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Anotace 
 Obsahem diplomové práce je vyhodnocení výsledků provedeného průzkumu 

ložiska Těšovice. V první části jsou vyhodnoceny nově provedené geologické  

a hydrogeologické práce a posouzena jakostní a technologická charakteristika těžené 

suroviny. Následně je na základě nově navržených podmínek využitelnosti proveden 

výpočet zásob ložiska. Součástí práce je návrh na schválení zásob ložiska, pasport 

ložiska a dokumentace lomových stěn. V závěru práce je provedeno stručné posouzení 

perspektiv budoucí těžby v kamenolomu Těšovice. Celá práce je vypracována v souladu 

s platnými předpisy, především s přílohou č.5 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, 

provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů  

a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění. 

Klí čová slova: výhradní ložisko, průzkumné práce, jakostní a technologická 

charakteristika, podmínky využitelnosti zásob, pasport ložiska, vytěžitelné zásoby, 

perspektivy těžby 

 

Summary 

 The thesis is focused on the evaluation of prospecting results contucted on the 

Těšovice deposit. Its first part evaluates newly conducted geological and 

hydrogeological works and assesses quality and technological characteristics of the raw 

material mined. The deposit reserve is then calculated, based on newly proposed 

exploitation conditions. Included are a deposit reserve proposal for approval, deposit 

passport, as well as documentation of fracture walls. The thesis is conculuded by a brief 

assessment of future mining prospects of the Těšovice guarry. Currently valid 

regulations have been duly observed, namely Appendix No.5 of No.369/2009 Coll., as 

amended, on geological works, design, execution and evaluation of, on risk geofactors 

reporting and on exclusive deposit reserve calculation, methodology of. 

Key Words: Reserved Deposit, Prospecting Works, Guality and Technological 

Characteristics, Conditions of Reserves Exploitation, Deposit Passport, Exploitable 

Reserves, Mining Prospects. 
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Seznam zkratek 
 
bm  běžný metr 

Bpv  Balt po vyrovnání 

Bq  becquerel 

č.h.p.  číslo hydrogeologického pořadí 

ČSN EN  Česká státní norma, evropská norma 

DP  dobývací prostor 

JčKNV Jihočeský krajský národní výbor 

JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální 

CHLÚ  chráněné ložiskové území 

KKZ  Komise pro klasifikaci zásob 

KUJCK Krajský úřad Jihočeského kraje 

LKN  lomový kámen netřízený 

LKT  lomový kámen třízený 

NL  nerozpuštěné látky 

POPD  Plán otvírky přípravy a dobývání 

PVC  polvinylchlorid 

TPVR  trhací práce velkého rozsahu 
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1. Úvod a cíle práce 

Stavební suroviny, včetně stavebního kamene, společně s dalšími nerudními 

surovinami patří ke komoditám, jejichž zásobami je Česká republika poměrně dobře 

zajištěna. V současné době se životnost dnes evidovaných zásob uvedených komodit 

odhaduje přibližně na 100 let (Kavina, 2008).  Problémy lze očekávat v možné, ne zcela 

rovnoměrné plošné distribuci jejich ložisek, případně v oblasti střetů zájmů  

se zájmy ochrany přírody a životního prostředí, když řada zdrojů uvedených surovin se 

nachází v oblastech krajinně cenných. Složitost posuzování možných vlivů 

povrchového dobývání na životní prostředí v procesu schvalování průzkumu a těžby 

ložisek, zejména v případě otvírky nových dosud netěžených ložisek, jsou jedním  

z důvodů zájmu o pokračování či rozšíření těžeb v již schválených dobývacích 

prostorech. Do této skupiny ložisek patří i výhradní ložisko stavebního kamene 

Těšovice u Prachatic. 

Cílem předložené práce je vyhodnotit výsledky provedeného průzkumu ložiska 

Těšovice, navrhnout podmínky využitelnosti jeho zásob, provést výpočet zásob ložiska 

a posoudit perspektivy jeho budoucí těžby. Dokumentace, jejíž součástí je kromě 

návrhu na schválení zásob ložiska i pasport ložiska, je zpracována v souladu s platnými 

předpisy, zejména s přílohou č. 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění  

a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu 

při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění, ale i příslušnými ustanoveními 

horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném 

znění, tak aby text diplomové práce mohl být bez větších úprav použit jako podklad 

jednání o schválení zásob výhradního ložiska stavebního kamene Těšovice. 
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2. Všeobecná data o ložisku 

2.1. Identifika ční údaje 

Název úkolu: Těšovice, přehodnocení zásob výhradního ložiska stavebního 

kamene 

Ložisko :  Těšovice u Prachatic (3 034 000) - výhradní ložisko 

Nerost :  Kámen stavební (nevyhrazený nerost) 

Dobývací prostor  : Těšovice (70710), DP Těšovice I, stanoven JčKNV Č. Budějovice 

VÚP/1603/77, dne 8.11.1977 

CHLÚ  :      - 

Etapa prací :  Přehodnocení zásob v etapě těžebního průzkumu 

Katastrální území : Těšovice u Prachatic (766852) 

Mapa 1 : 50 000 : M-33-101-C 

Bývalý okres :  Prachatice (3306) 

Kraj :   Jihočeský (CZ0310) 

Zahájení prací : 26.8.2009 

Ukončení prací : 30.4.2010 

Stav :   22.7.2009  

Těžební organizace: KAMENOLOMY ČR, s.r.o. 

 Polanecká 849 

 721 08 Ostrava – Svinov 

 

2.2. Lokalizace zájmového území 

Kamenolom Těšovice se nachází v obci Těšovice, která leží cca 5 km od 

bývalého okresního města Prachatice na bývalé Zlaté stezce (viz obr. 1 a 2). K obci 

náleží dvě osady Běleč a Běličská Lhota. Na komunikační síť je obec napojena silnicí 

II/141 z Prachatic na Písek a dále na Prahu a silnicí II/145, spojující České Budějovice  

a Strážný. Obcí prochází železniční trať na trase Čičenice – Volary a protéká řeka 

Blanice. Nejbližším těženým ložiskem s výrobou drceného kameniva je Kobylí hora  

u Prachatic. 
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Obr. 1: Přehledná mapa s vyznačením kamenolomu Těšovice  

(upraveno dle serveru mapy.cz) 

 

Obr. 2: Letecká mapa s vyznačením zájmové oblasti (upraveno dle serveru mapy.cz) 
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2.3. Geografie zájmového území 

Vlastní ložisko je tvořeno mírně morfologicky vystupujícím návrším 

homolovitého tvaru, které vychází z nepravidelně členitého levého břehu řeky Blanice. 

Na jihu je omezeno skalním defilé, na západě morfologicky výraznou tektonickou 

depresí. Severní hranici tvoří umělá polní cesta Těšovice – Husinec. Ve východní části 

je ložisko omezeno ochranným pilířem vůči obci Těšovice. Nejvyšším bodem ložiska 

byla dle průzkumu z roku 1973 – 1974 kóta 534 m n.m. zhruba ve střední části 

zájmového území. Tato část je v současné době odtěžena. Nejnižší bod ložiska je na 

jihovýchodě v údolí řeky Blanice (kóta 465 m n.m.). 

2.4. Geomorfologie zájmového území 

Z hlediska geomorfologického členění území České Republiky patří zkoumané 

území do systému Hercynského, který se rozkládá na větší části České Republiky  

(viz obr. 3).  

Obr. 3: Nové geomorfologické členění ČR (upraveno dle serveru trasovnik.cz) 

 

Ten se dále člení na: subsystém Hercynské pohoří, provincie Česká vysočina, 

subprovincie Šumavská soustava (I), která se dále dělí na Českoleskou oblast  

a Šumavskou hornatinu. Daná lokalita je řazena do Šumavské hornatiny (IB), celku 

Šumavského podhůří (IB-2), podcelek Bavorská vrchovina (IB-2F), okrsek Husinecká 

vrchovina (IB-2F-e), viz obr. 4. 
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Obr. 4: Orientační mapa se zakreslením Husinecké vrchoviny 

(upraveno dle Demka et al., 1987) 

 

Detailněji lze popsat geomorfologické celky, podcelky a okrsky daného území 

dle Demka et al., 1987. 

Šumavské podhůří je umístěno v oblasti nižšího vyklenutí Šumavské hornatiny 

(SV okraj). Jedná se o členitou vrchovinu o rozloze 2 407 km2 se střední výšku 634,4 m 

a středním sklonem 6°42´. Vrchovina je složena z krystalických hornin moldanubika 

(ruly a pararuly jednotvárné a pestré série, svorové ruly a svory a rozlehlá tělesa 

granulitová). V reliéfu převládá vliv selektivní eroze a denudace a vliv tektonických 

pohybů. V JV části se nacházejí široké a oblé strukturní hřbety s převažujícím směrem 

SZ – JV. Oblast je odvodňována řekou Otavou, Volyňskou, Blanití a Vltavou. 

Nejvyšším bodem je bod Libín 1096 m v Libuňské hornatině (Demek et al., 1987). 

Bavorská vrchovina se rozkládá podél celého SV okraje Šumavského podhůří. 

Je to plochá vrchovina o rozloze 678 km2, se střední výškou 510,7 m a středním 

sklonem 4°50´. Skládá se především z injikovaných rul, perlových rul a migmatitů 

jednotvárné série moldanubika. Pro SZ část jsou typické jemnozrnné biotitické pararuly 

pestré série a menší tělesa granodioritu středočeského plutonu. Menší žulová tělesa 

moldanubického plutonu se nachází v JV části Bavorské vrchoviny (Demek et al., 

1987). 
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Husinecká vrchovina se nachází ve střední části Bavorské vrchoviny. Je to 

plochá vrchovina tvořena převážně injikovanými rulami, méně biotitickými perlovými 

rulami a migmatity moldanubika s vložkami žilných porfyrů a kvarcitů. Reliéf je erozně 

denudační s otevřenými údolími a širokými strukturně denudačními hřbety. V JZ 

výběžku podél údolí řeky Blanice je terén členitější. Krajina je málo zalesněná 

(smrkové porosty s borovicí a borové porosty). U obce Husinec se na řece Blanici 

nachází nádrž Husinec (Demek et al., 1987). 

2.5. Historie ložiska 

Kamenolom Těšovice byl založen okolo roku 1949. Ještě před zahájením 

průmyslové těžby byl v kamenolomu lámán kámen pro drobné individuální stavby 

v obci Těšovice. Tato těžba však neměla větší význam. Průmyslovou těžbu zahájil  

n.p. SILNICE České Budějovice, závod Prachatice.  

První geologické poznatky o geologické stavbě širšího okolí se opíraly  

o mapovací zprávy a oficiální mapy ČSSR. Později bylo vypracováno několik krátkých 

zpráv o posouzení možnosti těžby ložiska a jeho perspektivy (Vondra et al., 1974). 
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3. Geologie a hydrogeologie širšího okolí a vlastní ho ložiska 

Geologie širšího okolí, zejména petrografické charakteristiky hornin zájmové 

oblasti nebyly nově zjišťovány a jsou převzaty ze starších zpráv, např. Vondra et. al., 

1974. 

3.1. Geologie širšího okolí 

Zájmové území náleží z regionálně geologického hlediska k JZ části 

krystalických břidlic moldanubika, které patří k jádru Českého masívu. Moldanubikum 

je zde zastoupeno šumavskou větví. Z hlediska dalšího členění se v širším okolí 

zkoumaného prostoru vyskytují především relativně starší jednotvárné série, mladší 

série pestré, tvořící vyšší část vrstevního sledu, prachatický granulitový komplex  

(cca 1 km jižně od ložiska) a některé druhy pozdně variských magmatitů. 

Nejvýrazněji se na stavbě zkoumaného území podílí právě horniny 

prachatického granulitového komplexu. Západní část granulitového masívu je v délce 

cca 3 – 5 km lemována pruhem poloh vápenců a amfibolitů. Častější jsou vložky 

kvarcitů a kvarcitických rul. Uvnitř granulitového masívu se vyskytují biotitické až 

muskoviticko-biotitické ortoruly (Hašlar et al., 1991).  

Převládajícími horninami jsou biotitické pararuly, výrazně břidličnaté a více či 

méně migmatizované, většinou středně zrnité s drobnozrnnými polohami pararul. 

Směrem SSV – JJZ mezi Řepešínem a Dvory prochází cca 7 km dlouhá žíla 

porfyritu, která je zařazována k pozdně variským magmatitům. Ojediněle se zde nachází 

drobné pravé žíly leukokratních muskovitických žul a granodioritů. K pozdně variským 

magmatitům dále patří roztroušené izolované intruze centrálního moldanubického 

plutonu (východně od Těšovic, okolí Strukovic a Hracholusk), které reprezentuje 

amfibolicko-biotitický melanokratní granit až syenodiorit, středně zrnitý. 

