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Anotace 

Dlouhodobý rozvoj lidské společnosti a celosvětový technický pokrok je provázen 

využíváním těžby nerostných surovin. Problematika těžby však s sebou přináší mnoho 

otázek týkajících se jejího vlivu na životní prostředí a ekonomických poměrů s dobýváním 

nerostných surovin souvisejících. 

Podstatná část diplomové práce je zaměřena na sanační a rekultivační úpravy – 

zahlazování následků těžební činnost v Chráněném území Českého krasu. Vše je vyjádřeno 

propojeností návrhů, kalkulací a metod tvorby finančních rezerv, až po samotné stanovení 

alternativních inflačních zatížení rezerv pro výše jmenovanou lokalitu. 

Klíčová slova: těžba, životní prostředí, sanace a rekultivace, finanční rezerva 

 

 

Annotation 

Long-term development of human society and global technological progress is 

accompanied by mining of raw materials. Mining however invokes many questions about 

its environmental impacts and economic conditions related with mining. 

Substantial part of the thesis is focused on remediation and recultivation – removal of 

the consequences of mining activities in Protected Landscape Area of the Czech Karst. 

Everything is expressed by integration of proposals, calculations and methods of financial 

reserves’ creation.  Determination of inflation burden on reserves for the above mentioned 

locality is also taken into consideration. 

Keywords: mining, environmental remediation and recultivation, financial reserve 
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1 ÚVOD 

Dlouhodobý rozvoj lidské společnosti a celosvětový technický pokrok je provázen 

využíváním přírodních zdrojů. Vlivem toho dochází k zásahu do přírody a krajiny hlavně 

formou těžby nerostných surovin. Původně se jednalo spíše o maloplošné deformace 

půdního fondu, které s postupným rozvojem technologií přerůstají ve velkoplošné 

impakty zasahující všechny základní krajinotvorné prvky. Na základě praxe se ukazuje, 

že je možné zrekultivovat jakékoliv území zasažené povrchovou velkoplošnou hornickou 

činností. Do jaké míry, to je otázka mnoha faktorů. Mezi ně patří důlně technologický 

proces, přírodně ekologické podmínky, způsob sanace a rekultivace, způsob dalšího 

využívání těchto pozemků.  

Zákonná ustanovení o ochraně a rekultivaci půdy při báňské činnosti jsou v českých 

zemích starého data. Již Horní zákon z r. 1852 obsahoval obecná ustanovení, že báňští 

podnikatelé jsou povinni pečovat o to, aby těžbou postižené pozemky byly navráceny 

původním účelům. 

Novelizace zákona ČNR č. 44/1988 Sb. (horní zákon) zákonem 542/1991 Sb. 

poprvé v historii stanovila těžebním společnostem povinnost vytvářet rezervu na sanace a 

rekultivace. 

Horní zákon, jeho prováděcí vyhláška č. 104/1988 Sb., ukládá provozovatelům 

těžby povinnost zahlazování důsledků těžební činnosti. Protože se jedná o finančně 

nákladný proces, který je zásadně ovlivňován inflací, je v průběhu těžby třeba vytvářet 

vhodné finanční rezervy. 

Cílem této práce je stanovit potřebnou finanční rezervu na sanace a rekultivace, pro 

časový předpoklad jejího čerpání řešit alternativy inflačního zatížení rezerv. Je třeba 

sladit potřeby životního prostředí s potřebami ekonomickými. 

Pro její znázornění jsem si vybrala Velkolom Čertovy schody a. s., který se svými 

100 ha je nejrozsáhlejším vápencovým lomem, ležící uvnitř Českého krasu v sousedství 

přírodních rezervací. Zde byl vytvořen rekultivační program celého území. Jedná se o 

lom těžící nejkvalitnější vysokoprocentní vápenec a my jsme povinni tento vápenec 
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racionálně využívat a uchovat  pro  budoucím generacím pro ušlechtilé využití 

v chemickém a potravinářském průmyslu.  

1.1 Základní údaje o organizaci 

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost se nachází cca 8 km jižním směrem 

od Berouna.  

Základní údaje: 

Katastrální území: Koněprusy, Suchomasty, Tmaň 

Okres:  Beroun (kód 3202) 

Dobývací prostor (DP): Ložisko vápenců pokrývá dobývací prostor Koněprusy a 

Suchomasty I. Menší část území výchozů vápenců pokrývá i DP Suchomasty zajišťující 

možnost těžby vápenců (mramorů) pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu v 

Červeném lomu. 

