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Anotace 

 

Obsahem předložené bakalářské práce je zpracování výpočtu zásob výhradního ložiska 

a jeho přehodnocení. Jedná se o bloky zásob u kterých doposud nebyl vypočítán stav zásob 

výhradního ložiska zahloubením o dvacet metrů, z těžební báze 175 m n.m. na bázi 155 m 

n.m. Podkladem pro nový výpočet zásob jsou provedené průzkumné práce a hydrogeologické 

vrty. Účelem výpočtu zásob v dobývacích prostorech Lomu Klecany je ověřit celkové účelné 

dobyvatelné zásoby stavebního kamene na těžební úrovni 155 m n.m., neboť stávající zásoby 

byly vypočteny pouze k bázi 175 m n.m. Zahloubením těžební báze o 20 m se podstatně 

změní skrývkové relace a bude možno co nejúplněji vydobýt vytěžitelné zásoby ložiska. 

Výpočet celkových zásob a to i nebilančních a vázaných, by mohl být dobrým podkladem při 

rozhodování organizace, jakým způsobem a za kolik let se zabývat rozšířením dobývacího 

prostoru. 

Klíčová slova: bloky zásob, zahloubení, výpočet 

 

Anotacion 

This summary is about the exclusive deposits reserves calculation and its re-

assessment. It is concerned with the blocks of deposits which hasn't been assessed before in 

regard to deepening the deposits reserves in question by 20 metres from 175 metres above the 

sea level to 155 metres. The basis for this new calculation is the already-done survey and 

hydro-geological drills. The purpose of this deposits assessment in Klecany quarry is to 

measure the overall mine-able stone deposits at the depth of 155 metres above the sea level 

because the current deposits assessment had been calculated only to 175 metres. By 

deepening the base by 20 metres, the overburden layer will be substantially changed that will 

enable the miners to full exploit the reserves. The full deposits assessment could provide a 

useful material for the company to decide how long and in what way they would consider the 

expansion of the quarry. 

Keywords: deposit blocks, deepening, calculation 
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1. Úvod 

Kamenolom Klecany se nachází ve vltavském údolí na katastrálním území města 

Klecany a obce Husinec. První zmínka o těžbě kamene v této lokalitě se datuje z období před 

2. Světovou válkou, kdy kámen a štěrky využívali občané ke stavbám svých domů. Poté 

kamenolom získala firma Lana s.r.o. a stále zde provozovala ruční těžbu kamene a výrobu 

štěrků, který byl následně nakládán do lodí a na povozy zákazníků. Po válce byl kamenolom 

znárodněn, byla zde zavedena strojní výroba a lokalita se stala součástí národního podniku 

Povltavský průmysl kamene. Kamenolom delimitacemi postupně přecházel národními 

podniky Severokámen Liberec - Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny - Štěrkovny a 

pískovny Praha a Pražský průmysl kamene. Pražský průmysl kamene byl při privatizaci 

postupně rozdělen na tři díly a Lom Klecany koupila IPS Praha.  

V současné době Lom Klecany s.r.o. vlastní Holcim (Česko) a.s. a společnost 

SKANSKA a.s. Staré strojní zařízení bylo po částech nahrazováno modernějším, ale jako 

celek bylo stále zastaralé. Teprve v roce 2010 se provozovna dočkala velké modernizace a 

staré strojní zařízení bylo nahrazeno nově postavenou úpravárenskou linkou na zcela jiném 

místě. Místo starých betonových násypek s malou kapacitou materiálu, byly zhotoveny zemní 

skládky s velkým objemem. Kvalita výrobků vzrostla, zlepšilo se pracovní prostředí 

zaměstnanců a zlepšil se vliv na životní prostředí v okolí kamenolomu (nižší prašnost a hluk). 
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2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOŽISKA 

2.1  Geografie 

 Hodnocené ložisko se nachází na katastrálním území obcí Klecany a Husinec, 

v okresu Praha – východ, ve středočeském kraji. Ložisko je výhodně situováno při severním 

okraji pražské aglomerace, je dobře přístupné pro silniční i lodní dopravu a představuje hlavní 

surovinovou základnu  pro výstavbu v pražské aglomeraci.  

 Geomorfologicky je zájmové území součástí Kladenské tabule, respektive 

orografického celku Pražské plošiny s průměrnou nadmořskou výškou cca 250 m n.m. 

s hluboce zaříznutým údolím řeky Vltavy, která tak vytváří výškový rozdíl cca 90 metrů mezi 

údolím řeky a předpolím lomu. Současný terén ložiskového území je tvořen  rozsáhlým 

lomem, deponiemi skrývkových materiálů a zbytky osídlení a inženýrských sítí, jejichž 

přeložky popřípadě zrušení bude nutno postupně vyřešit. [5] 

 Klimaticky náleží toto území k teplé oblasti, resp. okrsku teplému (průměrná roční 

teplota 9°C), suchému (roční úhrn srážek podle Kralup nad Vltavou je 477mm) s mírnou 

zimou a kratším slunečním svitem.  

 

Obrázek č.1 Topografická mapa širšího okolí kamenolomu (zdroj: www.mapy.cz) 
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2.2 Průzkumné práce 

Ložiskový geologický průzkum v zájmové oblasti byl proveden ve třech samostatných 

průzkumných akcích: 

1)  První průzkumnou akcí byl průzkum provedený Nerudným průzkumem n.p. Brno 

v létech 1954-55. Bylo ověřeno 12 mil.m
3
 stavebního kamene na kótu 180m n.m., které byly 

schváleny výměrem KKZ čj. 05/145-55. Na podkladě tohoto výměru vydalo tehdejší 

ministerstvo stavebnictví rozhodnutí o vhodnosti ložiska k průmyslovému dobývání s datem 

28.11.1958. 

2)  Další průzkumné práce provedl n.p. Geoindustria Praha v létech 1972-76. Bylo 

vyhodnoceno celkem 42,9 mil. m
3
 geologických zásob na těžební bázi 175 m n.m., které byly 

schváleny výměrem KKZ čj. 05/40-77.  

3)  Průzkumné práce, provedené v létech 1988-90 provedla Geoindustria s.p. Praha. 

