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1. CÍLE METODICKÉHO POSTUPU 

 

Náplní předkládaného metodického postupu je návod jednotného zpracování a kvantifikace 

základních litologických, tektonických a geomechanických parametrů horninového prostředí v 

podrobném měřítku (1 : 2.000 a podrobnějším). Hlavním cílem postupu je zpracování relevantních 

podkladů pro výběr částí horninového masivu, které se vyznačují vysokou mírou litotektonické 

homogenity a vhodnými geomechanickými parametry. Jedná se o jednoduchou analýzu vstupního 

datového souboru v šesti základních tematických vrstvách a následnou kompilaci interpretační vrstvy 

litotektonické a geomechanické heterogenity horninového prostředí v GIS software. Metodický 

postup byl vypracován v souvislosti s řešením výzkumného projektu Technologické agentury České 

republiky TA01020348 „Reverzibilní skladování energie v horninovém masivu“. 

 

Analýza míry heterogenity horninového prostředí vychází z konstrukce šesti základních tematických 

vrstev, které charakterizují základní vlastnosti horninového prostředí: 

 

 Litologické složení a jeho homogenita 

 Prvky křehké tektoniky a jejich četnost 

 Prvky duktilní tektoniky 

 Intenzita prvků duktilní tektoniky 

 Geomechanické vlastnosti horninových litologií 

 Základní petrofyzikální parametry hornin 

 

Každé z těchto tematických vrstev byla za účelem konstrukce výsledné interpretační vrstvy 

litotektonické a geomechanické heterogenity horninového prostředí stanovena váha (Tab. 1). 

 

 

 TEMATICKÉ VRSTVY PODÍL NA VÝSLEDKU 

1. Litologické složení a jeho homogenita  20 % 

2. Prvky křehké tektoniky a jejich četnost 30 % 

3. Prvky duktilní tektoniky  10 % 

4.  Intenzita a charakter prvků duktilní tektoniky 10 % 

5. Geomechanické vlastnosti horninových litologií 15 % 

6. Základní petrofyzikální parametry hornin 15 % 

Tab. 1. Váha tematických vrstev na celkovém hodnocení (v %). 
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Bodové hodnocení litologických a tektonických parametrů (vrstvy 1 až 4) a procentuální podíl 

jednotlivých výsledných vrstev definovaných v tomto elaborátu byly stanoveny na základě zpracování 

výsledků terénních prací a výzkumů realizovaných na široké škále horninových typů v oblasti Českého 

masivu (např. Hrkalová et al., 2009). Z důvodu různorodosti geologického prostředí je použití 

předkládaného metodického postupu případně nutné přizpůsobit specifickým geologickým 

podmínkám dané lokality. 

 

 

2. VLASTNÍ POPIS METODICKÉHO POSTUPU 

 

V první fázi metodického postupu jsou vyhodnoceny základní parametry každé tematické vrstvy a 

zpracovány do formy šesti interpretačních map. Základem je bodové hodnocení zjištěných 

litologických, tektonických, geomechanických a petrofyzikálních údajů (Tab. 1-8), přičemž vyšší 

bodové ohodnocení značí méně vhodné horninové prostředí. Dokumentační body jsou v zájmovém 

polygonu distribuovány pokud možno v pravidelné čtvercové síti. V případě tematických vrstev 1.-4. 

(Tab. 1) a měřítku do 1 : 2.000 je stanoven minimální počet dokumentačních bodů (DB) na 1 DB /  300 

m2, v případě tematických vrstev 5. a 6. pak na 1 DB /  600 m2.  