Strukturní stavba hornin moldanubika je dána generálním průběhem foliací. 

Průběh foliací je v této části značně proměnlivý. Variabilita je způsobena intenzivnější 

tektonikou a přítomnosti granulitového komplexu. Hlavní směr foliací je SV – JZ 

s mírným úklonem k SZ. Postupně se mění od JV – SZ s úklonem k JZ až po SZ – JV 

s úklonem k SV (Vondra et al., 1974).  
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Geologie širšího okolí je znázorněna v následujícím obrázku, obr. 5. 

Obr. 5: Geologická mapa širšího okolí (upraveno dle serveru GeoInfo Česká geologická služba) 

Legenda: 
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Jako nejstarší tektonický prvek oblasti je uváděna prachatická linie, která 

probíhá po západním okraji granulitového masívu k JZ směrem na Třístoličník a k SV 

pak směrem na Bavorov. Směr linie SSV – JJZ je dán průběhem již zmiňované 

porfyritové žíly u Řepešína. 

3.2. Geologie vlastního ložiska 

Geologická stavba vlastního ložiska v zásadě odpovídá poměrům širšího okolí. 

Samotné ložisko je tvořeno mírně se morfologicky projevující částí krystalických 

břidlic jednotné série lemující na západě prachatický granulitový masiv, vzdálený od 

středu ložiska cca 800 m. Na východě ve vzdálenosti cca 500 m sousedí ložisko s dílčí 

intruzí centrálního masivu, kterou reprezentují melanokratní amfibolicko-biotitické 

porfyrovité žuly. Horniny ložiska podléhaly progresivní a injekční metamorfóze. 

Největší vliv na vlastní ložiskovou výplň má poruchové pásmo SSV – JJZ směru podél 

levého břehu řeky Blanice, tzv. prachatická linie. V jižní části je moldanubické 

souvrství obnaženo denudačními a erozivními procesy (Vondra et al., 1974). 

Hlavní ložiskovou výplň tvoří komplex migmatitizovaných pararul. Vlastní 

ložisko je tvořeno v převážné míře migmatitem. S ubývající intenzitou migmatitizace 

přechází migatit do migmatitizovaných pararul až pararul. Masív je protnut četnými 

žílami granitoidů a v rámci ložiska bylo popsáno několik typů pararul (biotitické, 

granát-biotitické, amfibolicko-biotitické až biotiticko-amfibolické, cordieriticko-

biotitické nebo sillimaniticko-cordieriticko-biotitické). Tyto typy pararul jsou 

makroskopicky obtížně rozlišitelné. S přibýváním granitové složky přecházejí pararuly 

plynule do migmatitů.  

Horniny ložiska jsou především drobně až středně zrnité s výrazně paralelní 

páskovanou texturou. Struktura hornin je převážně lepidogranoblastická. Hranice 

jednotlivých petrografických druhů není ostře stanovitelná a rozlišení lze provést ve 

většině případů jen na základě mikroskopických rozborů. Makroskopicky lze zpravidla 

rozlišit jen migmatity a pararuly (Kočandrle, 2005). 

Na celém ložisku lze uplatnit obecnou zásadu, že horniny méně migmatitizované 

se vyskytují především při povrchu. Směrem do hloubky pak přibývá ortomateriálu, 
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v nejnižších partiích jsou především migmatity. Dislokace jsou vyplněny křemennými 

žilami. Pro hlubší partie je také typický vysoký obsah sulfidů. 

Rudní minerály jsou reprezentovány žlutým pyritem a tmavším magnetickým 

pyrhotinem, méně hojný je magnetit a ilmenit, ojediněle byl zastižen také galenit. 

Sulfidy jsou vtroušené v hornině a to jak v rulách, tak migmatitech i granitoidech. 

Rozkladem sulfidů vznikají bílé sekundární sulfáty. Výskyt rudních minerálů je vázán 

na pukliny. Tektonické linie jsou vyplněny pravými žilami o mocnostech 1,5 – 6,5 m  

a jsou reprezentovány hrubozrnnými leukokratními muskoviticko-biotitickými žulami, 

výrazně všesměrné textury. Styk s okolními horninami je převážně ostrý a mírně 

nerovný. Rozpad horniny je polyedrický. Celý masív je protkán řadou žil granitoidních 

hornin, přičemž nejčastější jsou žíly světle šedého až bílého aplitu o mocnostech až 

několik metrů. Masív protkaný tenkými žilkami aplitu je znázorněn na obrázku 6.  

 

Obr. 6: Masív protkaný žilkami aplitu (foto autor, 2009) 

 

V menší míře je patrný i žilný výskyt hrubozrnného bílého pegmatitu (mocnost 

do 2,5 m). Tyto žíly pegmatitu jsou typické nápadnými hnědočernými lupeny biotitu  

o velikosti až několik centimetrů. Ojediněle se na ložisku vyskytují drobné vložky malé 

mocnosti, tvořené drobnozrnným, tmavozeleným amfibolitem s drobně žlutobíle 

skvrnitým navětralým limonitem. Další z žilných výplní je žilný prakticky čistý 

krystalický křemen, šedavě bílé barvy, všesměrné textury, převážně hrubozrnný 
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(mocnost od 0,1 – 0,7 m). Zajímavostí jsou vložky bílého mramoru dokumentovaného 

v rulách (viz příloha č.4). 

Jak už bylo uvedeno výše, charakteristickými horninami makroskopicky 

rozlišitelnými jsou migmatity a pararuly. Charakteristický migmatit je tmavě šedé barvy 

s výraznými světle jemnými pásky – stromatitický migmatit. Mocnost pásků se 

pohybuje od prvních milimetrů až po centimetry, v detailu jsou často provrásněné  

a zpravidla nejsou příliš ostře ohraničené. Je zde výrazná metamorfní foliace. Vzácně 

lze najít migmatit merismitického typu, který je typický sítí nepravidelných žilek,  

viz obr. 7. Složka granitoidní je světlejší barvy a složená z křemene, živců (draselných  

i plagioklasů), biotitu, muskovitu a akcesorií (apatit, zirkon, pyrit, pyrhotin, magnetit, 

ilmenit). V čerstvém stavu je hornina velmi pevná, většinou polygonálně odlučná. 

 

Obr. 7: Migmatit merismitického typu (foto autor, 2009) 

 

Charakteristická pararula je tmavě šedé barvy, převážně středně zrnitá  

se zřetelnou planparalelní texturou a zřetelnou metamorfní foliací. Místy se vyskytuje 

pararula světlejší, kompaktní bez zřetelné foliace. Pararuly jsou složeny z křemene, 

biotitu a živce. V menší míře pak amfibolitem, granátem, silimanitem a cordieritem,  

na základě kterých se určí petrografický typ horniny. Doprovodně se vyskytují zirkon, 

sagenit, apatit, pyrit, pyrhotin, magnetit a ilmenit. V čerstvém stavu je hornina velmi 

pevná, většinou polygonálně odlučná. Biotitická pararula je znázorněna na obrázku 8. 
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Obr. 8: Biotitická pararula (foto autor, 2010) 

 

Významným strukturním prvkem celého ložiska je výrazná metamorfní foliace. 

Foliace probíhá plynule a pravidelně jen s mírným lokálním zvlněním. Generelní směr 

je SV – JZ s převažujícím úklonem k SZ až S. 

Nejvýznamnější skupinou strukturních prvků ložiska jsou puklinové systémy. 

Nejčastější je systém SV – JZ strmě ukloněný k SZ. Největší význam má však systém 

SZ – JV s úklonem 50°- 70° k JZ, podle kterého se v severovýchodní lomové stěně 

vytvářejí četné plotny, které se významně podílejí na formování lomových stěn. Pukliny 

jsou pokryty zpravidla hnědými až rezavými povlaky a místy se vyskytuje sulfidická 

mineralizace. 

3.3. Hydrogeologie širšího okolí 

Hydrograficky přísluší zkoumané území k povodí řeky Blanice, která protéká 

v těsné blízkosti kamenolomu a odvodňuje zájmové území. Blanice se svými drobnými 

oboustrannými přítoky (Živný potok, Žernovický potok, Dubský potok, Bavorský potok 

a Zlatý potok) odvádí vody do Otavy, která se vlévá do Vltavy. Nejbližší vodní nádrží  

je Budovský rybník ležící cca 2 km SSV od lokality. 

Podle hydrogeologické rajonizace ČR (Olmer et al., 2006) se zájmové území 

nachází v hydrogeologickém rajonu: 6310 – Krystalinikum v povodí horní Vltavy  

a Úhlavy.  



Aneta Maleňáková: Vyhodnocení  průzkumu a posouzení perspektivy ložiska Těšovice 

2010 13 

Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody je zvýšený a činí 3 - 5 (l·s-1
·km-2) 

(Krásný, 1981). Sledované území je součástí hydrologického povodí 1-18-03-029  

(viz Ústřední správa geodézie a kartografie, 1965). 

Horniny těžené v lomu (tzn. migmatit až migmatitizovaná pararula) lze řadit  

k hydrogeologickému masivu. Komplex ložiskových hornin tvoří z hydrogeologického 

hlediska jednotný celek, v němž je proudění podzemních vod vázáno především  

na systém puklin a pásmo připovrchové zóny rozpukání a rozvolnění hornin. Celkově 

lze území budované ložiskovými horninami označit jako oblast s nepříliš příznivými 

podmínkami pro existenci vodárensky významných zdrojů podzemních vod. 

Horniny mají společné hydrogeologické vlastnosti. Jsou to kompaktnost, 

podmíněná dlouhým geologickým vývojem, puklinová propustnost, které s hloubkou 

ubývá a která je výraznější pouze v připovrchové zóně, rozvolnění hydrogeologického 

masivu, převládající ze srážkové infiltrace a gravitační pohyb podzemní vody, většinou 

s volnou až polonapjatou hladinou sledující morfologii terénu v různé hloubce pod 

povrchem. 

Oběh podzemních vod se uskutečňuje v připovrchové zóně rozvolnění 

krystalinických hornin nejprve průlinovo-puklinovou a posléze výhradně puklinovou 

propustností. Mocnost tohoto připovrchového kolektoru je různá, nepřesahuje však 

několik málo desítek metrů (zpravidla do 30 m). S narůstající hloubkou a zvyšujícím  

se stupněm neporušenosti hornin (ubýváním puklin) se snižuje také kvantita 

podzemních vod, která je v hloubkách pod úrovní připovrchové zóny vázána výhradně 

na ojedinělé otevřené pukliny a poruchové zóny. 

Antropogenně neovlivněná hladina podzemní vody v širším okolí ložiska  

je obvykle naražena v hloubce od 2 do 10 m pod terénem, v závislosti na morfologické 

pozici zkoumané lokality (např. vrty HJ-1 a HJ-2 Budkov). V rigidních blocích hornin 

je zvodnění hornin nepatrné. Infiltrace srážkové vody do připovrchového 

krystalinického kolektoru probíhá na příhodných místech v celé ploše výskytu hornin 

nebo zprostředkovaně přes nadložní kvartérní sedimenty. K drenáži podzemních vod 

dochází plynulými výrony do povrchových toků v úrovni místních erozních bází, které 

tvoří zpravidla nejbližší povrchové toky (Blanice a její přítoky) nebo pramenními 

vývěry puklinového či suťového typu. Směr proudění podzemních vod je vázán  
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na orientaci puklin v horninovém prostředí a bývá zpravidla kolmý k místní erozní bázi. 

Hydraulické propojení vod z Blanice s důlními vodami z lomu nebylo prokázáno. 

Z hydrogeologické mapy ČR (list 22-43 Vodňany) je zřejmé, že krystalinické 

horniny vykazují shodně koeficienty transmisivity připovrchové zóny rozpojení  

a rozpukání v řádu T = n·10-5 (m2
·s-1), což odpovídá nízké transmisivitě horninového 

prostředí podle klasifikace Krásného (1986). Zjištěné koeficienty filtrace 

v připovrchové zóně se pohybují mezi hodnotami kf = n·10-7 - n·10-6  (m·s-1). 

Podzemní vody  v daném území jsou slabě kyselé (pH 6,3 – 6,0) s celkovou 

mineralizací v rozmezí od 0,1 do 0,3 (g·l-1). Chemismus vod je závislý na výškové 

pozici odběru a okolní antropogenní zátěži. Pro pitné účely někdy nevyhovují 

přirozeným zvýšeným obsahem manganu (do 0,3 mg·l-1) a železa (do 0,7 mg·l-1), dále 

nižší než doporučenou tvrdostí a zvýšenou aktivitou radonu (do 350 Bq·l-1). 