Byly zaměřeny na vymezení ložiskového území s nejpříznivějšími skrývkovými poměry a na 

přehodnocení dosavadních zásob podle nových kondic. Podle nových kritérií došlo k poměrně 

značné redukci zásob, a to na 19,3 mil.m
3
. Tyto zásoby byly schváleny výměrem KKZ čj. 71-

05/3-91. [5] 

 Kromě popsaných základních průzkumných prací byla provedena na lokalitě  řada 

různých měření (geofyzikální, mechanika zemin, hydrogeologická měření), která jsou 

vyhodnocena v řadě specializovaných posudků.  

 Nové průzkumné práce byly provedeny v roce 1996. Mají charakter těžebního 

průzkumu, provedeného uvnitř dobývacích prostorů Husinec-- Klecany, Husinec I a Husinec 

II. Provedla je firma SG Geobohemia s.r.o. Praha, a to s cílem vymezit možnost snížení 

těžební báze na lokalitě. Průzkumné práce sledovaly snížení těžební báze alternativně na 

úroveň kóty 165 a 155 m n.m. V rámci této průzkumné akce byly provedeny čtyři 

hydrogeologické vrty (HV-1 až HV-4), provedeny hydrodynamické čerpací zkoušky, 

stanoven chemismus čerpaných vod a provedena i seismická měření za účelem ověření vlivu 

trhacích prací na hydrogeologické ovlivnění  propustnosti puklin  Bylo provedeno modelové 

hydraulické řešení přítoků podzemních vod do těžební jámy lomu Klecany a ověřena tak  
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možnost snížení těžební báze na kótu 155 m n.m. Výsledky těchto nových průzkumných prací 

byly podkladem pro stanovení nových podmínek využitelnosti ložiska pro nový výpočet 

zásob uvnitř dobývacích prostorů. [4] 

Zpracovávané podmínky využitelnosti ložiska byly ověřeny expertním posudkem, 

vypracovaným RNDr. Oldřichem Hašlarem, viz příloha č.3 
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3. GEOLOGIE  ŠIRŠÍHO  OKOLÍ  A  VLASTNÍHO  

LOŽISKA 

3.1 Geologie širšího okolí 

 Geologicky náleží území centrální části Českého masívu, tvořené varisky 

konzolidovaným komplexem proterozoicko-paleozoických hornin barrandiensko-

železohorské zóny. Ze severu sem zasahují mesozoické horniny České křídové tabule a 

jezerní pliocénní štěrky a písky zdibského stadia. Nejmladší kvartérní pokryvy tvoří svrchní a 

střední skupina vltavských kaskád a místy vyvinuté sprašové hlíny. 

 Ložiskové území je vázáno na barrandiensko-železohorskou zónu, která je zde 

zastoupena slabě epizonálně a kontaktně metamorfovanými horninami zbirožsko-šáreckého 

pruhu svrchního proterozoika, v dřívějších zprávách označovaných jako algonkium. Tyto 

horniny jsou řazeny ke staršímu monotónnímu drobovému komplexu předspilitového stupně 

s hojnými výskyty buližníků. Charakteristické je intenzivní zvrásnění celého komplexu a jeho 

časté tektonické porušení. 

 Z hlediska sledovaného využití svrchně proterozoických hornin na stavební kámen pro 

drcené kamenivo je významný proměnlivý stupeň metamorfózy, značné tektonické porušení 

hornin a proměnlivá, někdy  i značná mocnost zvětrávacího profilu (eluvií). Směrem k SV je 

zkoumaný komplex přikryt jílovito-písčitými sedimenty sladkovodního a mořského 

cenomanu a slinitými prachovci nebo pískovci spodního turonu zdibské tabule. Mocnost 

křídových sedimentů je dnes, vzhledem k nerovnostem předkřídového reliefu a pokřídové 

erozi, velmi proměnlivá. Místy vystupují tvrdší polohy tohoto komplexu jako ostrovní zóna. 

K neogénu jsou řazeny písky a štěrky zdibského stádia, kvartérní sedimenty jsou zastoupeny 

skupinou vltavských kaskád, dále sprašovými hlínami a soliflukčními hlínami.[1] 

3.2 Geologie vlastního ložiska 

 Ložisko je tvořeno monotónním  sedimentárním komplexem hornin svrchního 

proterozoika, slabě epizonálně a kontaktně metamorfovaných. Stratigraficky náleží tento 

komplex do svrchní části předspilitového stupně. Vlastní ložiskovou substanci tvoří hlavně 

drobovité zpevněné lutity a jemnozrnné droby. Horniny mají slabě paralelní až masívní  
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texturu, jsou nepravidelně úlomkovitě až blokovitě odlučné, křehké s lasturnatým lomem. 

Droby tvoří lavicovité polohy mocné několik metrů až desítek metrů, střídají se s polohami 

deskovitých až tence lavicovitých lutitů a v podřadné míře s břidlicemi. 

 V ložiskové výplni se vyskytují řídce i silicity. Jejich největší výskyt je na okraji v 

západní a jihozápadní části ložiska. Silicity tvoří polohy celistvých až jemnozrnných hornin, 

spojených s okolními břidlicemi plynulými přechody. Dále se v sedimentárním komplexu 

uplatňují proniky žilného porfyru zcela nepravidelného průběhu a tektonického omezení. 

Podrobný popis všech petrografických typů hornin vyskytujících se na ložisku je obsažen 

v petrologickém posudku H. Sukové v závěrečné zprávě s.p. Geoindustria Praha  z roku 1990. 

Důležité je konstatování v této zprávě, že všechny základní zkoumané typy hornin jsou 

využitelnou součástí ložiskové výplně.  

 Druhotné proměny lutito-drobového komplexu nastaly jednak v oxidační zóně při 

povrchu, jednak oxidací puklinových záteků.  Mocnost oxidační zóny při povrchu ložiskové 

výplně je velmi rozdílná a v některých případech, zejména v severním předpolí lomu 

přesahuje i deset  metrů. Lze zde rozlišit jak zvětrávání chemické, tak i mechanické. 

V nejvyšším stupni alterace vznikaly plastické, místy písčité, reziduální jíly, často se 

zachovanou původní horninovou texturou Mechanické zvětrávání se projevuje rozpadem na 

sutě s nižšími fyzikálně mechanickými hodnotami. Oxidace puklinových záteků se projevuje 

slabším stupněm alterace, zpravidla bez podstatného narušení vlastní horniny. Další možné 

narušení fyzikálně mechanických vlastností horniny je v okolí hydrotermálních žil  

 Sedimentární pokryv ložiska tvoří zčásti svrchní křídové horniny (slepence, pískovce, 

jílovce a slínovce), dále terasové uloženiny (štěrky a hlinité štěrkopísky) a sprašové hlíny. 