 

2.1 Základní vstupní parametry a definice tematických vrstev 

 

2.1.1 Litologické složení a jeho homogenita (20 %) 

 

Tato tematická vrstva zohledňuje základní litologické vlastnosti horninového prostředí (složení, 

texturní vlastnosti, možná variabilita a míra sekundární přeměny). Definované bodové hodnocení 

(Tab. 2.) narůstá od hornin kompaktních s vyvinutou krystalickou strukturou ke klastickým horninám 

(vulkano-)sedimentárního původu. Faktory, které negativně ovlivňují litologické vlastnosti, jako 

například vysoká litologická a texturní variabilita, míra alterace a stupeň sekundární přeměny, jsou 

zohledněny navýšením bodového hodnocení dle klíče v Tab. 3. 
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 HODNOCENÍ HORNINOVÝ TYP 

Sedimentární horniny 

vulkanoklastické horniny 80 tufity 

kompaktní klastické sedimenty  70 prachovce, jílovce, pískovce 

kompaktní neklastické sedimenty 60 vápence, silicity, 

Magmatické horniny 

vulkanické horniny 30 ryolity, andezity, bazalty 

plutonické a žilné horniny 40 granitoidy, gabroidy, ultramafity  

Metamorfované horniny 

produkty nízkého stupně metamorfózy 50 fylity, svory, břidlice 

produkty středního stupně metamorfózy 40 pararuly, ortoruly, amfibolity, mramory 

produkty vysokého stupně metamorfózy 30 eklogity, granulity, migmatity 

Tab. 2. Základní hodnocení základních litologických typů. 

 

 HODNOCENÍ  HODNOCENÍ 

Litologická variabilita  Alterace 

1 litologie na 100 m
2
 0 bez alterace 0 

2 různé litologie na 100 m
2
 10 nízký stupeň alterace  10 

≥ 3 různé litologie na 100 m
2
 20 vysoký stupeň alterace 20 

Texturní variabilita horniny Sekundární přeměna (navětrání) 

texturně homogenní hornina 0 bez dokladů sekundární přeměny 0 

nízká texturní variabilita  10 nízký stupeň sekundrání přeměny 20 

vysoká texturní variabilita  20 vyšší stupeň sekundární přeměny 30 

Tab. 3. Klíč k navýšení základního bodového hodnocení na základě doplňujících faktorů 

 

2.1.2 Prvky křehké tektoniky a jejich četnost (30 %) 

 

Tato tematická vrstva je vytvořena na základě bodového hodnocení základních prvků křehké a 

křehce-duktilní tektoniky (pukliny, zlomy, zlomové a střižné zóny). Vstupní datový soubor vychází z 

výsledků podrobného terénního výzkumu v měřítku 1 : 2.000 nebo podrobnějším. Nejvyšší hodnoty 

mají struktury křehkého porušení penetrativního charakteru s pohybovými indikacemi (zlomové zóny 

a zlomy), nejnižší pak neprůběžné puklinové systémy a struktury křehce-duktilní deformace. 

Hodnocení jednotlivých deformačních prvků a jejich základní charakteristika jsou uvedeny v tabulce 

4. 

 



 6 

 HODNOCENÍ CHARAKTERISTIKA 

Prvky křehké tektoniky 

zlomové zóny  80 indikátory pohybu s přemístěním > 0.5 m o mocnosti 

> 2 cm; doklady mylonitizace nebo kataklázy 

zlomy 50 indikátory pohybu s přemístěním > 0.5 m o mocnosti 

< 2 cm  

střižné a hybridní pukliny 40 indikátory pohybu nebo kombinace tenze a pohybu 

s doklady přemístění < 0.5 m 

extenzní pukliny a stylolitové švy 30 průběžné fraktury bez přemístění (kompresní / 

tenzní) 

neprůběžné pukliny, mikrofraktury 20 neprůběžné fraktury bez přemístění (kompresní / 

tenzní) 

prvky křehce-duktilní tektoniky 

střižné zóny 50 lokalizované defomační zóny s indikátory pohybu 

plochy kliváže 40 nepenetrativní deformační plochy bez pohybu 

Tab. 4. Hodnocení a základní charakteristika prvků křehké a křehce-duktilní deformace. 