Těžbu vápence pro Vápenku Čertovy schody, a.s. zajišťuje Velkolom Čertovy 

schody, a. s. Firma byla založena 1. 7. 1991 společnostmi Králodvorská cementárna, a. s. 

a Vápenka Čertovy schody, a. s. jako její dceřiná společnost. Těžební aktivity jsou 

rozloženy do dvou dobývacích prostorů: DP Koněprusy a DP Suchomasty, na kterých se 

nachází dnes těžené lomy VČS-západ a VČS-východ (3). 

DP Koněprusy č.6/050 o výměře 0,8571515 km
2
, vyhlášen 17. 8. 1963 

DP Suchomasty I č. 6/0295 o výměře 3,1015066 km
2
, vyhlášen 11. 12. 1975 

DP Suchomasty č.6/0280 o výměře 0,082856 km
2
, vyhlášen 2. 7. 1971, vlastník 

dobývacích práv - Mramor Dobřichovice 

Evidenční číslo: 179 500 ložiska Koněprusy  

Výměr zásob: schválený usnesením č. j. 648-05/32-73 Komise pro 

klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin ke dni 6. 7. 1973. Ve výměru zásob vápenců 

na lokalitě Koněprusy, Suchomasty, Vinařice se stavem zásob k 25. 5. 1972 je schváleno 

celkem 761 118 000 tun geologických zásob pro výrobu vápna, cementu a mletých 

vápenců (6). 
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Dobývací prostory a výpočet zásob jsou omezeny také maloplošnými chráněnými 

územími. Jedná se o národní přírodní památky Kotýz, Zlatý kůň, přírodní památku 

Kobyla. Na jihozápad od ložiska se nachází i národní přírodní rezervace Klonk. 

Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD): Platnost plánu je do roku 2010 ze dne 

29. 5. 1991 pro prostor VČS-východ. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti pro lom 

VČS-západ bylo vydané OBÚ Kladno dne 18. 12. 2001. Celý prostor současné i 

povolené projektované těžby leží v 3. zóně CHKO. 

Struktura: Lom Na Kobyle o ploše 6,44 ha vyhlášena 27. 10. 1967 ONV Beroun. 

PP byla rozšířená v roce 2001 na základě dohody mezi Správou CHKO a těžební 

organizací, i když tímto rozšířením došlo k významnému omezení využitelnosti zásob 

nerostné suroviny. 

NPP Zlatý kůň o ploše 37,06 ha vyhlášena 29. 12. 1972 výnosem Ministerstva 

kultury ČSR č. 17864/72. 
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2 VÝHRADNÍ LOŢISKA VÁPENCE, JEJICH VYUŢITÍ 

PRO PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Surovinové hodnocení loţiska vápence   

Základní surovinové typy a charakteristika ložiska spočívá v rozdělení na: 

 vápence vysokoprocentní  

 vápence ostatní 

 výplně krasových depresí. 

Vysokoprocentní vápence jsou vymezeny spodním limitem minimálního obsahu 

96,0 % karbonátů (převážně vápence koněpruské a vinařické). 

Ostatní vápence víceméně postižené zkrasověním a tedy technologicky znečištěné 

jsou prostorově vymezeny v souladu s výsledky chemického hodnocení vrtných vzorků. 

Pro hodnocení je použito hledisko chemicko-technologické pro vymezení této 

kategorie. Limitem je opět obsah karbonátů (96,0 až 75,0 %) v souladu s definicí ČSN 

72 1217. Znečištění vápenců je způsobeno zkrasověním obvykle v zónách tektonického 

porušení, nebo jsou součástí okrajových zón krasových depresí či jiných krasových 

útvarů.  Primárně nižší kvalitu mají vápence kotýské, u kterých je známé i značné 

kolísání ve složení, zvláště ve svrchních partiích. Nepravidelně rozmístěné rohovce 

způsobují a ovlivňují složení vápenců. Obsah SiO2 kolísá nejčastěji v rozmezí 3 - 20 % a 

jejich využitelnost je omezená. 

Výplně krasových depresí představují většinou směsné sedimenty, křídového až 

kvartérního stáří, charakteru písků, prachovců, jílů, hlín a silně zahliněných sutí a jsou 

vymezeny nižším obsahem karbonátů než 75,0 % a min. obsahem SiO2 18,0 %. Kolísání 

petrologického i chemického složení krasových výplní je značné (7, str.6). 
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vápence 

vysokoprocentní 

vápence 

ostatní 

krasové 

výplně 
poznámka 

v průzkumných 

vrtech 77,8 % 10,6 % 11,5 % váženo metráží vzorků 

ve vrtech pro CO 84,6 % 14,0 % 1,4 % váženo počty vzorků 

z údajů těžby 76,8 % 11,7 % 11,5 % v rozsahu sledované těžby 

Tabulka 1 - Zastoupení surovinových typů v těžené části ložiska [%] (6) 

V současné době je surovina ložiska využívaná převážně k výrobě vápna a 

vápenného hydrátu a dalším produktům na bázi vápenců vysokoprocentních. 