 Významným prvkem na ložisku je jeho značná tektonická porušenost. Ta je spojována 

jednak s assyntským vrásněním, jednak se zlomovou tektonikou v pozdějších geologických 

fázích vývoje. 

 Ložisko je zařazeno do II. skupiny mezi ložiska složitá a nestálá, a to zejména 

s ohledem ke značnému tektonickému porušení ložiskové výplně a variabilitě skrývkového 

horizontu. [5] 
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4. JAKOSTNÍ A TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

SUROVINY 

4.1 Kvalitativní podmínky pro hodnocení ložiska 

 Podle podmínek využitelnosti pro hodnocení výhradního ložiska stavebního kamene 

Klecany – Husinec ze 14.5.2001 je ložisko hodnoceno pro použití na drcené kamenivo podle 

ČSN 72 1512/92. V roce 2004 byly provedeny počáteční zkoušky kameniva (ITT). Zkoušky 

provedla akreditovaná zkušební laboratoř ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o., 

Husova 675, Hořice.  

Zkoušky byly provedeny v rozsahu: 

ČSN EN 12620-Kamenivo do betonu 

ČSN EN 13043-Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 

ČSN EN 13242-Kamenivo stmelené a nestmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské 

stavby a pozemní komunikace 

ČSN EN 13450- Kamenivo pro kolejové lože 

ČSN EN 13139- Kamenivo pro malty 

V roce 2009 byl vystaven PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH REAKTIVNOSTI KAMENIVA 

S ALKÁLIEMI.  

Společnost Lom Klecany, s.r.o. má od 30.6.1998 zaveden a udržován systém jakosti 

odpovídající normě ČSN EN ISO 9001. 

Dále společnost vlastní certifikáty (TZÚS) na výrobu přírodního drceného kameniva, 

přírodního kameniva do betonu, kameniva pro silniční a drážní stavby a přírodního hutného 

drceného kameniva pro stavební účely různých typů. Viz. příloha č.2, zpráva o dohledu. 
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4.2 Jakostní charakteristika 

 Jakostní charakteristika nerostné suroviny vychází z hodnocení, které bylo provedeno 

v závěrečné zprávě  s.p. Geoindustria z roku 1990. V této zprávě se uvádí, že složení ložiska 

je ve vyčíslených zásobách z hlediska petrologického značně variabilní. Převažujícím 

horninovým typem jsou mírně fylitizované a kontaktně metamorfované mladoproterozoické 

sedimenty z větší části reprezentované lutitickými drobami a fylitickými břidlicemi. Tyto 

základní horniny jsou často proráženy žilnými horninami (porfyr, porfyrit apod.), případně 

doprovázeny silicity. Pro výsledné hodnocení vyráběného kameniva je rozhodující 

homogenizace těžené suroviny. Provozními odběry bylo doloženo, že vyráběný sortiment 

odpovídá požadovaným jakostním parametrům. [5] 

 Kvalitativní charakteristika suroviny v zahloubené části ložiska,tj. v rozmezí kóty 175 

a 155 m n.m. je posuzována jednak podle petrografického popisu hydrogeologických vrtů HV 

1 až HV 4, vyhloubených pod kótu 155 m n.m., jednak podle otvírky na kótu 165 m a 

provozních výsledků z této otvírky. Z petrografických popisů hydrogeologických vrtů je 

zřejmé, že hornina v hloubkové úrovni 175 m n.m. až 155 m n.m. je svým petrografickým 

složením totožná s horninou hodnocenou na ložisku, stupeň tektonického narušení 

nepřesahuje běžné hodnoty na ložisku. Podle provedeného technologického hodnocení  

splňuje surovina jakostní požadavky podle ČSN EN 12620, ČSN EN 13139, ČSN EN 13450, 

ČSN EN 13242, ČSN EN 13043. Na základě výsledků lze předpokládat, že kvalita suroviny 

z kóty 155 m n.m. bude splňovat technické požadavky pro hutné kamenivo, pro stavební 

účely a pro výrobu finálních výrobků bude přinejmenším stejná, ne-li lepší než na kótě 165 m 

n.m.  
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5. HYDROGEOLOGIE ŠIRŠÍHO OKOLÍ A VLASTNÍHO 

LOŽISKA 

5.1 Hydrogeologické poměry v širším okolí ložiska 

 Hydrogeologické poměry v širším okolí ložiska jsou podrobně popsány v závěrečné 

zprávě s.p. Geoindustria z roku 1990. Ložiskové území se rozkládá na pravém břehu řeky 

Vltavy při dílčí rozvodnici č. 1-12-02-020 (severní část) a č. 1-12-02-017 (jižní část). Místní 

erozivní bázi představuje řeka Vltava s hladinou v úrovni kolem 172,5 m n.m. Zkoumané 

území je řazeno do hydrogeologického rajonu 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí 

přítoků Vltavy. Náleží do hydrogeologické struktury zvrásněného komplexu, zastoupeného 

mladoproterozoickými lutitickými drobami až drobovitými lutity, které jsou řazeny do IV. – 

V. kategorie transmisivity (velmi nízká), VI. – VII. třídy propustnosti (slabě propustné až 

velmi slabě propustné). Hlavní kolektorskou zónu tvoří pásmo přípovrchového zvětrávání a 

rozpojení puklin. Tektonické poruchy i doprovodné pukliny jsou převážně v lutitických 

horninách vyplněny jílovitými zvětralinami či vyhojené žilnými porfyry. [4] 

 

5.2 Hydrogeologie vlastního ložiska 

 Hydrogeologie ložiska z pohledu těžby na kótu 175 m n.m. je podrobně zpracována 

v závěrečné zprávě s.p. Geoindustria z roku 1990. V rámci těchto hydrogeologických prací 

bylo ověřeno zvodnění ložiskových lutitů – resp. kolektorské zóny vázané na pásmo jejich 

povrchového zvětrávání a rozpojení puklin,  Na základě režimního měření na 6 vrtech byl 

zjištěn sezónní rozkyv zvodně, vázané na uvedený kolektor. Dále byly vypočteny hydraulické 

parametry, na jejichž základě byl stanoven přítok z oblasti dynamických zásob podzemní 

vody.  
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 Hydrogeologická klasifikace ložiska podle ZZ s.p. Geoindustria z r.1990: 

 

Klasifikační faktor Stručná charakteristika 

Stupeň 

klasifikace 

Vztah ložiska 

k atmosférickým 

srážkám, povrchovým 

vodám a místní erozivní 

základně 

Ložisko se rozkládá nad místní erozivní 

základnou, v průchozím pásmu infiltrovaných 

atmosférických srážek, v jeho oblasti nejsou 

nádrže povrchových vod. 