 

Mezi faktory, které dále ovlivňují hodnocení tektonického porušení horninového komplexu (Tab. 4) 

patří přítomnost zvodnění, alterace, minerální výplně a relativně vyšší četnost struktur křehkého 

porušení. Tyto faktory jsou zohledněny navýšením bodového hodnocení dle klíče uvedeného 

v tabulce 5.  

 

 HODNOCENÍ  HODNOCENÍ 

Zvodnění a hydrodynamické parametry  Četnost ve směru kolmém na průběh struktury 

bez zvodnění 0 méně než 1 / m 0 

zvodnění do 0.05 l/s 10 2 až 3 / m 10 

zvodnění nad 0.05 l/s 20 4 a více / m 20 

Alterace a minerální výplň  

bez alterace a výplně 0 

alterace / výplň do 0.5 cm 10 

alterace / výplň nad 0.5 cm 20 

Tab. 5. Klíč k navýšení základního bodového hodnocení na základě doplňujících faktorů 

 

Nad rámec bodového hodnocení prvků křehké a křehce-duktilní tektoniky je nutné výrazné struktury 

křehkého porušení (zlomy a zlomové zóny) vynést do výsledné tematické vrstvy ve formě linií. Každá 

tato linie je dále doplněna obalovým polygonem (tzv. bufferem), jehož šířka vyjadřuje význam zlomu 
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/ zlomové struktury a míru předpokládaného porušení v těsném okolí deformační struktury. 

Zakreslení linií a obalových polygonů probíhá bez vazby na softwarovou kalkulaci bodového 

hodnocení příslušných vrstev. Pro účel předkládaného metodického pokynu byly definovány tři 

základní kategorie zlomů a zlomových struktur:  

 

 Kategorie I. (buffer o šířce 1 metr; tedy 0,5 metru na každou stranu od zlomu). 

Zlomy bez minerální výplně, zvodnění, kataklastické deformace, mylonitizace, bez 

přítomnosti paralelních nebo konjugovaných struktur do vzdálenosti 1 metr od zlomu. 

 Kategorie II. (buffer o šířce 1,5 metru). 

Zlomy s minerální výplní nebo zvodněním nebo doklady kataklastické deformace nebo 

mylonitizací (vše v mocnosti nepřesahující 1 cm), nebo dále s omezeným výskytem 

paralelních nebo konjugovaných struktur do celkové vzdálenosti 1 metr od zlomu. 

 Kategorie III. (buffer o šířce 2 metry). 

Zlomy a zlomové zóny s minerální výplní nebo doklady kataklastické deformace nebo 

mylonitizace (v mocnosti přesahující 1 cm), nebo s hojným výskytem paralelních nebo 

konjugovaných struktur do vzdálenosti 1 metr od hlavní struktury. 

 

Horninové prostředí v rámci obalového polygonu (bufferu) bude hodnoceno s nejnižším stupněm 

homogenity, tedy z pohledu využitelnosti horniny jako nevhodné.  

Výše definované kategorie zlomů a zlomových zón jsou dimenzovány pro tektonicky relativně málo 

porušené horninové prostředí, které je pro aplikaci předkládané metodiky uvažováno. V případě 

posuzování lokalit v intenzivně křehce porušených horninách, při zpracování území méně podrobných 

měřítek s relativně nižší hustotou dokumentačních bodů nebo za jiným účelem je nutné analogicky 

definovat další (podrobnější) kategorie zlomů / zlomových zón. 

 

2.1.3 Prvky duktilní tektoniky (10 %) 

 