3.4. Hydrogeologie vlastního ložiska 

Kamenolom Těšovice u Prachatic se nachází v území s relativně jednoduchými 

hydrogeologickými poměry. Posuzované ložisko spadá do povodí řeky Blanice  

(č.h.p. 1-08-03-001), jenž tvoří drenážní bázi dotčeného území a ústí do Otavy  

u Putimy. Řeka Blanice pramení u Zlaté ve výšce 972 m n.m., plocha povodí 860,5 km2, 

délka toku 93,3 km, průměrný průtok u ústí činí 4,23 (m3
·s-1) (Vlček, Jestřábek, 1984). 

Srážkové poměry oblasti jsou charakterizovány celoročním srážkovým úhrnem 

607 mm ve stanici Husinec (536 m n.m). V Husinci je průměrná roční teplota vzduchu 

7,2° C.  

Hladina Blanice se v blízkosti ložiska Těšovice nalézá ve výšce 465 m n.m. 

Říční průtok na říčním kilometru 52,78 není sledován. Nejbližší limnografická stanice 

je v Husinci. Břehy i koryto řeky Blanice tvoří migmatity až migmatitizované pararuly, 

které jsou v nivě překryty cca 1 – 3 m mocnými fluviálními sedimenty (viz obr. 9). 
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Obr. 9: Říční koryto Blanice, v popředí upravený výtok 

 důlních vod z kamenolomu Těšovice (foto autor, 2010) 

 

Přítoky do současného zahloubení pochází z přítoků podzemních vod 

a atmosférických srážek spadlých na plato lomu. Z výše položených míst nad lomem 

gravitačně stékají podzemní vody po puklinách a zlomových liniích do akumulační 

jímky, která je vyhloubená na dně V. etáže. Odtud jsou společně se srážkovými vodami 

přečerpávány přes okraj lomu do řeky Blanice. V lomových stěnách jsou pozorovatelná 

místa s výtoky podzemní vody v desetinách l·s-1, soustředěná kolem zlomových linií, 

viz obr. 10. 

Obr. 10: Lomová stěna s výtoky podzemních vod 

(foto autor, 2010) 
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Na severní a západní stěně lomu V. etáže na puklinách a poruchových zónách 

byly zaznamenány přítoky podzemní vody (výtoky v řádu 0,1 (l·s-1) a vlhnutí lomových 

stěn). Východní a jižní stěny lomu jsou suché. Jižní stěna lomu na V. etáži kopíruje 

průběh koryta Blanice. 

Podle údajů vedených v Knize likvidace důlních vod, je důlní voda z prostoru 

lomu přečerpávána do řeky Blanice (viz obr. 9) v měsíčních objemech pohybujících  

se od 2000 do 2400 m3, tzn. cca 72,3 (m3·den-1) či 0,837 (l·s-1). Po plánovaném 

zahloubení lomu Těšovice na kótu 447 m n.m. bude dno projektované VI. lomové etáže 

cca 18 m pod hladinou vody Blanice. Bude nutné odčerpávat zvýšený přítok důlních 

vod z nejnižší úrovně lomu. Výpočet očekávaných průměrných přítoků do lomu po jeho 

zahloubení o 15 m na kótu 447 m n.m. je proveden v kapitole 4.5.2. této práce. 
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Ložisko nevýhradní Dobývací prostor Ložisko výhradní 

4. Přehled a vyhodnocení nov ě provedených pr ůzkumných 

prací, geologická dokumentace ložiska 

4.1. Cíl geologických a hydrogeologických prací 

Poslední výpočet zásob stavebního kamene byl na ložisku Těšovice u Prachatic 

proveden v roce 1974 (Vondra et al., 1974). V roce 2005 a 2009 byla provedena 

geologická dokumentace lomu podle vyhlášky 368/2004 Sb., o geologické 

dokumentaci, v platném znění. 

Pro výhradní ložisko Těšovice u Prachatic (3 034 000) byl v roce 1977 stanoven 

DP Těšovice I. (ev.č. 7 0710). DP byl stanoven rozhodnutím JčKNV České Budějovice, 

č.j. VÚP/1603/77, dne 8. 11. 1977. Rozloha DP je 94 754,85 m2. Ložisko i DP  

jsou znázorněny v následujícím obrázku. CHLÚ nebylo pro ložisko stanoveno. 

 

Obr.č.11: Mapa ložiskové ochrany (upraveno dle serveru geofond.cz) 

 

Legenda: 
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V prosinci roku 2009 byly na ložisku realizovány další průzkumné práce  

viz kapitola 4.3.). Tyto práce byly realizovány na základě požadavků těžební organizace 

KAMENOLOMY ČR, s.r.o., za účelem ověření technologických vlastností suroviny  

a zhodnocení možnosti zahloubení kamenolomu Těšovice o jednu 15 m těžební etáž,  

na kótu 447 m n.m. 

Cílem provedených geologických prací bylo ověření množství a kvality zásob 

pro navrhované zahloubení a především přepočet zásob ložiska podle nových podmínek 

využitelnosti. Hlavním cílem hydrogeologického průzkumu bylo ověřit množství 

přítoků do kamenolomu po jeho plánovaném zahloubení o 15 m na kótu 447 m n.m.  

a zhodnotit budoucí vliv těžby na okolní hydrogeologické poměry a vodní zdroje. 

4.2. Dosavadní prozkoumanost 

Geologický průzkum ložiska byl proveden v letech 1973 až 1974 a byl ukončen 

závěrečnou zprávou Těšovice (511 1678 302) v roce 1974 (Vondra et al., 1974). 

Průzkum provedla geologická firma Geoindustria Praha. Úkolem tohoto průzkumu bylo 

geologické ověření předpolí provozovaného lomu a ověření množství bilančních zásob. 

Úvodem geologických prací bylo orientační geofyzikální měření. V rámci samotného 

průzkumu pak byly provedeny 3 strojní jádrové vrty, 9 šachtic, 9 rýh a 6 záseků. 

Výpočtem zásob na bázi 478 m n.m. bylo ověřeno celkem 2 686 tis. m3 geologických 

zásob schválených výměrem KKZ č. 890-05/29-75, ze dne 1. 12. 1975. 

Přehled geologické dokumentace ložiska Těšovice je uveden v  tabulce 1. 

Tabulka 1: Přehled závěrečných zpráv (Z) a ostatní geologické dokumentace (GD)  ložiska Těšovice 

rok autor zpráva 

1974 Vondra et al. 
Těšovice, surovina kámen, etapa průzkumu 

podrobná, stav ke dni 15.8.1974. MS 
Geoindustria n.p. Praha. FZ005399 (Z) 

2005 Kočandrle J. 
Geologická dokumentace lomu Těšovice. 

MS Geologie Rýmařov s.r.o. (GD) 

 

Přehled průzkumných děl, včetně nově provedených je uveden v tabulce 2 

(tučně zvýrazněna nově provedená průzkumná díla) a zobrazen v příloze č.1. 
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Tabulka 2: Přehled průzkumných děl ložiska Těšovice 

dílo  X [m] Y [m] Z [m] rok poznámka 

V1 1 152 678,18 787 854,52 529,15 1974 vrt jádrový 

V2 1 152 619,32 787 935,51 515,78 1974 vrt jádrový 

V3 1 1526 56,14 787 758,46 527,64 1974 vrt jádrový 

Šc1 1 152 681,06 787 969,41 508,07 1974 šachtice 

Šc2 1 152 698,67 787 809,72 523,34 1974 šachtice 

Šc3 1 152 784,52 787 735,07 509,75 1974 šachtice 

Šc4 1 152 719,91 787 734,92 514,84 1974 šachtice 

Šc5 1 152 592,53 787 847,15 526,21 1974 šachtice 

Šc6 1 152 609,10 787 991,17 506,11 1974 šachtice 

Šc7 1 152 601,36 787 733,76 529,42 1974 šachtice 

Šc8 1 152 504,22 787 878,77 520,40 1974 šachtice 

Šc9 1 152 563,68 787 746,38 524,86 1974 šachtice 

1 152 706,85 787 906,58 518,67 1974 rýha 
R1 

1 152 709,18 787 906,49 518,41   

1 152 751,57 787 794,12 517,20 1974 rýha 
R2 

1 152 753,41 787 793,08 517,04   

1 152 828,52 787 743,49 510,51 1974 rýha 
R3 

1 152 830,52 787 743,53 510,60   

1 152 644,75 787 842,29 534,68 1974 rýha 
R4 

1 152 646,45 787 843,24 534,21   

1 152 621,00 787 874,51 527,65 1974 rýha 
R5 

1 152 623,14 787 874,95 527,81   

1 152 684,24 788 019,06 498,46 1974 rýha 
R6 

1 152 683,74 788 021,04 498,33   

1 152 534,69 787 942,38 513,86 1974 rýha 
R7 

1 152 536,71 787 943,60 513,93   

1 152 562,70 787 801,10 524,44 1974 rýha 
R8 

1 152 565,66 787 801,47 524,69   

1 152 515,43 787 790,54 523,31 1974 rýha 
R9 

1 152 519,28 787 790,46 523,18   

1 152 753,24 787 931,24 512,42 1974 zásek 
Zá1 

1 152 769,97 787 928,61 493,88   

1 152 864,20 787 790,28 513,80 1974 zásek 
Zá2 

1 152 854,85 787 814,85 495,77   

Zá3 1 152 944,72 787 748,60 504,17 1974 zásek 



Aneta Maleňáková: Vyhodnocení  průzkumu a posouzení perspektivy ložiska Těšovice 

2010 20 

1 152 862,93 787 942,60 489,52 1974 zásek 
Zá4 

1 152 858,08 787 933,04 477,94   

1 152 854,85 787 814,85 495,77 1974 zásek 
Zá5 

1 152 868,96 787 832,82 478,51   

Zá6 1 152 946,77 787 771,12 479,74 1974 zásek 

L1 1 152 749,00 787 826,00 479,00 2009 
vrt karotážní s dokumentací 

vynášené drti 

L2 1 152 800,00 787 962,00 478,20 2009 
vrt karotážní s dokumentací 

vynášené drti 

H1 1 152 958,00 787 755,00 462,20 2009 
vrt karotážní s dokumentací 

vynášené drti 

H2 1 152 956,00 787 752,00 461,90 2009 
vrt karotážní s dokumentací 

vynášené drti 

 

Vzhledem k jednoduchým hydrogeologickým podmínkám ověřeným 

při dosavadním průběhu těžby dosud nebyla zpracována odborná hydrogeologická 

studie o vlivu těžby na hydrogeologické poměry území. Likvidace důlních vod 

z kamenolomu probíhá v souladu s platným rozhodnutím příslušného vodoprávního 

úřadu o stanovení podmínek a způsobu vypouštění důlních vod do vod povrchových 

(rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, č.j. KUJCK 18757/2006 OZZL/5 Ryb 

ze dne 31. 7. 2006). Doklady o způsobu, množství a kvalitě vypouštěné důlní vody 

z prostoru lomu jsou evidovány v Knize likvidace důlních vod vedené závodním lomu 

Těšovice.  

Likvidace důlních vod v lomu probíhá odčerpáváním důlní vody čerpadlem 

odpovídající výkonnosti z retenční jímky umístěné na dně dosud nejhlubší V. etáže 

lomu. Čerpané vody jsou odváděny za hranu lomu a vypouštěny do povrchového toku 

Blanice na říčním kilometru 52,78. Čerpání z lomu probíhá nepravidelně, podle potřeby. 

Podle údajů vedených v Knize likvidace důlních vod je důlní voda z prostoru lomu 

přečerpávána do Blanice v měsíčních objemech pohybujících se od 2000 do 2400 m3, 

tzn. cca 72,3 (m3·den-1) či 0,837 (l·s-1). 

V prostoru DP Těšovice není lokalizován žádný hydrogeologický jímací objekt 

(studna či vrt). Nejbližší využívané hydrogeologické objekty (studny) jsou 

zaznamenány v obci Těšovice.  
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4.3. Provedené geologické práce 

4.3.1. Průzkumné vrty 

V rámci těžebního průzkumu v prosinci 2009 byly odvrtány čtyři ložiskové 

průzkumné vrty L1, L2, H1 a H2, z nichž poslední dva byly vystrojeny jako 

hydrogeologické. Všechny vrty byly proměřeny souborem karotážních metod. Účelem 

vrtů bylo doplnit údaje o hloubkovém pokračování ložiska, prozkoumat geologické 

poměry ložiska, získat technologické údaje o surovině a základní hydrogeologické 

informace. Vrty byly realizovány pod úroveň předpokládaného zahloubení  

(kóta 447 m n.m.), tj. cca 15 m pod patu současného plata lomu. Všechny vrty splnily 

svůj účel. Celkově bylo odvrtáno 100 bm vrtu. Vrty L1 a L2 o průměru 96 mm  

a hydrogeologické vrty H1 a H2 o průměru 145 mm. 