1 

Petrografické a 

hydrogeologické 

vlastnosti hornin 

ložiska a okolí 

Nadložní kvartérní a křídové sedimenty mají 

dobrou propustnost, jsou slabě zvodnělé. 

Vlastní ložiskové lutity jsou slabě propustné. 

2 

Tektonické poměry 

ložiska a okolí ve 

vztahu k hydrogeologii 

Ložiskem prochází několik významnějších 

tektonických struktur. Při průchodu 

strukturami SV – JZ a SZ – JV směru může 

docházet k lokálním zvýšeným přítokům. 

2-3 

Inženýrsko-geologické 

vlastnosti hornin 

ložiska a okolí v 

souvislosti s výskytem 

vod 

Nadložní sprašové a svahové hlíny při 

trvalém styku s vodou rozbřídají z povrchu, 

vlastní ložiskové horniny jsou ve styku 

s vodou stabilní. 

2 

Koeficient filtrace 

hlavních zvodnělých 

horizontů 

Kolektorská zóna povrchového zvětrávání a 

rozpojení lutitů  K = 1,3 . 10
-8  

až 5,1. 10
-6

 

m.s
-1

 

 

Fyzikálně chemické 

vlastnosti vod 

Ložiskové vody jsou typu Ca – HCO3, slabě 

alkalické povahy – pH 7,3-7,9, poměrně tvrdé 

– 20°N, vysoce mineralizované, až 0,8 g.l
-1

, 

se zvýšenými obsahy NH4, Mg, NO2. 

 

Střední specifický 

přítok 

Nebyl stanovován 
 

Způsob dobývání 

ložiska a možnost 

odvodnění 

Ložisko bude těženo jámovým lomem a 

odvodňováno obvodovými drenážemi 

zaústěnými do sběrné jímky, odtud bude voda 

odváděna do otevřeného toku Vltavy. 

 

Konečná klasifikace: Ložisko má jednoduché až středně obtížné 

hydrogeologické poměry 
– 2. – 3. 

Hydrogeologická klasifikace ložiska. Zdroj: [5] 

  



Jan Hojka: Přehodnocení ložiska a výpočet zásob výhradního ložiska stavebního 

kamene na provozovně Lom Klecany. 

 

11 

2013 

5.3 Nové hydrogeologické práce 

 

 Nové hydrogeologické práce provedl podnik SG Geobohemia s.r.o. v roce 1996. Jsou 

dokumentovány závěrečnou zprávou z dubna 1996, autorem této zprávy je RNDr.Pavel Sysel, 

CSc. Zpráva byla podle rozdělovníku předána do Geofondu, další výtisky jsou v archivu 

těžební organizace. Cílem těchto prací bylo prokázat možnost snížení těžební báze na kótu 

155 m n.m. 

 

 Metodika a rozsah průzkumných prací byly stanoveny na základě terénního a 

archivního šetření. Vlastní práce byly rozvrženy do tří etap: 1. Geofyzikální měření, 2. terénní 

práce, 3. modelové řešení. Geofyzikálními pracemi byly vymapovány poruchy a tektonicky 

porušená pásma. Po jejich zhodnocení byly situovány čtyři  hydrogeologické čerpací vrty, a to 

3 do porušených pásem, jeden do neporušených hornin. Dále bylo vybudováno 14 

pozorovacích vrtů 20 m hlubokých v těsné blízkosti čerpacích vrtů a 3 pozorovací vrty 

v prostoru těžební jámy. V průběhu hydrodynamických zkoušek byl sledován i chemismus 

čerpaných vod a vliv seismických účinků clonového odstřelu na oběh podzemních vod. Pro 

výpočet přítoku podzemní vody do uvažované těžební jámy lomu Klecany bylo použito 

hydraulického modelování. Modelové řešení přítoků do budoucí lomové jámy bylo řešeno pro 

dvě alternativy, a to na úroveň kóty 165 m n.m. a 155 m n.m. Obě varianty byly vyhodnoceny 

jako technicky i ekonomicky reálné a bylo vydáno v závěrečné části zprávy následující 

doporučení. [4] 

 

5.4 Opatření  pro snížení těžební báze na k.155 m n.m. 

 Provedeným hydrogeologickým průzkumem byla ověřena výrazná hydraulická 

anisotropie horninového prostředí a velmi nízká propustnost. V závislosti na rozpukání, 

otevřenosti a výplni puklin se hodnoty T pohybovaly v rozmezí 10
-5

 – 10
-8

 m
2 

. s
-1. 

Dále byla 

ověřena nižší propustnost ve spodních partiích vrtů než ve svrchních. Rovněž chemismus vod 

svědčí o minimálním oběhu spodní vody v horninách. Pro vyhodnocení přítoků do uvažované 

těžební jámy, cca 140 x 180 m velké, při zahloubení o 10 m a 20 m byly vypočteny přítoky do 
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lomu. Při zahloubení o 10 m, na úroveň cca 165 m n.m. by měly přítoky dosáhnout hodnoty 

1,65 l . s
-1

 a při zahloubení na 155 m n.m. (tj. o 20 m pod současný stav) budou přítoky 2,65 l 

. s
-1.   

Při eventuelním rozevření puklin v důsledku odstřelů v lomu se ve zprávě z provedeného 

hydrogeologického průzkumu odhaduje maximální zvýšení přítoků o  cca 50 %, tj na 

množství cca 4 l . s
-1..

 [4] 

 

 Skutečný přítok spodních vod při zahloubení na kótu 165 m n.m. byl zjištěn 0,5 l.s-1, 

v době tání sněhu a přívalových dešťů byl zaznamenán  krátkodobě přítok až 3 l.s-1. 

 

 Z vypočtených hodnot a ze skutečně zjištěných přítoků lze dokumentovat, že přítoky 

spodních vod do zahloubené části lomu lze zvládnout běžně dostupnou čerpací technikou.  