V této tematické vrstvě je zohledněn výskyt prvků duktilní deformace v metamorfovaných horninách, 

přednostní prostorové orientace minerálů v magmatických horninách a staveb sedimentárních 

hornin. Jejich charakter a intenzita je pak kvantifikována v následující vrstvě pomocí analytické 

metody anizotropie magnetické susceptibility (viz odstavec 2.1.4). 
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 HODNOCENÍ CHARAKTERISTIKA 

struktury   

plochy homogenní vrstevnatosti 90 uniformní planární stavba (vrstevnatost) 

výskyt více sedimentárních staveb 100 superpozice nebo výskyt více staveb v sedimentech 

metamorfní foliace (nerozlišeno) 50 deformační / metamorfní planární stavba  

metamorfní lineace (nerozlišeno) 40 deformační / metamorfní lineární stavba 

metamorfní lineace a foliace 60 společný výskyt foliace a lineace v metamorfitech  

kompoziční páskování (migmatity) 70 střídání poloh odlišného minerálního složení  

magmatická foliace  30 planární přednostní orientace minerálů v magmatitech 

magmatická lineace 20 lineární přednostní orientace minerálů v magmatitech 

magmatická foliace a lineace 40 společný výskyt foliace a lineace v magmatitech 

vrásová stavba  80 vrásová stavba (nespecifikováno) 

bez stavby 10 bez mezoskopicky identifikovatelné stavby 

Tab. 6. Přehled a bodové hodnocení základních staveb duktilní tektoniky 

 

2.1.4 Intenzita prvků duktilní tektoniky (10 %) 

 

Parametry intenzity a charakteru staveb duktilní tektoniky budou zjištěny na základě aplikace 

analytické metody anizotropie magnetické susceptibility (AMS). Odpovídající parametry (Tab. 7) jsou 

definovány jako stupeň anizotropie (P) a tvarový parametr (T) (Hrouda et al. 1990). Bodové 

hodnocení této vrstvy roste se zvyšující se hodnotou anizotropie P a nárůstem absolutní hodnoty 

tvarového parametru T, přičemž mírně vyšší bodové hodnocení mají stavby prolátního (lineárního) 

charakteru (záporné hodnoty parametru T). Metodu AMS nelze použít v případě přítomnosti 

vysokého podílu minerálů s magneticky anomální stavbou (například pyrhotin) nebo u hornin 

složených pouze z minerálů diamagnetických vlastností (například křemen). 

 

PARAMETR VZOREC * a, b, c – velikosti os elipsoidu AMS 

Tvarový parametr stavby (T)  T=[2ln(b/c)/ln(a/c)]-1) 

Stupeň anizotropie (P) P=a/c 

Tab. 7. Definice základních parametrů analýzy AMS. 
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 HODNOCENÍ TYP  

Stupeň anizotropie stavby (P)   

P < 5 % 20 stupeň anizotropie velmi slabý 

P = 5-10% 30 stupeň anizotropie slabý 

P = 11-15% 40 stupeň anizotropie mírný 

P = 16-20% 50 stupeň anizotropie střední 

P = 21-25% 60 stupeň anizotropie vysoký 

P > 26% 70 stupeň anizotropie velmi vysoký 

Charakter stavby (T)   

oblátní (hodnoty T jsou větší než 0.3) 20 v závislosti na hodnotě P 

neutrální (hodnoty T jsou z intervalu -0.3 až 0.3) 10 v závislosti na hodnotě P 

Prolátní (hodnoty T jsou menší než -0.3) 30 v závislosti na hodnotě P 

Tab. 8. Bodové hodnocení základních parametrů AMS analýzy. 

 

2.1.5 Geomechanické vlastnosti horninových litologií (15 %) 

 

Základní geomechanické vlastnosti horniny jsou charakterizovány prostřednictvím laboratorního 

stanovení pevnostních a přetvárných charakteristik horniny. Pevnostní zkoušky zahrnují pevnost v 

prostém tlaku a pevnost v příčném tahu. Přetvárné vlastnosti charakterizující tuhost horniny jsou 

zastoupeny modulem pružnosti. Všechny uvedené laboratorní zkoušky jsou provedeny na zkušebních 

tělesech pravidelného tvaru po jejich důkladném vysušení. Každý parametr by měl být stanoven na 

větším počtu zkušebních těles (minimálně 3, v optimálním případě 5 těles z každého odběrného 

místa), aby byla získána dostatečně reprezentativní hodnota. Všechna tělesa pro zkoušku musí být 

připravena tak, aby u nich byla zachována stejná primární orientace vzhledem ke směru namáhání. 

