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3. část
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Numerická část výpočtu zásob (6.3)
Základní charakteristika numerické části (1)
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Numerická část výpočtu zásob (6.3)
Základní charakteristika numerické části (2)
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Numerická část výpočtu zásob (6.3)
Základní charakteristika numerické části (3)
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Numerická část výpočtu zásob (6.3)
Struktura numerické části (4)
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Numerická část výpočtu zásob (6.3)
Tabulky výpočtu zásob(5)
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Numerická část výpočtu zásob (6.3)
Výsledky výpočtu zásob(6)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Přehled kapitol textové části výpočtu zásob (1)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Všeobecná data o ložisku (2)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Geologie širšího okolí a vlastního ložiska (3)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Geologie širšího okolí a vlastního ložiska (4)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Jakostní a technologická charakteristika suroviny (5)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Jakostní a technologická charakteristika suroviny (6)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Hydrogeologie širšího okolí a vlastního ložiska (7)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Báňsko-technické podmínky dobývání (8)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Báňsko-technické podmínky dobývání (9)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Výpočet zásob (10)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Výpočet zásob (11)
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Textová část výpočtu zásob (6.4)
Závěr (12)
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Přesnost a hodnověrnost výpočtu zásob (6.5)
Charakteristika problému(1)
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Přesnost a hodnověrnost výpočtu zásob (6.5)
Výpočet zásob jako model ložiska (2)
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Přesnost a hodnověrnost výpočtu zásob (6.5)
Chyby měřených parametrů (3)
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Přesnost a hodnověrnost výpočtu zásob (6.5)
Chyby měřených parametrů (4)
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Přesnost a hodnověrnost výpočtu zásob (6.5)
Chyby interpretace (5)
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Přesnost a hodnověrnost výpočtu zásob (6.5)
Prozkoumanost ložiska a přesnost (6) 
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Přesnost a hodnověrnost výpočtu zásob (6.5)
Prozkoumanost ložiska a přesnost (7) 
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Vytěžitelné zásoby (7)
Výpočet zásob a vytěžitelné zásoby (1)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Dnešní principy odvození vytěžitelných zásob (2)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Rozdíl mezi „geologickými“ a vytěžitelnými zásobami (3)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Rozdíl mezi „geologickými“ a vytěžitelnými zásobami (4)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Rozdíl mezi „geologickými“ a „vytěžitelnými“ 

zásobami (5)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Současné pojetí vytěžitelných zásob (6)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Příklad současného pojetí vytěžitelných zásob (7)

Ukázka současného pojetí 
vytěžitelných zásob a jejich 
začlenění do struktury zásob 
(M. Sivek 1991). 

Přes existenci rozdílů v začlenění 
vytěžitelných zásob do struktury 
zásob, 
v metodice jejich odvozování aj., 
je význam vytěžitelných zásob 
pro řešení rozhodujících otázek 
oceňování ložisek, jejich otvírky, 
přípravy a dobývání všeobecně 
uznáván.
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Vytěžitelné zásoby (7)
Metodiky odvozování  vytěžitelných zásob (8)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Metoda výpočtu pro odvozování vytěžitelných zásob 

(9)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Příklad použití metody výpočtu pro odvozování 

vytěžitelných zásob (10)
Příklad použití 
metody výpočtu 
pro odvození 
vytěžitelných 
zásob na uhelném 
ložisku.

V připravené části plochy byly netěžitelné úseky již obetnuty a nebyly proto do výpočtu 
vytěžitelných zásob zahrnuty. V projektované části byly tyto úseky do výpočtu 
vytěžitelných zásob zahrnuty, jelikož jde pouze o předpoklad, 
jejich vliv bude eliminován redukčním koeficientem.
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Vytěžitelné zásoby (7)
Metoda analogie pro odvozování vytěžitelných zásob 

(11)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Podklady pro použití metody analogie (12)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Způsoby určení redukčních koeficientů (13)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Určení redukčního koeficientu výpočtem (14)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Určení redukčního koeficientu ze statistických 

podkladů (15)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Určení redukčního koeficientu odborným odhadem 

(16)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Metodika používaná v  české části hornoslezské 

pánve(17)

Metodika 8 redukčních koeficientů jak byla používána  OKD, koncern, Ostrava
v roce 1986.
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Vytěžitelné zásoby (7)
Odvození vytěžitelných zásob podle metodiky 

používané v  české části hornoslezské pánve(18)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Odvození vytěžitelných zásob podle metodiky 

používané v  české části hornoslezské pánve(19)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Metoda studií pro odvozování vytěžitelných zásob (20)
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Vytěžitelné zásoby (7)
Vytěžitelné a obchodovatelné zásoby (21)
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Výpočet zásob a dokumentace ložiska (8)
Vedení a doplňování geologické dokumentace (1)
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Výpočet zásob a dokumentace ložiska (8)
Vedení a doplňování geologické dokumentace (2)
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