 

 Vzhledem k blízkosti vltavského koryta a nebezpečí zatopení lomu při mimořádné 

povodni doporučuje se ve zprávě z hydrogeologického průzkumu vybudovat ve vzdálenosti 

cca 35 – 50 m od břehu řeky ochrannou hráz. Výška hráze je navrhována ve dvou 

alternativách: 

a) 6,5 – 7,0 m  - zachycující 100 letou vodu 

b) 4,0 m – zadržující 10 letou vodu, s přihlédnutím k dosažení max. hladin po 

dobudování Slapské přehrady. Při alternativě b) je nutné napojení na dispečink Povodí 

Vltavy, odkud by odpovědní pracovníci lomu byli včas informováni o očekávaném průtoku a 

úrovni hladin, pro zabezpečení strojů a lidí v těžební jámě.
 

 

 Jako součást základní dokumentace pro těžební činnost byl zpracován v březnu 2002 

Povodňový plán objektu Lom Klecany (Zpracovala organizace Ing. Jan Chudý, poradenská, 

inženýrská a projektová činnost ve vodním hospodářství). Dokumentace je zpracována 

v souladu s novým vodním zákonem a s povodňovými plány obcí Klecany a Husinec. 
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6. VÝPOČET  ZÁSOB 

6.1 Metodika výpočtu 

 Pro výpočet zásob je použita stejná metodika jako v předchozích průzkumných 

etapách, a to metoda geologických bloků se svislým omezením zásob. Plošné vymezení 

jednotlivých bloků zásob vychází z dřívějšího rozblokování ložiska s přihlédnutím k aktuální 

situaci v těžbě a k nově vymezenému okraji ložiskových zásob ve vztahu k obci Husinec. 

Hloubkově jsou bloky zásob v prostoru povolené těžby uvnitř dobývacích prostorů omezeny 

kótou 155 m n.m. Celkové geologické zásoby představují součet kubatur jednotlivých bloků, 

přičemž každý blok je vymezen plochou základny a  průměrnou výškou bloku, vypočtenou 

z průměrného rozdílu mezi nadmořskou výškou vrtů (nebo pomocných bodů) a těžební báze. 

[1] 

 Pro výpočet zásob uvnitř i vně dobývacích prostorů byly stanoveny Podmínky 

využitelnosti ložiska pro hodnocení výhradního ložiska stavebního kamene, datované 

14.5.2001, vlastní výpočet zásob je proveden ke dni posledního zaměření ložiska tj. k 

14.1.2013. Jako mapový podklad pro výpočet zásob byla měřickou službou (firma Ing. 

Rambousek) zpracována nová  mapa v měřítku 1: 2000, která vychází ze základní důlní mapy 

ložiska a doplňuje ji o další ložiskové části až k okraji vyhodnocených zásob. 

 Výpočet skrývkového poměru v průzkumném bloku a výpočet kubatury skrývek je 

proveden na podkladě vrtných profilů a dalších průzkumných děl. Jako skrývka  byl do 

výpočtu převzat součet skrývky tvořené kvartérními a křídovými sedimenty a skrývky tvořené 

rezidui zvětralých algonkických hornin. Podle podmínek  využitelnosti ložiska uvnitř 

dobývacích prostorů byly vyhodnoceny bilanční bloky zásob, které odpovídají meznímu 

skrývkovému poměru 1 : 5, nebilanční zásoby byly přehodnoceny na bázi 155 m n.m. 

 V novém výpočtu zásob jsou všechny zásoby v dobývacích prostorech hodnoceny 

jako prozkoumané, bilanční volné. Jako volné jsou hodnoceny i zásoby, dočasně vázané 

objekty těžební organizace (komunikace, inž. sítě, deponie). Jejich uvolnění je vnitřní 

záležitostí těžební organizace a bude řešeno podle postupu těžby v příslušných plánech 

POPD. Zásoby mimo dobývací prostor byly převzaty podle výpočtu zásob z roku 1990, 

schváleného výměrem KKZ č.j.71-05/3-91 a dopočítány na bázi 155 m n.m. [5] 
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6.2 Vymezení bloků a výpočet zásob 

 

 Při přehodnocení ložiska bylo vycházeno důsledně z dřívějších bloků zásob ze 

závěrečné zprávy z roku 1990. Původně stanovené bloky zásob uvnitř DP č. 1 a 2, byly 

ponechány s tím, že jejich stav byl upraven podle stavu těžby k 14.1.2013 (zaměření těžby). 

Stejně tak stanovené bloky v roce 2002 č. 8,9,10,11. Zásoby mimo tyto bloky zásob byly 

vypočteny zcela samostatně podle nových podmínek využitelnosti, na těžební bázi 155 m n.m. 

a jsou evidovány jako bloky zásob dle výměru KKZ č.j. 71-05/3-91, bloky č. 3,4,5,6,7. 

A.  Přepočet bloků zásob z roku 1990 v dobývacích prostorech 

Blok č. 1. 

 Tento blok zásob č. 1 byl zcela vytěžen. Báze těžby na 175 m n.m.. Původní plocha 

bloku podle výpočtu z roku 1990 byla 47 165 m
2
 a vypočtená kubatura zásob byla 

 1 317 764 m
3
 

Blok č. 2. 

 Zásoby v bloku č. 2 podle výpočtu z roku 1990 na těžební bázi 175 m n.m. činily 

 251 544 m
3
 a byly v celém rozsahu vytěženy. 

  



Jan Hojka: Přehodnocení ložiska a výpočet zásob výhradního ložiska stavebního 

kamene na provozovně Lom Klecany. 

 

15 

2013 

Blok č. 3. 

 

 Do výpočtu byla převzata původní plocha bloku podle výpočtu z roku 1990 t.j. 76 320 

m
2
. Část bloku je skryta a probíhá zde těžba na několika etážích. Výpočet zásob se opírá o 

ložiskové vrty LV 1A  LV 10/P a LV 2 (částečně již odtěžený), dále o vrty provedené na 

mocnost skrývky V 1,  V 3, V 4 a  V 5. 