Další technické specifikace jednotlivých zkoušek uvádí např. metodiky ISRM (1978, 1979) nebo 

Zavoral et al. (1987). Na základě statistického zpracování výsledků zkoušek získaných na širokém 

spektru hornin byly stanoveny rovnice (1-3) pro přepočet měřených parametrů na dílčí bodová 

ohodnocení: 

 

30)ln(3,4  UCUCSB       (1) 
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30)ln(2,8  TTSB       (2) 

 

5,3225,0  EBE      (3) 

kde σUC (MPa) odpovídá pevnosti v prostém tlaku, σT (MPa) pevnosti v příčném tahu a E (GPa) 

modulu pružnosti. Celkové bodové ohodnocení geotechnických vlastností Bgt je dáno součtem dílčích 

hodnot (rovnice 4): 

 

ETSUCSgt BBBB       (4) 

 

V souladu s předchozími kapitolami jeho hodnota klesá s rostoucí pevností a tuhostí horniny. 

 

2.1.6 Základní petrofyzikální parametry horninových litologií (15 %) 

 

V rámci stanovení základních petrofyzikálních parametrů je hodnocena pórovitost, hydraulická 

vodivost a specifická hmotnost (zdánlivá hustota pevných částic) horninových těles. Každý parametr 

by měl být opět stanoven na minimálně 3 zkušebních tělesech z každého odběrného místa. 

Pórovitost závisí na typu analyzované horniny a míře jejího porušení. Optimální technikou jejího 

stanovení je tzv. metoda trojího vážení (water immersion technique, water gravimetry), jejíž postup 

popisuje např. ČSN EN 1936 (2007) nebo metodiky ISRM (1977). Hydraulická vodivost je do určité 

míry propojena s pórovitostí, ale ovlivňuje ji rovněž tvar pórů, míra jejich propojení a případná 

orientace. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby veškerá tělesa pro stanovení hydraulické vodivosti byla 

připravena se stejnou primární orientací vůči směru propouštění. Popis zkoušky uvádí např. Zavoral 

et al. (1987). Specifická hmotnost je dána hustotou horninotvorných minerálů a jejich procentním 

zastoupením v testovaném zkušebním tělese. Je třeba zajistit, aby testovaný vzorek obsahoval stejné 

proporční zastoupení jednotlivých minerálů jako původní hornina (např. rozemletím a homogenizací 

dostatečně velkého objemu zkoušené horniny). Postup zkoušky uvádí např. ČSN CEN ISO/TS 17892-3 

(2005). Jednotlivé petrofyzikální charakteristiky jsou na základě statistického zpracování výsledků 

zkoušek na různých typech hornin (například Lachman et al. 2011, 2012, 2013) opět převedeny na 

dílčí bodová hodnocení (rovnice 5-7), 

 

12)ln(57,6  nBn      (5) 

 

71)ln(17,2  kBHC      (6) 
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6139,15  sSGB       (7) 

 

kde n značí pórovitost (%), k hydraulickou vodivost (m/s) a ρs specifickou hmotnost (g/cm3). Z dílčích 

bodových ohodnocení je součtem (rovnice 8) stanoven počet bodů charakterizující petrofyzikální 

vlastnosti horniny Bpf 

 

SGHCnpf BBBB       (8) 

 

2.2 Konstrukce tematických vrstev  

 

Interpretační mapa je tvořena na základě postupů popsaných níže s využitím nástrojů GIS (níže je 

popsán postup zpracování v software ArcGIS Desktop). Základním vstupem úlohy jsou tabulky 

jednotlivých tematických vrstev obsahující měřené dokumentační body s jejich souřadnicemi X, Y a 

veličinou hodnocení. 

 

Vstupní data musí být převedena do grafického standardního formátu shapefile. To lze provést 

v aplikaci ArcMap kombinací nástrojů Add XY Data a Export Data. Všechny tematické vrstvy, vyjma 

mapy liníí křehké tektoniky, jsou tímto krokem připraveny ke statistickému zpracování.  