Technické parametry vrtů realizovaných v rámci geologického  

a hydrogeologického průzkumu v prosinci 2009 jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Technické parametry vrtů realizovaných v rámci průzkumu v prosinci 2009 

označení 
vrtu 

kóta 
terénu 

(m n.m.) 

hloubka 
vrtu 
(m) 

hloubka 
vrtu 

(m n.m.) 

ustálená 
hladina p.v. 

(m) 

ustálená 
hladina p.v. 

(m n.m.) 

hydro-
dynamické 

zkoušky 

vystrojení 
vrtu 

L-1 479,0 34 445,0 24,60 454,40 ne ne 

L-2 478,2 33 445,2 0,69 477,51 ne ne 

H-1 462,2 17 445,2 0,36 461,84 ano /* ano 

H-2 461,9 16 445,9 0 461,90 ano ano 

p.v. ... podzemní vody (cca 24 hod po odvrtání) 
/* ... nedošlo ke snížení hladiny  
 

Vrtné práce byly provedeny 8. 12. 2009 firmou M.T. Blatná spol. s r.o. pod 

vedením vrtmistra Jaroslava Švehly, za přítomnosti odpovědného geologa a autora 

práce, který průběžně odebíral vynášené úlomky hornin a prováděl „mechanickou 

karotáž“ spočívající ve sledování přítlaku na vrtný nástroj, rychlosti postupu vrtání, 

hydrogeologického pozorování, sledování poruch atd. Vrtná drť byla pomocí síta 

zbavena vrtného prachu (viz obr. 12) a uložena do standardních vzorkovnic, přičemž  

10 cm vrtné drtě ve vzorkovnici reprezentuje 1 m skutečného vrtu. 
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Obr. 12: Přesívání vrtné drti (foto Zíma, 2009) 

 

Vrty byly odvrtány rotační příklepnou lomovou soupravou se vzduchovým 

výplachem (LV Best) (viz obr. 13). Po odvrtání byly takto získané vzorky omyty vodou, 

vrt popsán a vyfotografován. Jednotlivé fotografie vzorkovnic s popisem vrtné drtě jsou 

součástí příloh, viz příloha č.5. 

 

Obr. 13: Lomová souprava LV Best (foto Zíma, 2009) 
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Všechny vrty byly proměřeny souborem karotážních metod. Karotáž změřila  

a vyhodnotila firma PENETRA s.r.o. Karotážní metody byly provedeny v následujícím 

rozsahu: karotáž magnetické susceptibility, gama karotáž (přirozená radioaktivita)  

a měření elektrické vodivosti metodou indukční karotáže. Výsledky interpretace 

karotážního měření jsou uvedeny v  příloze č.6. 

Uvedená metoda průzkumu je osvědčenou metodou geologické firmy 

Geologické služby, s.r.o. Metoda nám umožňuje sestavit kvalitní geologické profily 

vrtů a zároveň pomocí karotáže zjistit fyzikálně mechanické vlastnosti hornin a to bez 

finančně, časově i realizačně náročných rozborů vzorků hornin, které mohou být také 

často značně subjektivní. 

„Získat reprezentativní vzorky kamene, srovnatelné se vzorky upravené 

suroviny, je z vrtného průzkumu prakticky nemožné. I při použití nejkvalitnějšího 

jádrového vrtání systémem wire-line jsou k dispozici pouze vzorky z jader malých 

průměrů, které neumožňují posoudit vlastnosti hrubších frakcí kamene. Vrtné jádro 

obsahuje surovinu včetně porušených a alterovaných partií (snížená pevnost a zhoršené 

trvanlivostní charakteristiky), které jsou v procesu úpravy ze suroviny odstraněny. Při 

úpravě vzorků z maloprůměrových jader v laboratorních podmínkách nelze proces 

průmyslové úpravy dostatečně věrně napodobit. Problémy činí zejména důležité 

posouzení tvarových vlastností zrn drtí a podílů jemných částic. V etapě vyhledávání  

a průzkumu je tento problém zpravidla řešen odběrem poloprovozního vzorku (výlom 

ve stěně, šachtici nebo štole), který je upraven na odpovídající "velké" úpravně. 

Výsledky jeho rozborů potom slouží ke korekci rozborů z vrtných jader. V etapě 

těžebního průzkumu, kdy je k dispozici celá řada rozborů z výrobků, pocházejících  

z různých částí ložiska, lze jejich výsledky bez vlivu na přesnost a spolehlivost výpočtu 

použít pro výpočet nově vymezených bloků zásob.“ (Zíma, 2009).  

Vrty byly zaměřeny firmou Geologické služby s.r.o. Souřadnice vrtů jsou 

uvedeny v tabulce 2 a díla vynesena v Mapě bloků zásob, viz příloha č.1. 

Hydrogeologické vrty H1 a H2 o průměru 145 mm jsou vystrojeny PVC 

perforovanými pažnicemi o průměru 125 mm. Pro realizaci hydrodynamických zkoušek 

jsou uvedené vrty od sebe vzdáleny 2 m. Po provedení hydrodynamických zkoušek 

(čerpací a stoupací) byl z vrtu H2 dne 7. 4. 2010 odebrán vzorek vody na 
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hydrochemický rozbor, viz příloha č.7. Oba vrty jsou ponechány vystrojené a budou 

využity k hydrogeologickému monitoringu. Přesné vystrojení je zřejmé z profilů vrtů, 

viz příloha č.5. 

4.3.2. Měření magnetické susceptibility 

V rámci provedených geologických prací jsem v prosinci 2009 provedla měření 

magnetické susceptibility jednotlivých hornin. Cílem měření bylo určit magnetickou 

susceptibilitu daných hornin a ověřit tak, zda výsledky korespondují z výsledky 

karotážního měření. Měření jsem provedla magnetoměrem (kapametr) – Magnetic 

susceptibility meter (SM 30) a výsledky měření jsem pro přehlednost sestavavila  

do tabulky 4. Horniny s častějším výskytem byly změřeny vícekrát než horniny 

vyskytující se v kamenolomu ojediněle. 

Tabulka 4: Magnetická susceptibilita vybraných hornin 

HORNINA – jednotky  (x 10-3 SI) Měření 
číslo pararula granit migmatit k řemen mramor 

1 0,194 0,031 0,843 0,002 0,019 

2 0,343 0,037 0,902 0,005 0,022 

3 0,447 0,030 0,867 0,008 0,039 

4 0,284 0,031 0,809 0,003 0,027 

5 0,233 0,042 0,831 0,001 0,040 

6 0,499 0,046 1,520 0,004  

7 0,407 0,026 0,970 0,005  

8 0,303 0,028 0,931   

9 0,268 0,032    

10 0,470 0,035    

průměr 0,345 0,034 0,959 0,004 0,029 

 

Z tabulky je zřejmé, že měřené horniny se svoji magnetickou susceptibilitou 

zřetelně odlišují. Granit, křemen a mramor vykazují susceptibilitu velmi nízkou, 

pararula střední a migmatit zvýšenou a jsou proto metodami magnetické susceptibility 

dobře odlišitelné. Výsledky karotážního měření magnetické susceptibility ve vrtech  

se dají použít pro interpretaci geologických profilů vrtů na ložisku, viz kapitola 4.3.1.  

a příloha č.6. 



Aneta Maleňáková: Vyhodnocení  průzkumu a posouzení perspektivy ložiska Těšovice 

2010 25 

4.3.3. Geologická dokumentace t ěžebních st ěn 

Geologickou dokumentaci stěn lomu jsem provedla v srpnu 2009, za pomocí 

odpovědného geologa Ing. Jaroslava Zímy. Geologická dokumentace byla provedena 

fotodokumentací, jejímž základem je digitální panoramatická fotografie. Jednotlivé 

stěny lomu byly fotografovány digitálním přístrojem Olympus. Zároveň  

s fotografií byl pořízen terénní náčrt. Fotografie byly zpracovány v programech 

CAMEDIA Master a Microsoft Powerpoint. Následně byla do fotografií zakreslena 

pozice dokumentačních bodů. Měřítko fotografií je reprezentováno připojovacími body 

v reálných souřadnicích JTSK/Bpv. Orientační polohové zaměření bylo provedeno 

přístrojem Garmin GPS 76. Polohové souřadnice i nadmořské výšky byly následně 

odečteny z provozní důlní mapy. Fotografie stěn byly uspořádány tak, aby je bylo 

možno vytisknout na formát A4 - obrázek je rozdělen do několika částí, přičemž 

navázání je znázorněno dělicí čárou. V Mapě geologických poměrů (viz příloha č.2)  

je navázání obrázků naznačeno krátkou čarou, naznačující úhel pohledu na stěnu. 

Dokumentace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 368/2004 Sb., o geologické 

dokumentaci, v platném znění a její výsledky jsou v příloze č.4. 

4.3.4. Dokumentace bod ů 

Dokumentační body byly zpracovány podobnou metodou jako profily stěn a také 

za kontroly odpovědného geologa Ing. Jaroslava Zímy. Souřadnice dokumentačních 

bodů (střed bodu) byly orientačně zaměřeny přístrojem Garmin GPS 76 a následně 

odečteny z provozní důlní mapy. Pokud není uveden rozsah nadmořských výšek, 

vztahuje se výškový údaj ke středu obrázku. Součástí dokumentace jsou petrografické 

charakteristiky hornin, detailní fotografie hornin a minerálů, viz příloha č.4. 

4.3.5. Inženýrsko geologický pr ůzkum 

Inženýrsko geologický průzkum nebyl na ložisku prováděn. Lomové stěny jsou 

tvořeny skalní horninou. Sklon lomových stěn je místy podřízen vrstevnatosti horniny 

nebo průběžným puklinám. V POPD z roku 1977 je stanoven generelní závěrný svah 

lomu max. 60°, který byl stanoven výpočtem a na základě zkušeností z těžby. Skrývka 

tvořena rýpatelnými horninami je stabilní při sklonu do 45°. 
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4.4. Shrnutí výsledk ů provedených geologických prací 

Vrty L1 a L2 byly umístěny na IV. těžební etáži (nadmořská výška etáže  

cca 478 m n.m.). Vrt L1 byl odvrtán s konečnou délkou 34 m, celkově homogenní jen 

s ojedinělými poruchami, suchý, tvořený světle šedým migmatitem s podílem 

pararulových materiálů a ojedinělým výskytem aplitu. Na základě karotážního měření 

byla zaznamenána zvýšená magnetická susceptibilita, což poukazuje na pravděpodobný 

výskyt pyrhotinu.  

Vrt L2 byl odvrtán s konečnou délkou 33 m a oproti vrtu L1 je značně porušený 

s vložkami křemene a aplitu. Počáteční metráž vrtu (0,0 – 2,2 m) je tvořena 

migmatitem, který postupně přechází v pararulu. Poruchové zóny jsou značně 

alterované. V 17,5 m byla zastižena asi půlmetrová jílovitá porucha.  

Hydrogeologické vrty H1 a H2 jsou od sebe vzdáleny cca 2 m a to z důvodu 

možnosti provedení hydrodynamických zkoušek na těchto vrtech. Jsou umístěny na 

současné bázi lomu, v místě, kde se lom co nejvíce přibližuje k říčce Blanici. Současné 

plato lomu se nachází v nadmořské výšce cca 462 m n.m. Konečná délka vrtu H1  

je 17 m. Silný přítok vody byl zaznamenán již ve 2 m. Vrt v celé délce ověřil 

migmatitizovanou pararulu s hojným výskytem biotitu a ojedinělými aplitovými 

žilkami. Ve 12 m byla karotážním měřením zjištěna nízká radioaktivita, kterou si dávám 

do souvislosti s možnou žílou křemene.  

U druhého hydrogeologického vrtu H2 byly zaznamenány pouze slabé přítoky 

vody (ve 2,0 a 15,5 m). Jinak byl vrt po dobu vrtání suchý. Konečná hloubka vrtu  

je 16 m, tvořen je především migmatitizovanou pararulou  s opětovným občasným 

výskytem biotitu a aplitových materiálů. Podrobné popisy profilů vrtů jsou uvedeny  

v  příloze č.5 a zjištěné hydrogeologické poměry ve vrtech v kapitole 4.5.1. 

Geologická dokumentace lomových stěn navazuje na dokumentaci z roku 2005. 

Dokumentace v roce 2009 (srpen) byla zaměřena na nově odkryté části ložiska. Na 

vyšších etážích, podrobně zdokumentovaných v roce 2005, neprobíhala těžba a etáže 

jsou zarostlé hustou vegetací a zčásti nepřístupné. 

