškou.

Ponechávání uhlí ve stropě je nebezpečné s ohledem na 
nebezpečí vzniku záparu.
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Geologická, zásobová a dobývaná mocnost (13)

Případ kdy dobývaná mocnost je menší než mocnost geologická a zásobová v důsledku 
vysoké popelnatosti spodní části sloje, která byla z výpočtu zásob v souladu s 
kondicemi vyloučena. Nejde proto o technologickou ztrátu.

U rudných ložisek je obdobou tohoto případu ponechávání části 
rudní polohy s nízkou kovnatostí.
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1) 
Geologická, zásobová a dobývaná mocnost (14)

Případ kdy dobývaná mocnost je větší než mocnost zásobová a rovna mocnosti geologické v 
důsledku vysoké popelnatosti svrchní části sloje, která byla z výpočtu v souladu s kondicemi 
vyloučena. V tomto případě se jedná o dobývání nebilančních případně tzv. podlimitních  zásob.

U rudných ložisek je obdobou tohoto případu situace, kde se do těžby dostává
i část nesoudržného okolí ložiska s nízkým či nulovým obsahem kovu.
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1)
Výpočet mocnosti ložiska nebo jeho části(15)
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1)
Výpočet mocnosti ložiska nebo jeho části (16)
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1)
Výpočet mocnosti ložiska nebo jeho části (17)

Příklad dokumentování a odečtení hodnot pro výpočet mocnosti váženým průměrem na 
vzdálenost měřených hodnot v boku raženého důlního díla v ložisku (M. Böhmer M. Kužvart 
1993).
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Mocnost ložiskového tělesa (3.1)
Výpočet mocnosti ložiska nebo jeho části (18)

Příklad výpočtu mocnosti váženým průměrem z plochy vlivu měřených mocností získaných 
vrty v nepravidelné síti, po použití metody mnohoúhelníků výpočtu zásob (I. D. Kogan 
1971). 

Vysvětlivky:
1 – chodby,
2 - průzkumné vrty,
3 - vnitřní hranice,
4 - vnější hranice,
5 – čísla výpočetních bloků

(s označením kategorií proz-
koumanosti zásob B, C1, C2). 
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Plocha ložiskového tělesa (3.2)
Základní charakteristika parametru (1)

V mapovém podkladu bývá plocha ložiska (resp. jeho část) jiná než plocha skutečná, 
jelikož většinou ložisko nebývá rovnoběžné s průmětnou rovinou. Ze změřené plochy v 
průmětné rovině se skutečná plocha vypočte podle jednoduchých vzorců. 
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Plocha ložiskového tělesa (3.2)
Plocha ukloněného ložiska (2)

Ve snaze zajistit,  aby mapové podklady 
ložiska byly 
co nejméně zkreslené, volí se při velkých 
úklonech ložiska vertikálně orientovaná 
průmětná rovina, v ojedinělých případech 
i rovina orientovaná rovnoběžně s ložiskem 
(to však může být nevýhodné pro některé 
práce
s mapovou dokumentací).  
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Plocha ložiskového tělesa (3.2)
Plocha ložiskového tělesa a výpočet objemu (3)

Teoreticky  lze pro výpočet objemu použít i zkreslenou plochu určenou v náryse či 
půdoryse, za předpokladu, že se použijí příslušné nepravé mocnosti. Jde o teoretickou 
úvahu, protože v praxi je zvykem převádět veškeré mocnosti na pravé a plochu ložiska 
(resp.jeho části) na plochu skutečnou.

PmV =

vmPV ´´=

hmPV ´=

Výpočet objemu ze zkreslené plochy
( M. Böhmer M. Kužvart 1993).
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Plocha ložiskového tělesa (3.2)
Stanovení velikosti plochy ložiska (4)
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Plocha ložiskového tělesa (3.2)
Stanovení plochy ložiska nebo jeho části (5)
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Plocha ložiskového tělesa (3.2)
Stanovení plochy ložiska nebo jeho části (6)

Měření úklonu ložiska ve vrtech (na jádře)
je značně problematické (malá plocha jádra, nemožnost generalizovat úklon a pod.)

Měření úklonu ložiska na vrtném jádře 
(Nieć 1982).
Existuje-li větší počet měření vypočte 
se průměrný úklon zpravidla jako jejich 
aritmetický průměr.
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Plocha ložiskového tělesa (3.2)
Stanovení plochy ložiska nebo jeho části (7)

Měření úklonu ložiska v důlních dílech (in situ)je nutno provádět generalizovaně. To je 
neměřit přímo v jednom či více místech, ale určit průměrný úklon ložiska v důlním díle.

Pozor : Úklon ložiska jevící se na stěnách důlního dílo je zpravidla vždy 
zkreslený v důsledku vzájemné orientace důlního díla a ložiska.

Úklonu ložiska v důlních dílech (Nieć
1982),
a-chodba, b-šibík.
Existuje-li větší počet měření vypočte 
se průměrný úklon zpravidla jako jejich 
aritmetický průměr.
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Plocha ložiskového tělesa (3.2)
Stanovení plochy ložiska nebo jeho části (8)

Určení úklonu ložiska konstrukčně v mapách a řezech
Po provedené identifikaci a korelaci ložiskových těles a vynesení vrtů do map zásob je 
možno určit průměrný úklon ložiska.

Určení úklonu ložiska konstrukcí.

Podmínkou správného určení úklonu 
ložiska (zejména na uhelných ložiscích) je 
dobře provedená identifikace a korelace.
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Plocha ložiskového tělesa (3.2)
Stanovení plochy ložiska nebo jeho části (9)
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Objemová hmotnost zásob (3.3)
Základní charakteristika parametru(1)
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Objemová hmotnost zásob (3.3)
Určování laboratorními metodami (2)
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Objemová hmotnost zásob (3.3)
Určování výpočtem (3)
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Objemová hmotnost zásob (3.3)
Určování měřením objemu in situ (4)
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Objemová hmotnost zásob (3.3)
Určování výpočtem z chemického složení (5)
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Objemová hmotnost zásob (3.3)
Poznámky k objemové hmotnosti zásob (6)
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Obsah užitkové složky (3.4)
Základní charakteristika parametru(1) 



50

Obsah užitkové složky (3.4)
V jakých jednotkách se obsahy užitkových složek 

sledují (2)
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Obsah užitkové složky (3.4)
Výpočet průměrného obsahu užitkové složky (3)
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Obsah užitkové složky (3.4)
Výpočet průměrného obsahu užitkové složky (4)
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Obsah užitkové složky (3.4)
Extrémní obsahy užitkových složek (5)
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Obsah užitkové složky (3.4)
Extrémní obsahy užitkových složek (6)
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Obsah užitkové složky (3.4)
Extrémní obsahy užitkových složek (7)
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Obsah užitkové složky (3.4)
Extrémní obsahy užitkových složek (8)

Kuzmin (1967) sestavil nomogram pro určení extrémního vzorku 
obsahu kovů 

V
Z

=γ
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Obsah užitkové složky (3.4)
Extrémní obsahy užitkových složek (9)
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Obsah užitkové složky (3.4)
Extrémní obsahy užitkových složek (10)
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Obsah užitkové složky (3.4)
Extrémní obsahy užitkových složek (11)
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