 

Statistické zpracování je provedeno interpolačním algoritmem Topo To Raster. Každá tematická 

vrstva do výpočtu vstupuje zvlášť. Podstatné je nastavení stejného rozsahu pro výpočet (extent) a 

definování shodné velikosti pixelu výsledných rastrů. Výsledná interpolační mapa vzniká kombinací 

všech 6 interpolací. Nástroj Raster Calculator umožní součet rastrových vrstev podle vzorce: 

 

Index vhodnosti pro jednotlivou vrstvu: pv = Σ bodové hodnocenív * váhav 

bodové hodnocenív – bodové hodnocení definované pro každou vrstvu  

váhav – váhový podíl definovaný pro každou vrstvu 

 

Index vhodnosti výsledné vrstvy: p = p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 

 

Výraz pro součet rastrů zadaný do funkce Raster Calculator bude schematicky vypadat takto: 
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"InRaster1" * vaha1 + "InRaster2" * vaha2 + "InRaster3" * vaha3 + "InRaster4" * vaha4 + "InRaster5" 

* vaha5 + "InRaster6" * vaha6 

 

 

NÁSTROJ URL 

Add XY Data http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#//00s50000001z000000 

Export Data http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#//00s50000001z000000 

Buffer http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#//000800000019000000 

ET Geo Wizard http://www.ian-ko.com/ 

Topo To Raster http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#//009z0000006s000000 

Raster Calculator http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#//009z000000z7000000 

Tab. 10. Odkazy na help k jednotlivým nástrojům ArcGIS Desktop verze 10.2. 

 

Konstrukce obalových polygonů (bufferů) 

 

K zobrazení liniových křehkých struktur do výsledné mapy je vytvořen prázdný pomocný shapefile 

typu polyline, do něhož jsou expertně vloženy liniové prvky klasifikované do tří základních kategorií 

(podkapitola 2.1.2). Obalový polygon (buffer) se vytvoří s jednoznačně definovanou šířkou dle 

příslušné kategorie (funkce Buffer). Takto vytvořený polygonový shapefile obalových zón je následně 

převeden na linie funkcí Polygon To Polyline v nástrojové sadě ET Geo Wizards. Atribut 

s hodnocením zůstane zachován. 

 

 

3. Srovnání novosti postupů 

 

Předkládaný metodický postup v hrubých rysech vychází z návrhu multikriteriálního hodnocení lokalit 

za účelem výzkumu geologického prostředí hlubinných úložišť, který byl zpracován v rámci úkolu 

sdružení GeoBariéra (Skořepa et al. 2006) a následně aktualizován za účelem posouzení konkrétní 

lokality Vojenského újezdu Boletice (Hrkalová et al. 2009). Na rozdíl od těchto výstupů je předkládaný 

metodický návrh zaměřen na analýzu a kvantifikaci většího počtu základních parametrů v podrobném 

a velmi podrobném měřítku (1 : 2.000 a podrobnějším), a to ve všech typech hornin. Hlavním 

přínosem je komplexní, jednoduché a ekonomicky nenáročné zohlednění základního spektra 

důležitých parametrů horninového prostředí jako je litologická a tektonická heterogenita, přítomnost 

a charakter deformačních a stavebních prvků v hornině, základní geomechanická a petrofyzikální 

charakteristika hornin.  

http://www.ian-ko.com/
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4. Popis uplatnění certifikované metodiky 

 

K výběru lokality a následně vhodné části horninového masivu pro realizaci rozsáhlejších podzemních 

staveb není dosud v České republice zaveden ani rámcově jednotný metodický postup. Předložené 

dílo si klade za cíl vyplnit tuto mezeru a sjednotit možné přístupy hodnocení heterogenity 

horninového prostředí zpevněných hornin. Tento postup je v současné době velmi aktuální a žádoucí 

zejména v souladu s řešením výzkumného projektu TAČR TA01020348 (2011-2014), který je zaměřen 

na vyhledávání vhodných částí horninového prostředí pro vybudování úložiště energie ve formě 

tepla, a to zejména v kontextu poloprovozního testu realizovaného v závěru řešení projektu. 