Při dokumentaci lomových stěn byly získány následující poznatky: 
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- surovina je tvořena dvěma typy hornin pararulou a migmatitem (převažuje), 

které do sebe bez ostrých rozhraní přecházejí. V podružné míře se vyskytují žíly 

granitoidů (hlavně aplitu). Pro výrobu drceného kameniva jsou využívány všechny 

jmenované horniny. 

- v severní stěně lomu byla dokumentována navětralá až zvětralá hornina až do 

úrovně paty III. etáže. Tato partie odpovídá zóně snížených odporů, zjištěných 

geofyzikou v roce 1974. 

- v západní části V. etáže byl dokumentován silný přítok vody po puklinách.  

- v jižní části lomu byly v pararulách dokumentovány vložky (útržky) bílého 

mramoru, který dosud nebyl na lokalitě zjištěn (viz příloha č.4). 

- v severovýchodní lomové stěně byly dokumentovány bloky vymezené 

plochami paralelními s lomovou stěnou, s nepříznivým úklonem do lomu. Tyto bloky  

se významně podílejí na formování tvaru lomové stěny, při trhacích pracích. 

Všechny realizované vrty splnily svůj úkol. Ověřily hloubkové pokračování 

ložiska Těšovice u Prachatic a spolu s předchozími geologickými díly poskytují 

dostatečné podklady pro provedení výpočtu zásob a přehodnocení zásob ložiska podle 

nových podmínek využitelnosti, viz kapitola 6.2. Na jejich základě lze konstatovat,  

že navrhované zahloubení kamenolomu na kótu 447 m n.m. je možné provést.  

4.5. Provedené hydrogeologické práce 

4.5.1. Hydrodynamické zkoušky 

Na hydrogeologických vrtech H1 a H2 byla dne 7. 4. 2010 provedena čerpací  

a stoupací zkouška. Hydrodynamické zkoušky provedl odpovědný hydrogeolog  

RNDr. Lumír Hořčička ve spolupráci s autorem. Při čerpací zkoušce na vrtu H1 nedošlo 

ke snížení hladiny podzemní vody ve zkoušeném vrtu ani k ovlivnění hladiny vody ve 

vrtu H2, a to vlivem hydraulického propojení vrtu H1 s akumulační jímkou důlních vod 

na V. těžební etáži. Akumulační jímka důlních vod je znázorněna na obrázku 14. 
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Obr. 14: Pohled na akumulační jímku důlních vod (foto autor, 2010) 

 

Při čerpací zkoušce na vrtu H2 nebylo dosaženo ustáleného přítoku vody do 

vrtu. Čerpací zkouška byla ukončena po 45 min. Z důvodu poklesu hladiny ve vrtu 

k úrovni čerpadla zapuštěného v hloubce 14 m, poté následovala zkouška stoupací. 

Hladina podzemní vody se před čerpací zkouškou na vrtu H2 nacházela v úrovni terénu 

(tzn. 30 cm pod zhlavím vrtu). Po ukončení čerpání se hladina vody ustálila v úrovni 

terénu za 60 min. Čerpání bylo prováděno s konečnou vydatností 0,136 (l·s-1) vodním 

čerpadlem typu ROB-2 (viz obr. 15). Hladiny vody na sousedních vrtech nebyly během 

čerpacích zkoušek ovlivněny. Zaznamenaná teplota čerpané vody odpovídá  

8,8° C. 

Obr. 15: Vodní čerpadlo typu ROB-2 (foto autor, 2010) 
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Záznamy o měření vydatností hladin ve zkoušeném objektu H2 jsou uvedeny 

v dokumentačním listu hydrodynamických zkoušek (viz příloha č.11 a 12). Výpočet 

základních hydraulických parametrů na vrtu H2 byl proveden metodikou neustáleného 

proudění. Transmisivita zkoušeného horninového prostředí T na vrtu H2 byla 

vypočítána podle Theise, pomocí Jacobovy semilogaritmické aproximace ke stanovení  

i ze zjednodušené rovnice (Krásný, 1986):  

( )1183,0 −⋅⋅= sm
i

Q
T               (1) 

kde:  T – transmisivita (m.s-1) 
Q – poslední čerpaná vydatnost (m3.s-1) 
 i – snížení hladiny za logaritmus času (m) 

 
Koeficient filtrace kf byl počítán ze vzorce: 
 

( )1−⋅= sm
m

T
k f                (2) 

 
kde: kf – koeficient filtrace (m.s-1) 

T –  transmisivita (m.s-1) 
m – mocnost zvodnění (m) 

 

Výsledky výpočtu jsou pro přehlednost uspořádány v tabulce 5. 

Tabulka 5: Výsledky hydrodynamických zkoušek na vrtu H2 

vrt 
čerpané množství Q 

(l·s-1) 
i 

(m) 
T 

(m2·s-1) 
mocnost 

zvodnění (m) 
k f 

(m·s-1) 
poznámka 

H2 0,136 13 1,9.10-6 15 1,28.10-7 čerpací zkouška 

H2 - 10,5 2,4.10-6 15 1,58.10-7 stoupací zkouška 

průměr   2,2.10-6  1,5.10-7  

 

Grafické zobrazení čerpací zkoušky je znázorněno v grafu 1, grafické zobrazení 

stoupací zkoušky v grafu 2. 
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Graf 1: Orientační krátkodobé čerpací zkoušky, vrt H2 

 

 

Graf 2: Orientační krátkodobé stoupací zkoušky, vrt H2 

 

Filtrační parametry (transmisivita T a koeficient propustnosti kf) horninového 

prostředí zjištěné vrtem H2 na ložisku Těšovice charakterizují tu část horninového 
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prostředí komplexu migmatitizovaných pararul (cca 40 %), jenž je ovlivněna otevřeným 

puklinovým systémem a pravděpodobně i trhacími pracemi. Většina ložiskového 

materiálu pod úrovní V. těžební etáže (tzn. cca 60 %) vykazuje filtrační parametry ještě 

o jeden až dva řády nižší. Rigidní horniny jsou nepropustné. 

4.5.2. Hydraulické výpo čty 

Pro výpočet přítoků podzemních vod do lomu a dosahu deprese hladiny 

podzemní vody při uvažovaném zahloubení o 15 m jsem použila hodnotu koeficientu 

propustnosti kf = 1,5·10-7 (m·s-1) zjištěného na vrtu H2. Tato hodnota charakterizuje  

cca 40 % část ložiskového horninového materiálu migmatitizovaných pararul, jenž  

je ovlivněna otevřeným puklinovým a zlomovým systémem, zčásti také trhacími 

pracemi. 

Základní údaje použité při výpočtu jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6: Základní údaje použité při hydraulických výpočtech 

údaj hodnota jednotka 

úroveň současné nejnižší lomové etáže - V. etáž 462 (m n.m.) 

úroveň plánovaného zahloubení - VI. etáž 447 (m n.m.) 

hloubka plánovaného zahloubení 15 (m) 

současná úroveň hladiny podzemní vody na ložisku 462 (m n.m). 

předpokládaná úroveň hladiny podzemní vody po zahloubení na VI. etáž 446 (m n.m). 

snížení hladiny podzemní vody po zahloubení na VI. etáž - s 16 (m) 

mocnost zvodnění - H 23 (m) 

piezometrická výška snížené hladiny podzemní vody - h 19 (m) 

poloměr lomu - r 150 (m) 

infiltrační plocha lomu 100000 (m2) 

průměrný přítok do lomu při současném zahloubení - V. etáž 0,9 (l·s-1) 

 

Výpočet přítoků podzemních vod do lomu 

K odkrytí hladiny podzemní vody, která se v těžbou neovlivněném horninovém 

prostředí širšího okolí ložiska Těšovice pohybuje v hloubce od 2 do 10 m pod terénem 

v závislosti na morfologické pozici zkoumané lokality, došlo již pravděpodobně 

v počátcích těžby na kamenolomu Těšovice. S postupným zahlubováním a plošným 

rozšiřováním lomu docházelo a dochází k postupnému navýšení přítoků podzemních  
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a srážkových vod do lomu, přičemž v současné době je hladina vody v lomu uměle 

snižována čerpáním na kótě 462 m n.m. (úroveň V. těžební etáže). Při zahloubení 

těžební báze lomu o dalších 15 m na kótu 447 m n.m., bude hladina podzemní vody 

dlouhodobě udržována ve výšce 446 m n.m. Předpokládané přítoky podzemních vod do 

lomu po jeho zahloubení o 15 m na úroveň 447 m n.m. byly vypočítány metodou „velké 

studně“ (Mili č et al., 1989). 

( ) ( )13
22

loglog

36,1 −⋅
−

−⋅⋅
= sm

rRd

hHk
Q f             (3) 

kde: Q – přítok do lomu (m3
·s-1) 

Rd – dosah deprese od středu zahloubení (m) resp. R + r 
r – poloměr lomu (m)  
kf – koeficient filtrace (m·s-1) 
H – mocnost zvodnění (m) 
h – piezometrická výška snížené hladiny podzemní vody (m) 
 
 

Výpočet dosahu deprese od okraje zahloubeného lomu 

Pro výpočet dosahu deprese od okraje zahloubení byl použit vzorec Sichardta 

(Mili č et al., 1989). 

( )mksR f⋅= 3000               (4) 

kde: R – dosah deprese od okraje lomu (m) 
s – snížení hladiny podzemní vody (m) 
kf – koeficient filtrace (m.s-1) 

 

Výpočet přítoků podzemních vod byl proveden způsobem charakterizujícím  

40 % plochy lomu s propustností kf = 1,5·10-7 m·s-1 (viz tabulka 7). Pro ostatní plochy 

lomu (cca 60 %) platí, že je zde propustnost hornin minimální. Přítoky z této plochy 

budou do zahloubené části lomu nepatrné a tudíž pro celkovou bilanci vod 

zanedbatelné. 
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Tabulka 7: Dosah deprese a očekávané přítoky podzemních vod 

koeficient 
filtrace 

poloměr 
zahloubení 

báze 
zahloubení 

snížení 
hladiny 

dosah 
deprese 

přítok p.v. 
(100 % plochy) 

přítok p.v. 
(40 % plochy) 

k f (m·s
-1) r (m) m n.m. s (m) R (m) Q (l·s-1) Q (l·s-1) 

1,01.10-5 150 447 16 20 0,7 0,3 

p.v. ... podzemní vody, při zahloubení lomu Těšovice na kótu 447 m n.m. s udržovanou hladinou podzemní 
vody ve výšce 446 m n.m. 

 

4.6. Shrnutí výsledk ů provedených hydrogeologických prací 

Současné přítoky podzemních vod do lomu jsou zaznamenány v Knize likvidace 

důlních vod v měsíčních objemech pohybujících se od 2000 do 2400 m3,  

tzn. cca 0,88 (l·s-1). Přítoky jsou zjištěny na základě čerpání důlních vod. Po zahloubení 

kamenolomu Těšovice o 15 m pod nynější V. etáž, tzn. na kótu 447 m n.m., lze 

očekávat zvýšení přítoků podzemních vod do lomu o dalších 0,3 (l·s-1). Průměrné 

celkové přítoky do lomu po jeho zahloubení na kótu 447 m n.m. se zvýší na  

cca 1,2 (l·s-1), tj. 3100 (m3
·měsíc-1) resp. 38000 (m3·rok-1).  

Vzhledem k omezenému rozšiřování horizontální plochy lomu vzrostou 

srážkové přítoky vod do lomu po zahloubení oproti dnešnímu stavu minimálně. 

Srážkové vody infiltrující do lomu jsou zahrnuty v současném celkovém přítoku do 

lomu a podstatně se nezmění. Z tohoto důvodu není třeba navyšovat očekávané 

(vypočtené) navýšení přítoků podzemních vod o srážkové vody při zahloubení lomu. 

Očekáváme, že při zahlubování lomu budou celkové (průměrné) přítoky vod do 

lomu postupně narůstat ze současných 0,9 (l·s-1) a dosáhnou průměrných hodnot  

cca 1,2 (l·s-1), maximálně však 3 (l·s-1) při dosažení dna lomu na kótě 447 m n.m. 

Maximální povolené množství vypouštěných důlních vod do vod povrchových  

je stanoveno v objemu 15 (l·s-1), 8640 (m3
·měsíc-1) a 95000 (m3

·rok-1). Z toho vyplývá, 

že nebude potřeba žádat o změnu rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Jihočeského 

kraje pod č.j. KUJCK 18757/2006 OZZL/5 Ryb, ze dne 31. 7. 2006, které stanovuje 

způsob a podmínky vypouštění důlních vod z důlního prostoru kamenolomu Těšovice 

do vod povrchových.  
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Hydrogeologické vlivy zahloubení za hranou kamenolomu Těšovice se šíří 

především prostřednictvím poruchových linií SZ-JV směru, podél nichž dosáhnou 

maximální vzdálenosti od okraje lomového zahloubení. Stávající dosah depresního 

kužele, který se projevuje na maximální vzdálenost cca 100 m se po zahloubení lomu na 

kótu 447 m n.m. zvýší o dalších cca 20 m (viz tabulka 7). 