Výpočet průměrných mocností skrývky, ložiska a skrývkového poměru v bloku č.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha bloku:     76 320,00 m
2
 

Mocnost ložiska    102,25 m 

Kubatura zásob po odečtení bloku č.8 7 331 460,00 m
3
  

Plocha skrývky:    51 000 m
2
 

Mocnost skrývky:    5,3 m 

Kubatura skrývky:    270 300 m
3
 

z toho ornice (0,4m)    20 400 m
3
 

Báze výpočtu:     155 m n.m.  

Kategorie zásob:     bilanční, prozkoumané, volné 

  

Vrt Nadmořská výška Mocnost skrývky Mocnost ložiska 

V 1 262,95 3,40 104,55 

V 3 262,55 4,70 102,85 

V 4 253,78 5,00 93,78 

V 5 248,97 7,60 86,37 

LV 1A 262,01 6,60 100,41 

LV 10P 257,94 4,5 98,44 

LV 2 200,00 - 45,00 

Blok č. 3. 

shrnutí 

Průměrná mocnost 

skrývky 

Průměrná 

mocnost ložiska 

Skrývkový 

poměr v bloku 

 5,3 90,2 17,0 
Tabulka č.1 Výpočet průměrných mocností skrývky, ložiska a skrývkového poměru v bloku č.3[1] 
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B.  Zásoby mimo dobývací prostory přehodnocené z báze 175 m n.m. na bázi 

155 m n.m. 

 

Blok č. 4, 

Do výpočtu byla převzata původní plocha bloku podle výpočtu z roku 1990 t.j.  

35 820 m
2
. Bylo zde vyhodnoceno celkem 3 671 192 m

3
 zásob, průměrnou mocnost suroviny 

(na kótu 155 m n.m.) 102,49 m a 246 441 m
3
 skrývky, z toho 15 402 m

3
 skrývky humózní. 

Zásoby byly klasifikovány jako bilanční, prozkoumané, vázané. 

 

Blok č. 5. 

 Do výpočtu byla převzata původní plocha bloku podle výpočtu z roku 1990 t.j. 21 960 

m
2
. Bylo zde vyhodnoceno celkem 2 284 060 m

3
 zásob, průměrnou mocnost suroviny (na 

kótu 155 m n.m.) 104,01 m, kubatura skrývky je 150 865 m
3
, z toho humusové skrývky 4 348 

m
3
. Zásoby suroviny v bloku č. 5 jsou klasifikovány jako bilanční, prozkoumané, vázané. 

 

Blok č. 6. 

Do výpočtu byla převzata původní plocha bloku podle výpočtu z roku 1990 t.j.53 940 

m
2
. Průměrná mocnost suroviny (na kótu 155 m n.m.) je 91,01 m, skrývky 14,23 m, kubatura 

suroviny je 4 909 079 m
3
, kubaturu skrývky 767 567 m

3
, z toho humózní 8 616 m

3
.  Zásoby 

suroviny v bloku č. 6 jsou klasifikovány jako nebilanční, prozkoumané, vázané. 

 

Blok č. 7.  

Do výpočtu byla převzata původní plocha bloku podle výpočtu z roku 1990 t.j.73 520 

m
2
. Průměrnoá mocnost suroviny je 83,85 m (na kótu 155 m n.m.), skrývky 11,16 m, z toho 

humózní 0,33 m. Kubatura suroviny je 6 164 652 m
3
, 820 483 m

3
 skrývky, z toho humózní  

9 705 m
3
. Zásoby v bloku jsou klasifikovány jako  nebilanční, vyhledané, volné. 
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C.   Vyhodnocené zásoby v DP v roce 2002 snížené o úbytek těžbou v letech 

2002 až 2013 

 

Blok č. 8. 

 

 Je to vymezený blok pod úrovní kóty 175 m n.m. na těžební bázi 155 m n.m., pod částí 

dřívějšího bloku č. 3. Jeho plocha je 23 613 m
2
, průměrná mocnost 20 m, kubatura 472 260 

m
3
. Západní hranice tohoto bloku je vymezena linií povolené těžby, což prakticky 

koresponduje rovněž s hranicí vlastnictví pozemků v DP. Bez skrývky. Zásoby v tomto bloku 

jsou klasifikovány jako bilanční, prozkoumané, volné. 

 

Blok č. 9.  

 

 Vymezený blok ve východní části lomu, pod úrovní kóty 175 m n.m., na těžební bázi 

155 m n.m., pod nevytěženou částí bloku č. 1. Plocha tohoto bloku je 12.382 m
2
, průměrná 

mocnost 20 m, kubatura zásob 247 640 m
3
. Bez skrývky. V současné době se v místě tohoto 

bloku nachází technologická linka provozovny, postavená v roce 2011.  Zásoby jsou 

klasifikovány jako bilanční prozkoumané volné.  
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Blok č. 10. 

 

 Vymezený blok č.10 se nachází pod již vytěženými původními bloky č.1 a č.2, které 

byly zcela vytěženy na povolenou těžební bázi 175 m n.m.  Výpočet zásob je proveden na 

těžební bázi 155 m n.m. Plocha tohoto bloku je 162 668 m
2
, průměrná mocnost 20 m, 

kubatura zásob v roce 2002 byla 3 253 360 m
3
. V tomto bloku je soustředěna veškerá těžba od 

roku 2002 až do současnosti. Dle tabulky vydobytých nerostů se snížil objem zásob, ke dni 

14.1.2013 o 1 235 100 m
3
. Kubatura zásob k 14.1.2013 je 2 018 260 m

3
. Zásoby jsou 

klasifikovány jako bilanční prozkoumané volné. 

 Tabulka vydobytých nerostů: 

Rok m
3 

 
2002 80 000 

2003 120 000 

2004 134 300 

2005 145 500 

2006 123 500 

2007 124 000 

2008 135 500 

2009 123 000 

2010 84 000 

2011 92 700 

2012 72 300 
Roční průměr objemu těžby 112 300 

Tabulka č.2. Vydobyté nerosty v letech 2002 až 2012. (zdroj: Hojka) 
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Blok č. 11. 

 

 Vymezený blok mimo dřívější bloky zásob, s částečně odtěženou skrývkou a 

s částečně vytěženou surovinou. Plocha tohoto bloku je 59 707 m
2
, výpočet kubatury je 

proveden od povrchu ložiskových zásob na těžební bázi 155 m n.m.   