Realizace a aplikace tohoto metodického postupu dále významně přispěje ke klíčové analýze 

kandidátských lokalit vhodných pro ukládání vyhořelého jaderného paliva. Metodický postup lze dále 

vhodně aplikovat například při výběru lokalit pro podzemní ukládání ostatních nebezpečných odpadů 

a surovin, nebo např. lokalit pro vybudování podzemního kavernového zásobníku zemního plynu 

nebo pro účely analýzy geologického prostředí v souvislosti s jímáním geotermální energie za pomoci 

cirkulujících podzemních vod. Všechna tato témata jsou v současné době v popředí zájmu 

aplikovaného výzkumu a průmyslových realizací nejen v České republice, ale také v celém regionu 

západní a střední Evropy. 
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9. Návrh uživatelů 

Potenciálními uživateli metodiky jsou kromě řešitelského týmu (Česká geologická služba, Arcadis CZ 

a.s.) firmy a státní instituce zabývající se problematikou energetiky a nakládání s nebezpečnými 

odpady, případně firmy zaměřené na projektování a realizaci rozsáhlejších podzemních staveb. Jedná 

se například o Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), DIAMO s. p., případně RWE nebo ČEZ 

a.s. 



PŘÍLOHA: PŘÍKLAD UPLATNĚNÍ NAVRHOVANÉ METODIKY NA LOKALITĚ LOM PANSKÉ DUBENKY 

Na lokalitě lom Panské Dubenky o celkové ploše 11 100 m2 bylo získáno celkem 41 dokumentačních 

bodů. Na devíti rovnoměrně rozmístěných bodech byly odebrány vzorky pro analýzy sloužící 

k vyhodnocení tematických vrstev 4, 5 a 6, tzn.: intenzita a charakter prvků duktilní tektoniky, 

geomechanické vlastnosti horninových litologií a základní petrofyzikální parametry hornin. Všechny 

body byly zaměřeny přístrojem GPS, jejich souřadnice jsou zaznamenány v tabulce 1. 

Mapy jednotlivých vrstev byly interpolovány na území definovaném zvolenými minimálními a 

maximálními souřadnicemi v systému WGS 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOD ϕ λ 

48 49,21235 15,27475 

49 49,21236 15,27485 

50 49,21214 15,27507 

51 49,21222 15,27486 

52 49,21210 15,27529 

53 49,21228 15,27539 

54 49,21206 15,27530 

55 49,21203 15,27528 

56 49,21188 15,27540 

57 49,21198 15,27561 

58 49,21216 15,27556 

59 49,21209 15,27558 

60 49,21199 15,27560 

61 49,21181 15,27550 

62 49,21178 15,27549 

63 49,21170 15,27526 

64 49,21169 15,27531 

65 49,21143 15,27516 

J66 49,21162 15,27474 

B66 49,21132 15,27497 

C66 49,21150 15,27527 

D66 49,21174 15,27555 

E66 49,21199 15,27570 

F66 49,21216 15,27557 

G66 49,21179 15,27523 

H66 49,21232 15,27533 

I66 49,21229 15,27462 

PD1 49,21130 15,27500 

2 49,21127 15,27496 

3 49,21127 15,27505 

4 49,21134 15,27508 

5 49,21135 15,27512 

6 49,21156 15,27529 

7 49,21177 15,27546 

8 49,21202 15,27563 

9 49,21216 15,27555 

10 49,21190 15,27538 

11 49,21211 15,27497 

12 49,21223 15,27531 

13 49,21239 15,27529 

14 49,21167 15,27469 

Tab. 1. Souřadnice dokumentačních bodů ve WGS 84 pro lokalitu Panské Dubenky 

 



Tematická vrstva 1: Litologické složení a jeho homogenita 

Z pohledu litologického složení se jedná o lokalitu homogenní, budovanou výlučně 1 varietou granitu 

(plutonické horniny). Všech 27 bodů vstupujících do výpočtu interpolace vrstvy 1 má hodnocení 40. 