Ve vzdálenosti možného dosahu depresního kužele vytvořeného od okraje 

zahloubení lomu není evidován žádný využívaný hydrogeologický objekt (zdroj 

podzemní vody). Nejbližší využívané hydrogeologické objekty (vrty, studny) od lomu 

se nacházejí v obci Těšovice, ve vzdálenosti cca 500 m a to je za hranicí možného 

ovlivnění provozem kamenolomu Těšovice. 

Koryto řeky Blanice je vzdáleno cca 50 m od okraje současného zahloubení 

lomu. Během průzkumných prací nebyla v prostoru ložiska zjištěna výraznější 

propustná poruchová linie, která by mohla sloužit jako preferenční cesta komunikace 

mezi povrchovými vodami Blanice a prostorem zahloubeného lomu. Taktéž nebylo 

prokázáno hydraulické propojení mezi vodami Blanice a důlními vodami. Vzhledem ke 

skutečnosti, že depresní kužel způsobený těžbou se šíří především prostřednictvím 

poruchových linií SZ-JV směru, podél nichž dosáhne maximální vzdálenosti od okraje 

lomového zahloubení, je negativní ovlivnění povrchového toku Blanice plánovaným 

zahloubením lomu Těšovice nepravděpodobné až prakticky vyloučené.  

Podle analýzy vodního vzorku z vrtu H2 ze dne 7. 4. 2010 (Protokol o zkoušce, 

viz příloha č.7) je ložisková podzemní voda hydrochemického typu Ca-HCO3-SO4, 

slabě zásadité reakce (pH 7,45) s nízkou  celkovou mineralizaci 0,288 (g·l-1). Limity 

obsahů látek se řídí nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, v platném znění a rozhodnutím o stanovení způsobu a podmínek vypouštění 

důlních vod do vod povrchových, vydaným patřičným vodoprávním úřadem. Odebraný 

vzorek překračuje uvedené limity pouze v obsahu rozpuštěných látek 306 (mg·l-1) – 

limitní hodnota 40 (mg·l-1). Ke snížení obsahu nerozpuštěných látek (NL) doporučuji 

přizpůsobit této problematice technologii likvidace důlních vod (např. použitím 

sedimentačních nádrží a používáním čerpadel s omezenou vydatností). Nerozpuštěné 
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látky jsou tvořeny inertním jílovitopísčitým sedimentem pocházejícím z lomu. Zvýšené 

obsahy NL souvisí pouze s těžební činností a po ukončení těžby v lomu budou obsahy 

NL postupně klesat. U ostatních látek nepředpokládáme navýšení obsahů v podzemních 

a povrchových vodách. 

Podle výsledku hydrogeologického průzkumu se jeví navrhované zahloubení 

kamenolomu Těšovice jako možné. Přítoky vod do kamenolomu po zahloubení na 

požadovanou kótu 447 m n.m. nebudou pro těžbu ani okolní prostředí  limitujícím 

faktorem. 
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5. Jakostní a technologická charakteristika surovin y 

5.1. Obecně o kvalitativních požadavcích na ložisko 

Ložisko Těšovice je ložiskem stavebního kamene. Hlavním vyráběným 

produktem je drcené kamenivo, přičemž surovina odpovídá kvalitativním požadavkům 

některé z norem ČSN EN. Jedná se o normy ČSN EN 12620 (Kamenivo do betonu), 

ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 

pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) nebo ČSN EN 13043 (Kamenivo 

pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných 

dopravních ploch), které vymezují rozsah využití těženého nerostu. Použití norem 

umožňuje hospodárné využití těžené suroviny. Méně kvalitní části ložiska (skrývky, 

zvětralé a porušené partie) jsou využívány pro nenáročné výrobky případně podsypy 

apod. Nejkvalitnější části jsou pak na základě kvalitativních zkoušek kameniva 

využívány pro nenáročnější výrobky, jako je například kamenivo do betonu.  

Výrobky z kamenolomu Těšovice vyhovují výše uvedeným normám ČSN EN. 

Místně zvýšený obsah sulfidů částečně omezuje využití drceného kameniva pro výrobu 

betonu. Zvětralá surovina z I., II. a částečně také ze III. etáže je vhodná pouze pro 

výrobu méně kvalitativně náročných výrobků. Nenavětralá surovina má z jakostně 

technologického hlediska jednotný charakter s minimální variabilitou. 

Hornina je rozpojována trhacími pracemi velkého rozsahu – clonové odstřely. 

Pomocí mechanizace je nakládána na nákladní automobily a odvážena k násypce 

stabilní technologické linky, která je přímo v areálu kamenolomu. Rozpojená surovina 

je pomocí úpravnických procesů podrcena a výsledným produktem je drcené kamenivo 

různých zrnitostních a kvalitativních tříd.  

V současné době jsou v kamenolomu na základě poptávek odběratelů vyráběny 

tyto produkty: 

drcené kamenivo: 0/4, 0/8, 8/16, 8/22, 8/32, 11/22, 32/63 

štěrkodrť: 0/32, 0/42, 0/63, 0/90, 0/150 

lomový kámen zához do 200 kg, zához do 200 kg, LKT, LKN 
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5.2. Technologický pr ůzkum a jakost suroviny v minulosti 

Technologický průzkum byl řešen firmou Geoindustria n.p. Praha v rámci 

průzkumné akce v roce 1973 – 1974, úkolu „Závěrečná zpráva Těšovice  

– 511 1678302, surovina kámen, odpovědný vedoucí Vondra J., Praha 1974.“ Vzorky 

pro rozbory byly odebrány ze 7 záseků, 9 šachtic, 9 rýh a 3 jádrových vrtů. Dále byly 

provedeny zkoušky na provozně získaných drtích. Zkoušky kameniva se sestávaly ze 

stanovení: pevnost otluku, drtitelnost v rázu, zátěž 20 MPa, pevnost v mělnění, 

navětralost, nasákavost, mrazuvzdornost, přilnavost k živicím, obsah SO3, obsah 

tvarově nevhodných zrn s indexem 3 a větším a volumetrický součinitel. Pro provozně 

získané drtě byly navíc stanoveny odplavitelné částice, měkká zrna, cizorodé částice  

a zrnitost. Zkoušky kusového kamene se sestávaly ze stanovení: měrná hmotnost, 

hutnost, pórovitost, objemová hmotnost, hmotová nasákavost, nasáknutí, zmrazení, 

obrusnost a pevnost v prostém tlaku na krychlích po vysušení (Vondra et al., 1974). 

Vlastní členění ložiska ve výpočtu zásob (Vondra et al., 1974) bylo rozvrženo do 

pěti bloků kategorie B (dnes zásoby prozkoumané), čtyř bloků kategorie C1 (dnes 

zásoby prozkoumané) a dvou bloků kategorie C2 (dnes zásoby vyhledané).  

Technologické vlastnosti dané suroviny jsou dlouhodobě známé. Na ložisku jsou 

z technologického pohledu rozlišovány dvě části ložiska: 

1. navětralá část ložiska, lokalizována v jeho svrchních partiích 

2. zvětráním nedotčená část ložiska, lokalizována v jeho hlubších partiích. 

Část ložiska odpovídající výše vymezené první skupině není předmětem zásob. 

Předmětem výpočtu jsou pouze hlubší migmatitizované části ložiska, vymezené druhou 

skupinou. 

Výsledky rozborů z průzkumných děl jsou uvedeny v tabulce 8. 
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Tabulka 8: Vybrané technologické vlastnosti suroviny (Vondra et al., 1974) 

vlastnost prostý aritmetický průměr 

objemová hmotnost 2, 778 (g·cm-3) 

měrná hmotnost 2,830 (g·cm-3) 

nasákavost hmotná 0,56 (%) 

nasákavost objemová 1,65 (%) 

pórovitost 1,86 (%) 

hutnost 98,8 (%) 

za sucha 1 100 (kp·cm-2) 

po nasáknutí 1 050 (kp·cm-2)  pevnost v tlaku 

po zmrazení 1 040 (kp·cm-2) 

navětralost 15,47 (%) 

mrazuvzdornost 2,31 (%) 

otluk LA 35,4 [%) 

frakce 4/8 15,1 (%) 

frakce 8/16 44,8 (%) obsah tvarově 
nevhodných zrn 

frakce 16/32 28,2 (%) 

obsah SO3 0,58 (%) 

 

5.3. Technologický pr ůzkum a jakost suroviny v sou časnosti 

Technologické rozbory vzorků provedené v rámci průzkumu v roce 1973 – 1974 

byly provedeny s maximální pečlivostí a dostatečně charakterizují dané vlastnosti 

ložiska.  

Jedním z úkolů provedeného těžebního průzkumu bylo prokázat, že surovina 

v nově ověřovaných částech ložiska má srovnatelně příznivé technologické a jakostní 

vlastnosti jako surovina v částech těžených v současnosti nebo v částech již vytěžených. 

Petrografickým popisem vrtné drti bylo prokázáno, že se ve všech vrtech 

vyskytují stejné horniny jako v těžené části (migmatit přecházející do 

migmatitizovaných pararul až pararul). Geofyzikálním měřením ve vrtech (karotáží) 

byly určeny fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin zastižených ve vrtech. Karotážní 

měření bylo provedeno firmou PENETRA s.r.o. Plzeň, provoz Údolí u Lokte za 

spoluúčasti autora.  

Geofyzikálním měřením byly určeny fyzikálně - mechanické vlastnosti 

zastižených hornin. Všechny vrty byly provedeny přímo v lomu a v jejich úvodní části 

se nachází surovina známých technologických vlastností. Pro kvalitu kamene jsou 
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rozhodující zejména mechanická odolnost a stupeň alterace, které jsou přímo úměrné 

zdánlivé elektrické vodivosti (resp. odporu) horniny. Čerstvá nezvětralá hornina má 

nízkou vodivost (vysoký elektrický odpor), která se zvyšuje v navětralých, alterovaných 

nebo silně rozpukaných až podrcených partiích. Z výsledků karotáže (viz příloha č.6)  

je zřejmé, že se vodivost hornin ve vrtech vedených z lomu udržuje na stejné úrovni. 

Zvýšení vodivosti těsně pod patou etáže lomu na vrtech v lomu je zjevně způsobeno 

narušením masívu v důsledku odstřelů. Frekvence porušených a alterovaných zón  

je nízká a jejich mocnost malá (ve svislých vrtech je nutno počítat s nepravou mocností 

převážně strmě ukloněných poruch). Na základě měření magnetické susceptibility  

a radioaktivity je možno dobře rozlišit migmatit, pararulu a ostatní horniny  

(viz kapitola 4.3.2.) 

Z interpretace karotážních měření jednoznačně vyplývá, že v nově zkoumaných 

částech ložiska dosahuje surovina stejných kvalitativních parametrů jako v současné 

těžebně, jak již bylo uvedeno v kapitole 5.2. 

V rámci pravidelných kontrolně výrobních zkoušek výrobků jsou prováděny 

technologické rozbory suroviny. Zkoušky výrobků jsou prováděny akreditovanou 

laboratoří Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. v Hořicích. Zkoušky se provádí dle 

potřeby, jako týdenní, čtrnáctidenní i roční zkoušky. Výsledky výrobní zkoušky roční 

(pro vybrané frakce) jsou uvedeny v tabulce 9 a příloze č.14. 

Tabulka 9: Technologické parametry vybraných výrobků 

frakce 
vlastnost jednotka 

0/4 0/63 4/8 8/16 32/63 

obsah jemných částic [% hm] 7,0 6,4 0,5 0,3 0,3 

tvar zrn tvarový index > 3 [% hm] - - 19,3 8,7 13,8 

vážený aritmetický průměr tvarového indexu [% hm] - 14,6 - - - 

podíl zrn ostrohranných [% hm] - - 100 100 100 

odolnost proti drcení - součinitel LA  - 19,6 19,6 19,6 19,6 

obsah ve vodě rozpustných síranů [% hm] 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

nasákavost [% hm] 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 

objemová [t/m3] 2,736 2,756 2,724 2,717 2,707 

sypná volně sypaného kameniva [t/m3] 1,414 1,645 1,246 1,429 1,246 

sypná setřeseného kameniva [t/m3] 1,855 - 1,501 1,567 - 

mezerovitost volně sypaná [% hm] 48,3 40,3 54,3 47,4 54,0 

hmotnost 
kameniva 

mezerovitost setřesená [% hm] 32,3 - 44,9 42,3 - 
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6. Návrh nových podmínek využitelnosti zásob 

6.1. Obecné údaje 

Vymezení prostoru – podmínky využitelnosti zásob se vztahují na výhradní 

ložisko stavebního kamene Těšovice u Prachatic (3 034 000). Geologické, 

hydrogeologické a jakostně technologické poměry ložiska jsou podrobně zpracovány 

v závěrečné zprávě Vondra et al., 1974. 