 

Výpočet průměrných mocností skrývky, ložiska a skrývkového poměru v bloku 

zásob č.11 : 

Vrt (pomocný 

bod) 

Nadmořská 

výška 

Mocnost 

skrývky 

Mocnost 

ložiska 

Skrývkový poměr v 

bloku 
V 6 260,17 29,80 75,37  

V 7 252,89 19,80 78,09  

V 8 259,61 12,80 91,81  

V 9 258,91 20,00 83,91  

LV 3 260,17 14,30  90,87  

P 1/2 255,00 7,60 92,40  

P 2/2 232,30 6,40 70,90  

Blok č. 11.  15,80 83,33 5,27 
Tabulka č.3. Výpočet průměrných mocností skrývky, ložiska a skrývkového poměru v bloku č. 11 [1] 

Plocha bloku:   59.707 m
2
 

Mocnost ložiska:  83,33 m 

Kubatura: zásob:  4 975 384 m
3
 

Skrývka:   15,80 m 

Kubatura skrývky:  943 370 m
3
 

Z toho ornice:   - 

Skrývkový poměr v bloku: 5,27 

Těžební báze:   155 m n.m. 

Kategorie zásob:  bilanční, prozkoumané, volné 
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Výpočet kubatury zásob 

Blok č. 

Plocha 

m2 

Mocnost 

m 

Úbytek 

těžbou a blok 

č.8 

Kubatura 

m3 Kategorizace zásob 

1 - - - - vytěženo 

2 - - - - vytěženo 

3 76 320 102,2 - 472 260 7 331 460 bilanční, prozkoumané, volné 

4 35 820 102,5 - 3 671 192 bilanční, prozk., vázané 

5 21 960 104,0 - 2 284 060 bilanční, prozk., vázané 

6 53 940 91,0 - 4 909 079 nebil.,prozkoumané.,vázané 

7 73 520 83,9 - 6 164 652 nebilanční, vyhledané, volné 

8 23 613 20,0 - 472 260 bilanční, prozkoumané, volné 

9 12 382 20,0 - 247 640 bilanční, prozkoumané, volné 

10 162 668 20,0 - 1 235 100 2 018 260 bilanční, prozkoumané, volné 

11 59 707 83,33 - 4 975 384 bilanční, prozkoumané, volné 

Celk    32 073 987  
Tabulka č.4. Výpočet kubatury zásob ( zdroj: [1], Hojka) 

Výpočet kubatury skrývky 

Blok č. Plocha m2 Mocnost m Kubatura skrývky Z toho ornice 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 51 000 5,3 270 300 20 400 

4 35 820 6,88 246 441 15 402 

5 21 960 6,87 150 865 4 348 

6 53 940 14,23 767 567 8 616 

7 73 520 11,16 820 483 9 705 

8 23 613 - - - 

9 12 382 - - - 

10 162 668 - - - 

11 59 707 15,80 943 370 - 

Celk.   3 199 026 58 471 
Tabulka č.5. Výpočet kubatury skrývky (zdroj: [1] Hojka) 

 

6.3 Stav zásob 

 

 Výpočet zásob v dobývacích prostorech Husinec – Klecany, Husinec I a Husinec II 

byl proveden podle podmínek využitelnosti ložiska ze dne 14.5.200l, doplněných podle 

závěrů ze 1020. zasedání  KPZ-MŽP dne 19.4.2002 , bloky zásob z roku 1991 uvnitř 
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dobývacích prostorů byly přepočteny podle zaměření ke dni 14.1.2013 a bloky zásob mimo 

dobývací prostory byly převzaty podle výměru KKZ z roku 1991 a přehodnoceny na těžební 

bázi 155 m n.m. Po provedení těchto výpočtů a úprav jsou vypočtené zásoby následující: 

Geologické zásoby celkem  32 073 987 m
3
, z toho 

 

I. Bilanční zásoby volné  

 

Kategorie Čísla bloků Kubatura 

nerost.suroviny zásoby prozkoumané 1 0 

„               „ 3 7 331 460 

„               „ 8 472 260 

„               „ 9 247 640 

„               „ 10 2 018 260 

„               „ 11 4 975 384 

Celkem  15 045 004 
Tabulka č.6. I. Bilanční zásoby volné (zdroj: Hojka) 

 

II. Bilanční zásoby vázané  

Kategorie Čísla bloků 

bloků 

Kubatura 

nerost.suroviny zásoby prozkoumané 4 3 671 192 

„                 „ 5 2 284 060 

Celkem  5 955 252 
Tabulka č.7. II. Bilanční zásoby vázané (zdroj: Hojka) 

 

 

III. Nebilanční zásoby volné  

 

Kategorie Čísla bloků Kubatura 

nerost.suroviny zásoby vyhledané 7 6 164 652 
Tabulka č.8. III. Nebilanční zásoby volné (zdroj:Hojka) 
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IV. Nebilanční zásoby vázané  

 

Kategorie Čísla bloků Kubatura 

nerost.suroviny zásoby prozkoumané 6 4 909 079 
Tabulka č.9. IV. Nebilanční zásoby vázané (zdroj: Hojka) 

 

 Celkové množství objemu skrývek: 

 

Blok č. Skrývka m3 Z toho humózní 
3 270 300 20 400 

4 246 441 15 402 

5 150 865 4 348 

6 767 567 8 616 

7 820 483 9 705 

11 943 370 - 

Celkem 3 199 026 58 471 
Tabulka č.10. Celkové množství objemu skrývek (zdroj: [5]) 

 

6.4 Shrnutí výsledků výpočtu bloků zásob s porovnáním a 

výhledem  

Při posledním výpočtu bloků zásob v roce 2002 nebyly dopočteny zásoby výhradního 

ložiska pod blokem č.3 na bázi 155 m n.m. v celém rozsahu, které je firma povinna dle 

Horního zákona bezezbytku a hospodárně vytěžit. Dle nových výpočtů se zvýšil objem 

bilančních zásob volných, díky bloku č. 3 z 5 358 000 m
3
 na 7 331 460 m

3
, což je o 1 973 460 

m
3
 více. Tím se celkový objem bilančních zásob volných zvýšil i po odečtení úbytku těžbou 

(viz tabulka č.2) za posledních jedenáct let na 15 045 004 m
3
 k původním 14 718 000 m

3
, 

vypočteným v roce 2002. 