 

BOD HODNOCENÍ 

48 40 

49 40 

50 40 

51 40 

52 40 

53 40 

54 40 

55 40 

56 40 

57 40 

58 40 

59 40 

60 40 

61 40 

62 40 

63 40 

64 40 

65 40 

J66 40 

B66 40 

C66 40 

D66 40 

E66 40 

F66 40 

G66 40 

H66 40 

I66 40 

Tab. 2. Hodnocení dokumentačních bodů tematické vrstvy 1 

 



 

Obr. 1. Interpolace bodů tematické vrstvy 1 



Tematická vrstva 2: Prvky křehké tektoniky a jejich četnost 

 

 

BOD HODNOCENÍ 

48 60 

51 70 

52 80 

53 60 

57 70 

58 60 

62 70 

64 100 

65 70 

PD1 60 

2 50 

3 50 

4 60 

5 70 

6 80 

7 70 

8 70 

9 60 

10 60 

11 60 

12 70 

13 60 

14 60 

Tab. 3. Hodnocení dokumentačních bodů tematické vrstvy 2 

 



 

Obr. 2. Interpolace bodů tematické vrstvy 2 



Tematická vrstva 3: Prvky duktilní tektoniky 

Z hlediska duktilních staveb se opět jedná o lokalitu homogenní s vývojem magmatické stavby bez 

subsolidových znaků. Všech 27 bodů vstupujících do výpočtu interpolace vrstvy 3 má tedy hodnocení 

30. 

BOD HODNOCENÍ 

48 30 

49 30 

50 30 

51 30 

52 30 

53 30 

54 30 

55 30 

56 30 

57 30 

58 30 

59 30 

60 30 

61 30 

62 30 

63 30 

64 30 

65 30 

B66 30 

C66 30 

D66 30 

E66 30 

F66 30 

G66 30 

H66 30 

I66 30 

J66 30 

Tab. 4. Hodnocení dokumentačních bodů tematické vrstvy 3 

 



 

Obr. 3. Interpolace bodů tematické vrstvy 3 



Tematická vrstva 4: Intenzita a charakter prvků duktilní tektoniky 

 

BOD HODNOCENÍ 

B66 60 

C66 60 

D66 30 

E66 50 

F66 50 

G66 60 

H66 60 

I66 60 

J66 60 

Tab. 5. Hodnocení dokumentačních bodů tematické vrstvy 4 

 



 

Obr. 4. Interpolace bodů tematické vrstvy 4 



Tematická vrstva 5: Geomechanické vlastnosti horninových litologií 

 

BOD HODNOCENÍ 

B66 41,2 

C66 32,3 

D66 39,9 

E66 46,6 

F66 42,3 

G66 35,4 

H66 34,3 

I66 39,6 

J66 30,5 

Tab. 6. Hodnocení dokumentačních bodů tematické vrstvy 5 

 



 

Obr. 5. Interpolace bodů tematické vrstvy 5 



Tematická vrstva 6: Základní petrofyzikální parametry hornin 

 

BOD HODNOCENÍ 

B66 54,3 

C66 43,0 

D66 52,8 

E66 55,7 

F66 54,4 

G66 42,6 

H66 47,3 

I66 53,2 

J66 46,3 

Tab. 7. Hodnocení dokumentačních bodů tematické vrstvy 6 

 



 

Obr. 6. Interpolace bodů tematické vrstvy 6 



Celková interpolační mapa 

 

Obr. 7. Interpolační mapa vzniklá kombinací jednotlivých tematických vrstev, s vyznačením všech 

dokumentačních bodů využitých při výpočtech a obalových zón (bufferů) kolem vymapovaných 

zlomů. 