Ložisko je součástí jednotvárné série moldanubika Českého masívu, 

zastoupeného šumavskou větví. 

Nachází se cca 5 km od bývalého okresního města Prachatice. Vlastní ložisko  

je tvořeno migmatitem, který přechází do migmatitizovaných pararul až pararul. 

V menší míře se na složení horniny podílejí také pegmatity a aplity. Nadloží ložiska, 

tvořené kamenitými hlínami bylo z větší části odtěženo v minulosti. 

Z jakostního hlediska odpovídá těžený kámen surovině pro výrobu drceného 

kameniva. 

Definice skupin zásob – zásoby výhradního ložiska a podmínky využitelnosti 

jsou definovány v §13, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), v platném znění. Podmínky využitelnosti zásob vymezují ve smyslu 

tohoto zákona tyto skupiny zásob: Zásoby bilanční, které jsou využitelné v současnosti 

a vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití. Zásoby 

nebilanční, které jsou v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují stávajícím 

technickým a ekonomickým podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu využitelné 

v budoucnosti s ohledem na očekávaný technický a ekonomický vývoj. 

Další zjištěné nerosty – v prostoru ložiska Těšovice u Prachatic se nenacházejí 

žádná další ložiska vyhrazených nerostů. Severním směrem od ložiska se nachází 

netěžené nevýhradní ložisko stavebního kamene Těšovice u Prachatic 2. 

Způsob dobývání – na ložisku je stanoven DP Těšovice I. (7 0710), stanoven 

rozhodnutím JčKNV České Budějovice, č.j. VÚP/1603/77, dne 8.11.1977. Surovina  

je těžena v pěti etážovém jámovém lomu. Hornina je rozpojována TPVR – clonovými 
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odstřely, z rozvalu je nakládána na nákladní automobily a odvážena ke zpracování  

do úpravny v blízkosti lomu. 

6.2. Komentá ř k podmínkám využitelnosti zásob – p řehled a od ůvodn ění 

Podmínky využitelnosti zásob jsou stanoveny podle přílohy č. 1, vyhlášky  

č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, 

v platném znění s důrazem na hospodárné a racionální vydobytí zásob ve smyslu  

§ 30 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

v platném znění.  

1. Množství nerostu – minimální množství nerostu není stanoveno. Na těženém 

ložisku s vybudovaným zázemím, fungující těžební technologií a technologickou linkou 

je stanovení minimálního množství nerostu neúčelné. 

2. Jakost nerostu – nerostem je migmatit přecházející do migmatitizovaných 

pararul až pararul, který vyhovuje požadavkům některé z norem ČSN EN 12620 

(Kamenivo do betonu), ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi 

stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace), ČSN EN 

13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch). Kritéria jakosti nerostu jsou dána požadavky 

příslušných norem (viz výše), které vymezují rozsah využití těženého nerostu. Aplikace 

různých norem umožňuje hospodárné využití těžené suroviny s tím, že nejkvalitnější 

části ložiska jsou využívány pro nejnáročnější výrobky, méně kvalitní části (navětralý 

kámen při povrchu ložiska, kámen z poruch apod.) pro výrobky na kvalitativní 

parametry nenáročné. Jakostně-technologické vlastnosti suroviny se v rámci nově 

stanovených bloků nemění. Proto byly vzorky jakostně-technologických rozborů do 

výpočtových bloků převzaty z přilehlých, dříve ověřených částí ložiska,  

viz kapitola 4.3.1. 

3. Geologické ukazatele – maximální skrývkový poměr v bloku je 1:5 (0,2) a je 

dán ekonomikou těžby. 
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4. Báňsko technické podmínky (hranice výpočtu zásob) – spodní hranice 

zásob je stanovena v jižní části ložiska na kótu 447 m n.m., v severní části ložiska  

478 m n.m. a je dána hloubkovým ověřením příslušné části ložiska. Svrchní hranice 

zásob je stanovena v jižní části ložiska na kótu 478 m n.m. a v části severní je dána 

současným povrchem, případně stykem s nadložními skrývkami.  

Horizontální hranice zásob tvoří: na východě hranice DP, hranice bloků zásob 

z výpočtu zásob z roku 1974 (Vondra et al., 1974) a hranice projektovaného zahloubení 

lomu (kóta 447 m n.m.). 

Do výpočtu zásob a návrhu na schválení nejsou zahrnuty skrývky (třebaže jsou 

z provozních důvodů stanovovány). 

5. Ekologické podmínky – nejsou stanoveny. Nově vyčíslené zásoby se 

nacházejí ve stanoveném DP a plošně ani hloubkově ho nepřesahují. 

Ochrana podzemních vod a vodních zdrojů v okolí – pro kamenolom Těšovice 

byly příslušným vodoprávním úřadem stanoveny způsob a podmínky vypouštění 

důlních vod. Navrhovaným zahloubením nedojde k překročení limitů, které byly tímto 

rozhodnutím stanoveny. 

Střety s dalšími právem chráněnými zájmy jsou řešeny v rámci platného POPD. 

Pokud dojde v této oblasti v souvislosti se zahloubením lomu k nějaké změně, bude toto 

řešeno v nově připravovaném POPD. 

6. Další ukazatele – nejsou stanoveny. 

 

Kritéria podmínek využitelnosti zásob byly předběžně projednány 

s odpovědnými pracovníky těžební organizace  KAMENOLOMY ČR, s.r.o.  

Mapové podklady – povrchová situace lomu se stavem 22. 7. 2009 byla převzata 

od hlavního důlního měřiče (firma Báňský inženýring Olomouc, s.r.o.) v digitální 

podobě. Dokumentace starších průzkumných prací byla převzata z výše citovaných 

archivních zpráv a jsou znázorněny v Mapě bloků zásob, viz. příloha č. 1. 

Pro praktické využití jsem výše uvedené podmínky využitelnosti zpracovala jako 

samostatnou přílohu, včetně důvodné zprávy, viz příloha č.8. 
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7. Výpočet zásob 

7.1. Metodika výpo čtu zásob 

Výpočet zásob byl proveden metodou prostorového modelování ložiska 

(upravená metoda geologicko-těžebních bloků) s využitím programů „Báňský  

a geologický model ložiska“ firmy KVASoftware. Tyto programy byly v posledních 

letech použity pro vyhodnocení řady ložisek uhlí. Osvědčily se ale také na menších 

ložiskách kaolínu, štěrkopísků a kamene, např. při řešení ložisek kamene Úhošťany, 

Kamýk - Trabice, Dolánky, Lašovice, Loštice, Vraňany a Kožlí. 

Program pracuje s geologickým a báňským modelem ložiska, jejíž podstata 

tvorby a využití je dle Ing. Jaroslava Zímy následující:  

"Účelem programu geologický model je matematicky modelovat geologickou 

(případně i jakostně-technologickou) stavbu ložiska. Model pracuje v reálných 

souřadnicích JTSK a Balt po vyrovnání. Základním konstrukčním prvkem modelu jsou 

průzkumná díla (vrty, šachtice, rýhy), která jsou předtím vertikálně rozdělena do vrstev 

(technický termín, neodpovídá geologické definici vrstvy). Z těchto vrtů je vytvořen 

prvotní model, do kterého jsou postupně doplňovány další geometrické údaje o ložisku 

(dokumentační body, geofyzikální výsledky apod.). Složitější struktury (poruchy) jsou 

modelovány pomocí tzv. fiktivních vrtů, prostřednictvím kterých se do modelu 

promítají názory a zkušenosti geologa, vycházející z obecně platných geologických 

zásad. Popsaným způsobem lze interaktivně vytvořit velmi věrný model ložiska (jeho 

kvalita je pochopitelně podřízena množství a kvalitě vstupních údajů). Geometrické 

údaje pro libovolný bod modelu jsou dopočítávány pomocí trojúhelníkové sítě 

z okolních vrtů. Vlastní výpočet zásob pak probíhá v trojrozměrném výpočtovém tělese 

(blok zásob). Výpočet plochy tělesa (svislého průmětu) je prováděn ze souřadnic 

lomových bodů obvodové linie. 

Báňský model slouží k modelování povrchu terénu (aktuálního povrchu lomu) 

ze zaměřených bodů (jsou využívány digitální měřické podklady) a ke generování 

trojrozměrných výpočtových těles, odpovídajících projektovaným lomům. Báňský 

model umožňuje plně prostorové (3D) výpočty těles prakticky libovolného tvaru  

(např. postupů těžebních etáží lomu) a konstrukci řezů s aktuálním povrchem lomu." 

(Zíma, 2009).  
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Vlastní výpočet zásob je průnikem geologického a báňského modelu.  

Výpočet zásob ložiska Těšovice proběhl v následujících krocích: 

1. Revize a doplnění údajů z průzkumných děl.  

2. Vertikální rozčlenění ložiska a vygenerování geologického modelu ložiska. 

Pro vytvoření geologického modelu byla využita všechna průzkumná díla, předem 

rozčleněná do vrstev. 

3. Z provozní mapy lomu, která mi byla poskytnuta hlavním důlním měřičem, 

byl vygenerován báňský model ložiska. 

4. Na základě kritérií podmínek využitelnosti zásob (viz kapitola 6.2.) bylo 

provedeno horizontální členění ložiska – vymezení bloků zásob a následně provedena 

klasifikace a výpočet zásob v nově stanovených blocích.  

5. Určení kubatury skrývkových materiálů a kubatury vytěžitelných zásob.  

6. Sumarizace zásob v programu Microsoft Excel. 

Do vygenerovaného základního modelu byly doplněny údaje z geologické 

dokumentace. Báňský model ložiska, představující stávající povrch, byl získán 

převodem provozní důlní mapy do 3D. 

7.2. Zásady geometrizace a rozblokování 

7.2.1. Vertikální a horizontální členění ložiska 

Pro potřeby modelování bylo ložisko rozčleněno do vrstev (technický termín, 

neodpovídá geologické definici vrstvy). Číslování vrstev a jejich charakteristika jsou 

uvedeny v tabulce 10. Vzhledem k charakteru ložiska byl model zpracován jako 

objemový, bez technologických parametrů suroviny. Základ pro konstrukci modelu 

tvoří údaje z vrtů. Na jejich základě byl vygenerován primární model, který byl 

následně doplněn o údaje z dokumentace lomu. Nově provedené ložiskové vrty ověřily 

ložisko do úrovně 447 m n.m. (projektované dno lomu).  
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Tabulka 10: Rozčlenění ložiska do vrstev 

číslo vrstvy modelu  materiál 

101 skrývka navážky 

301 skrývka hlíny 

303 skrývka eluvia 

501 ložisko migmatity, pararuly 
999  báze  modelu 

 

Podrobnosti o horizontálním členění zásob jsou uvedeny v kapitole 6. Návrh 

nových podmínek využitelnosti zásob. 

Bloky byly vyčleněny jako plně prostorové. Ve smyslu odst. 7 písmene  

c) přílohy č. 10 k vyhlášce č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování 

geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 

výhradních ložisek, v platném znění se nově vyčíslené zásoby výhradního ložiska 

nacházejí uvnitř platného DP (DP Těšovice I.). 

7.2.2. Klasifikace zásob 

Klasifikace zásob byla provedena na základě § 14 zákona č. 44/1988 Sb.,  

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a v souladu 

s výše uvedenými podmínkami využitelnosti zásob. 

Nový ložiskový průzkum provedený v prosinci 2009 navázal na výsledky 

předchozích průzkumných prací. Součástí průzkumných prací je také podrobná 

geologická dokumentace lomových stěn.  

Nově vyčíslený blok bilančních zásob 1PB je ověřen staršími průzkumnými vrty 

V1, V2 a V3, rýhami R3, R4, R8 a šachticemi Šc2, Šc3, Šc5, Šc9 a dokumentací 

lomových stěn. 

Blok 2PB byl ověřen novými vrty L1, L2, H1, H2, starší rýhou R2 a novou 

dokumentací lomových stěn. 

Úroveň prozkoumanosti přehodnocené části ložiska je dobrá. Provedený těžební 

průzkum poskytl dostatečné podklady pro otvírku a následnou těžbu nově vyčíslených 

bloků zásob. Oba bloky zásob proto z těchto důvodů hodnotím jako zásoby 

prozkoumané. 
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Bilančnost zásob je hodnocena podle podmínek využitelnosti zásob. Nově 

vyčíslené bloky vyhovují bilančním kritériím podmínek využitelnosti a jsou využitelné 

v současnosti. Ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), v platném znění, oba bloky zásoby hodnotím jako zásoby 

bilanční. Všechny zásoby jsou hodnoceny jako volné. 