Použitím výsledku průměrné roční těžby (tab.č.2) se dostáváme na počet roků těžby, 

při zachování současného objemu těžby na 134 let. 
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V případě zvýšení roční těžby se může firma rozhodnout, zda začne řešit střety zájmů, 

přeložky vedení, inženýrských sítí a komunikací, rozšíření dobývacího prostoru, změnu 

POPD, atd. za účelem dobývání v prostorech bloků nebilančních, vázaných v blocích č.4,5,6 a 

7. 

 

V blocích č.4,5,6,7 vzrostl objem proti původnímu výpočtu, viz tabulka č.11 

Blok č. Původní kubatura 

kubatura 

Nová kubatura Nárůst v m3 
4 2 944 000 3 671 192 727 192 

5 1 291 000 2 284 060 993 060 

6 3 833 000 4 909 079 1 076 079 

7 4 185 000 6 164 652 1 979 652 
Tabulka č.11: Výpočet nárůstu objemů bloků.(zdroj: Hojka) 
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7. GEOFAKTORY  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 

 

 Tato kapitola byla zpracována velmi podrobně v závěrečné zprávě s.p. Geoindustria 

Praha z roku 1990. V této zprávě je mapa vybraných prvků životního prostředí v měřítku 1 : 

50 000 s vyznačenými středisky osídlení, plochy průmyslové výroby, plochy zemědělské 

výroby, rekreační lokality, státní přírodní rezervace, chráněná přírodní území a významné 

inženýrské sítě. Uvádím výseč z této mapy, týkající se bezprostředního okolí ložiska: 

 

Obrázek č.2. výseč mapy, týkající se bezprostředního okolí ložiska[5] 
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Těžbou vyhodnocených ložiskových zásob mohou být do určité míry dotčeny 

následující prvky životního prostředí: 

 

Státní přírodní rezervace Klecanský háj 

 

 Rezervace je situována východně od ložiska (č.2, červené ohraničení). 

Vyhodnocené bloky zásob jsou mimo tuto rezervaci, nepředpokládáme narušení této 

rezervace těžbou. 

 

Středisko osídlení Klecany 

 

 Obec Klecany byla v minulosti obtěžována hlukem a prašností z dopravy vytěženého 

kamene. Po vybudování centrální komunikace z lomu toto narušení životního prostředí 

odpadlo. 

 

Plochy průmyslové a zemědělské výroby Klecany 

 

V hydrogeologické části zprávy z roku 1990 je diskutována otázka možného narušení 

jímacích studní Zemědělského družstva.  Tato otázka již není aktuální, družstvo je napojeno 

na obecní vodovod . 

Chráněné přírodní území Háj u Lomu a Skály nad Vltavou – Řež 

 

 Část těchto území byla již v minulosti zahrnuta do výpočtu  zásob ložiska Klecany 

(1975) a Klecany – Husinec (1990). Otázky ochrany životního prostředí jsou řešeny za účasti 

pracovníků RŽP Okresního úřadu v rámci projednávání příslušných plánů otvírky přípravy a 

dobývání ložiska. 
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Chráněné přírodní území Údolí u Řeže. 

  

 Toto území je mimo vymezené bloky zásob 

 

Elektrické vedení VVN 110 kV  

 

 V současné době je těžba v lomu limitována touto linkou. Zásoby v ochranném pilíři 

této linky a za  ní jsou hodnoceny jako vázané. Dlouhodobý výhled těžby v lomu je závislý na 

přeložce nebo zrušení této linky.  

 

Rekultivace vytěžených ploch 

 

 Podle závěrečné zprávy s.p. Geoindustria z roku 1990 je uvažována jako jedině možná 

rekultivace krajinná, a to s využitím morfologických stupňů vytěženého prostoru k založené 

smíšeného porostu, který by sloužil jako les půdoochranný a také jako les rekreační  Pokud 

jde o vytěžené prostory pod erozivní bází  vltavského údolí, bude převážná část těchto prostor 

zaplněna poměrně velkými objemy skrývky. [5] 
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8. BÁŇSKO-TECHNICKÉ  PODMÍNKY  DOBÝVÁNÍ  

 Předkládaným přehodnocením zásob se zaměřením na těžbu na kótu 155 m n.m. je 

sledováno co nejvyšší využití ložiska ve stávajících dobývacích prostorech při maximální 

ochraně prvků životního prostředí. Snížení těžební báze nese s sebou nejen zvýšení 

vytěžitelných zásob, ale také zlepšení  skrývkových poměrů. Zahrnutí těchto zásob do zásob 

bilančních umožní racionální rozšíření lomu a dlouhodobou perspektivu jeho provozu. 

 V rámci této  práce nebylo nutno shromažďovat nové podklady pro vlastní těžbu na 

ložisku. Těžba je zde prováděna více než 80 let, z toho posledních 30 let velmi intenzivně. 

Byla provedena řada měření pokud jde o seismické účinky trhacích prací, mechaniky zemin, 

ovlivnění životního prostředí apod., která jsou v příslušných specializovaných posudcích a 

jsou běžně využívána pro zpracování plánů POPD. [1] 

  

9. EKONOMICKÉ  ZHODNOCENÍ 

 Investice do hydrogeologického průzkumu pro snížení těžební báze přinesly podstatné 

zvýšení bilančních zásob a možnost nové koncepce těžby ložiska. Orientace těžby na otevřený 

lom s co nejvyšším racionálním využitím ložiskových zásob lze považovat v dané situaci za 

jediné možné řešení, které s sebou nese vytvoření dlouhodobé perspektivy pro těžbu ložiska a 

zásobované pražské aglomerace stavebním materiálem. 
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10. ZÁVĚR  

Tato práce může být pro firmu přínosem při bilancování posledních jedenácti let 

hornické činnosti Lomu Klecany s.r.o. Výsledek 134 roků těžby, při zachování současného 

objemu roční těžby, je velmi dobrým výhledem. 

 Při zvýšení roční těžby tato práce usnadní rozhodování, jakým směrem se ubírat a 

kolik zásob, ať už bilančních, či vázaných, se v zájmovém území vyskytuje. 

 Práce vychází z pozitivních výsledků těžebního průzkumu pro snížení těžební báze, 

který byl proveden v roce 1996 a na základě nových podmínek využitelnosti ložiska 

přehodnocuje  zásoby v dobývacích prostorech ložiska.  Předkládaný výpočet umožňuje 

racionální vytěžení ložiska a vytváří dlouhodobou perspektivu pro jeho těžbu a pro 

zásobování pražské aglomerace stavebním materiálem. 
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