7.2.3. Charakteristiky blok ů zásob 

Blok 1PB 

 Prozkoumané bilanční volné zásoby v severní části ložiska, v rozsahu od 

povrchu po úroveň 478 m n.m. Jižní hranice je dána vydobytím ložiska, západní hranice 

je vedena po okraji výsypky, severní hranice je vedena po blocích zásob předchozího 

výpočtu. Na východě je blok omezen hranicí dobývacího prostoru. 

 

Blok 2PB 

 Prozkoumané bilanční volné zásoby. Blok v projektovaném zahloubení lomu  

v jižní části ložiska. Jeho hranice jsou dány rozsahem projektovaného zahloubení, které 

odpovídá úrovni prozkoumání ložiska. Horizontálně jsou zásoby vymezeny kótami  

svrchní hranice 478 m n.m. a spodní hranice 447 m n.m. V severní části blok částečně 

zasahuje pod blok 1PB. 

Prostorové rozvržení bloků zásob je znázorněno v příloze č.3. 

7.3. Výpočet vyt ěžitelných zásob v blocích 

Vytěžitelné zásoby jsou definovány v §14, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb.,  

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Výpočet vytěžitelných zásob  

v blocích probíhal v následujících krocích : 

1. Konstrukce lomu. Při konstrukci lomu se vycházelo ze stávajícího platného 

POPD. Etáže jsou v úrovních I. etáž – 525 m n.m., II. etáž – 515 m n.m.,  

III. etáž – 495 m n.m., IV. etáž – 478 m n.m. a V. etáž 463 m n.m. Mezietážová plošina 

(berma) v závěrném svahu 5 m. Generelní sklon závěrného svahu do 50°. Aby byl 

dodržen generelní sklon svahu předepsaný POPD, mají při 5 m bermách svahy 
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jednotlivých etáží sklon 65°. Do VI. zahloubené etáže byl naprojektován sjezd o šířce  

9 m (2+5+2) se sklonem cca 9°. 

2. Výpočet kubatury zásob. Výpočet byl proveden v programu Báňský model. 

 

Metodika odvození vytěžitelných zásob 

Odvození vytěžitelných zásob proběhlo ve dvou krocích:  

1. Bilanční volné zásoby ložiska byly zmenšené o vnější těžební ztráty (zásoby, 

které nebude možno vytěžit v závěrném svahu lomu). 

2. Tonáž vypočtená podle postupu v bodě jedna byla snížena o vnitřní ztráty 

(znečištění). Jejich výše byla odhadnuta podle údajů z předchozí těžby na 15 % (blok 

1PB) a 5 % (blok 2PB). 

V bloku 1PB se na rozdíl od bloku 2PB vyskytují hojněji části porušené 

alterované horniny, proto v tomto bloku předpokládáme vyšší ztráty. 

Nad rámec výpočtu byl rovněž vyčíslen reálný skrývkový poměr jako kubatura 

skutečné skrývky a vytěžitelných zásob. 

7.3.1. Výsledky výpo čtu zásob 

Výsledky výpočtu zásob byly pro přehlednost sestaveny do následujících 

tabulek, viz tabulky 11, 12 a 13.  

Tabulka 11: Výpočet zásob v blocích 

blok plocha bloku (m2) kubatura suroviny (m3) průměrná mocnost suroviny (m) 

1PB 58 577 1 919 755 32,8 

2PB 30 362 806 918 26,6 

celkem  2 726 673  
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Tabulka 12: Výpočet vytěžitelných zásob 

 
bilanční volné zásoby 

zmenšené o vnější ztráty 
vnitřní ztráty vytěžitelné zásoby 

blok 
plocha bloku 

(m2) 
kubatura (m3) (%) kubatura kamene (m3) 

1PB 58 577 1 408 809 15 1 197 488 

2PB 30 362 655 306 5 622 254 

celkem  2 064 115  1 857 704 

 

Tabulka 13: Sumarizace zásob 

 kubatura (m3) 

prozkoumané bilanční volné 2 726 673 

geologické zásoby 2 726 673 

vytěžitelné 1 857 704 

celková výrubnost /* 68 % 

/* Nejde o celkovou výrubnost zásob ložiska, ale pouze o výrubnost ve výpočtu stanovených 
zásob (výrubnost zásob celého ložiska bude podstatně větší). 

 

7.3.2. Porovnání výsledk ů s předchozím výpo čtem 

Předchozí výpočet byl zpracován metodou geologických bloků v roce 1974 

podle následujících kritérií : 

I. kvantitativní podmínky  – minimální množství zásob 1,5 mil. m3 bilančních  

v kategorii B + C1. 

II. kvalitativní podmínky  – surovina bude odpovídat normě ČSN 72 1513, 

přičemž je upuštěno od hodnocení suroviny podle obsahu síry. 

III. ložiskové a úložní poměry 

a) báze vyhodnocovaných zásob 478 m n.m.  

b) bilanční skrývkový poměr pro jednotlivé bloky 1:5 (0,2) 

Poslední výpočet zásob provedený na ložisku v roce 1974 (Vondra et al., 1974) 

měl jiné hloubkové omezení, než mnou zpracovaný výpočet zásob. Proto původní 

srovnání stavu zásob z roku 1974 se zde předkládaným výpočtem zásob by bylo 

problematické a značně zkreslující. Z tohoto důvodu byl ke srovnání použit 
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aktualizovaný stav zásob uvedeného výpočtu ke dni 31. 12. 2009, jak je vykazován 

organizací ve státní bilanci Geo(MŽP)V 3-01 (viz příloha č.13). S ohledem na 

skutečnost, že předkládaný nový výpočet zásob je zpracován ke dni 22. 7. 2009 byly 

jeho stavy aktualizovány k datu 31. 12. 2009 a porovnány s údaji výkazu  

Geo(MŽP)V 3-01 k témuž datu (viz tabulka 14).  

Tabulka 14:  Porovnání výsledků výpočtu s předchozím výpočtem (údaje v tis. m3) 

druh zásob 
(v tis.m3) 

Geo(MŽP) 
V 3-01 

k 31.12.2009  

nový výpočet 
k 22.7.2009 

těžba od 
22.7.09 

do 
31.12.09 

nový 
výpočet 
zásob 

k 31.12.2009 

rozdíl 
(změna zásob 
přehodnocení) 

prozkoumané bilanční volné 1 363 2 727 - 21 2 706 + 1 343  

vyhledané bilanční volné 236 - - - 236 - 236 

geologické zásoby 1 599 2 727 - 21 2 706  + 1 107 

vytěžitelné  57 1 858  - 21 1 837 + 1 780 

 

Jak vyplývá z údajů tabulky 14, došlo novým výpočtem k přírůstku 

prozkoumaných bilančních volných zásob ve výši 1 343 000 m3. Celkové geologické 

zásoby se zvýšily o 1 107 000 m3, vytěžitelné zásoby o 1 780 000 m3. Vyhledané 

bilanční volné zásoby jsou ve výpočtu o 236 000 m3 nižší než ve výkazu  

Geo(MŽP)V 3-01. Tyto zásoby byly převedeny do prozkoumaných bilančních volných 

zásob. Přírůstek zásob novým výpočtem je především důsledkem nového vymezení 

výpočtového bloku v úrovni provozované V. etáže a posunutím hloubkové úrovně 

výpočtu zásob na kótu 447 m n.m.   

Z tabulky je zřejmé, že novým výpočtem zásob došlo na ložisku oproti 

vykazovaným zásobám ve výkazu Geo(MŽP)V 3-01 ke značnému nárůstu 

geologických i vytěžitelných zásob.  

Mimo rámec výpočtu zásob jsem stanovila kubaturu skrývky, která činí pro blok 

1PB 48 354 m3 a v bloku 2PB je skrývka nulová. Skrývkový poměr pro blok 1PB jsem 

metodami počítačového modelování stanovila na 0,03.  
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7.3.3. Limity možného využití ložiska 

Střety s dalšími právem chráněnými zájmy, ochrana přírody, obyvatel, staveb  

a zemědělského půdního fondu před negativními vlivy těžby, úpravy a dopravy 

suroviny (hluk, prach, otřesy při odstřelech) je zohledněna v POPD (Kulhánková, 

1977). 

Okraj lomu se nachází ve vzdálenosti pouhých 18 m od říčky Blanice. Při 

stávajícím zahloubení 463 m n.m. nedochází k negativnímu ovlivnění vodoteče lomem. 

Další zahloubení lomu o 15 m je z důvodu ochrany říčky projektováno ve vzdálenosti 

větší než 100 m.  

7.3.4. Návrh na schválení zásob, návrh pasportu lož iska 

Návrh na schválení zásob a návrh pasportu ložiska, jsou zpracovány na základě 

přílohy č. 5, vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování 

geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 

výhradních ložisek, v platném znění, a jsou součástí příloh této práce  

(viz příloha č.9 a 10). 
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8. Posouzení perspektiv t ěžby ložiska 

Perspektiva těžby kamenolomu Těšovice je dána množstvím těžby, množstvím 

zásob a kvalitou těžené suroviny. Množství i kvalita zásob byla ověřena nově 

provedeným průzkumem a následným přepočtem zásob. Celkově se tedy po 

provedeném přepočtu zásob k 31. 12. 2009 na ložisku nachází 2 706 000 m3 zásob 

prozkoumaných bilančních volných, z čehož 1 837 000 m3 jsou zásoby vytěžitelné. 

Při předpokládané průměrné roční těžbě cca 55 000 m3 lze životnost lomu  

za těchto podmínek odhadnout na cca 33 let.  

Výše stanovenou životnost ložiska, která vychází z nově vyčíslených zásob 

nového výpočtu je třeba chápat jako statistickou. Počítá tedy s dnes existující těžbou  

na ložisku a upřesněnými stavy zásob (Sivek, 2007). 

Skutečná životnost ložiska však může být odlišná a to zejména v závislosti  

na vývoji ekonomických parametrů (vývoj ceny suroviny na trhu, vývoj poptávky atd.). 

Tyto otázky převyšují rámec této diplomové práce a nejsou jejím předmětem. 
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9. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit ložiskový průzkum provedený  

na výhradním ložisku stavebního kamene Těšovice u Prachatic, navrhnout nové 

podmínky využitelnosti, provést výpočet zásob ložiska a posoudit perspektivy budoucí 

těžby v kamenolomu Těšovice. Ložiskový průzkum i následný výpočet zásob byly 

realizovány za účelem ověření zásob ložiska a následného zahloubení kamenolomu 

Těšovice na kótu 447 m n.m.  

V prosinci 2009 byly na ložisku realizovány čtyři ložiskové průzkumné vrty L1, 

L2, H1 a H2, z nichž H1 a H2 byly vystrojeny jako vrty hydrogeologické. Vrty ověřily 

hloubkové pokračování ložiska, jakostní a technologické vlastnosti suroviny a poskytly 

dostatečné podklady pro výpočet zásob. Na základě výsledků hydrogeologického 

průzkumu provedeného v dubnu 2010 jsem vyloučila negativní ovlivnění jak 

povrchového toku Blanice a okolních hydrogeologických objektů, tak samotné těžby. 

Nové podmínky využitelnosti zásob jsem navrhla v souladu s přílohou č. 1, 

vyhlášky č. 369/2004 Sb., v platném znění a předběžně projednala se zástupci těžební 

organizace KAMENOLOMY ČR, s.r.o. Návrh na schválení zásob a návrh pasportu 

ložiska jsem zpracovala podle přílohy č. 5, vyhlášky č. 369/2004 Sb., v platném znění. 

Výpočet zásob jsem provedla metodou prostorového modelování ložiska 

(upravena metoda geologicko-těžebních bloků) s využitím programů „Báňský  

a geologický model ložiska“ firmy KVASoftware. Nově jsem navrhla dva bloky zásob 

1PB a 2PB, přičemž zásoby v obou blocích jsou klasifikovány jako zásoby bilanční 

prozkoumané volné. Výpočtem zásob došlo na ložisku k navýšení vytěžitelných zásob  

o 1 780 000 m3. Celkově se po mnou provedeném přepočtu zásob nachází na ložisku 

Těšovice u Prachatic 2 727 000 m3 zásob prozkoumaných bilančních volných, z čehož 

1 858 000 m3 jsou zásoby vytěžitelné. 

Z hlediska posouzení perspektivy kamenolomu Těšovice lze konstatovat,  

že uvedeným výpočtem zásob došlo k navýšení množství zásob a k nárůstu životnosti 

kamenolomu. Při předpokládané průměrné roční těžbě cca 55 000 m3 lze životnost lomu 

odhadnout na cca 33 let. 
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