K cementářské výrobě je v omezené míře využívaná pouze drobná frakce 0 - 5 mm, 

ostatní deponovaná na odvalech. Ostatní podsítné podíly 5 - 20 mm jsou využívané pro 

vápence na odsíření tepelných elektráren a další účely. 

Chemické rozbory: 

 z. ž. SiO2 Fe2O3 CaO MgO karbonáty m vzorků 

vápence 

koněpruské 43,38 0,37 0,12 55,02 0,41 99,07 2 000,7 

vápence vinařické 43,40 0,46 0,18 54,82 0,48 98,85 416,0 

Tabulka 2 - Porovnání průměrného chemického složení vápenců z celkové metráže vrtných vzorků 

z. ž - ztráta žíhání [%] (8, str.17) 

 

2.2 Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání 

Komise pro klasifikaci zásob nerostných surovin svým usnesením č. j. 648-05/32-

73 ze dne 6. 7. 1973 schválila na lokalitě Koněprusy, Suchomasty, Vinařice geologické 

zásoby v celkové výši 761 118 000 kilotun vápenců k využití pro výrobu vápna, mletých 

vápenců a portlandského cementu. V tabulce č. 3 jsou uvedeny stavy zásob dle 

bilančnosti k 1. 1. 1999 na ložisku Koněprusy. 

 

Surovina typ zásoby 
velikost zásoby 

[kt] 

vápence vysokoprocentní   

bilanční zásoby 543 668 

nebilanční zásoby 172 

geologické zásoby celkem 543 840 

vápence ostatní 

bilanční zásoby 162 353 

nebilanční zásoby 0 

geologické zásoby celkem 162 353 

Tabulka 3 - Stav zásob k 1.  1. 1999 na ložisku Koněprusy [kt] (6) 
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 Zásoby bilanční Zásoby nebilanční 

 
Vysokoprocentní 

vápence 
Vápence ostatní Vysokoprocentní vápence 

 volné vázané volné Vázané vápence ostatní 

Prozkoumané 79 415 0 118 081 0 172 0 

Vyhledané 398 015 66 238 30 300 13 972 0 0 

Tabulka 4 - Rozdělení zásob na ložisku Koněprusy, stav k 1.  1. 1999 [v kt] (6) 

Lokalizace Počet mikrobloků Hmotnost v tunách 

Severní stěna 277 6 255 

Východní stěna 44 969 

Celé dno - 7+8.etáž 132 2 830 

Celkem 453 10 054 

Tabulka 5 - Vázanost bilančních zásob v zájmovém území [kt] (6) 

2.3 Dobývací metody 

Pro vydobytí zásob v zájmovém území se používá v jednotlivých těžebních řezech 

ponejvíce metoda strojní. Výšky jednotlivých řezů jsou naprojektovány od 13 do 23 m. 

Metoda byla schválena již v předešlých povoleních hornické činnosti. Důvodem použití 

právě této metody je využívání předností výhod clonových odstřelů (hospodárnost, 

bezpečnost práce a nižší seismické účinky trhacích prací, možnost selektivní těžby) při 

vlastním dobývání ložiska. Pro dobývání zásob byla vybrána strojní metoda, kde platí 

pro: 

 Lom VČS – západ rozfárán v 7 etážích – výška 15-25 m 

 Lom VČS – východ rozfárán v 8 etážích – výška 15 m 

Vrtací práce – použita vrtací souprava Tamrock Pantera 900 s vrchním kladivem o 

průměrném výkonu 180 m/sm s průměrem vrtů 102 mm, sklon vrtů 15 stupňů od svislice, 

převrtání 10 - 15 % výšky lomové stěny. 

Trhací práce - hromadná těžba, převážně clonové odstřely, kterých je ročně 

provedeno přibližně 120. Při provádění trhacích prací je povolena maximální dílčí nálož 

400 kg na jeden časový stupeň a celková nálož clonového odstřelu je omezena na 

5000 kg. 

Nakládací prostředky – elektrická rýpadla E-303, kolový nakladač CAT 988, 

hydraulické pásové rýpadlo CAT 5080. 
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2.4 Hydrologické poměry 

Řešení problematiky hydrogeologických poměrů v dobývacím prostoru Koněprusy, 

Suchomasty I. bylo náplní řady průzkumných etap. V roce 1994 byl samostatně navržen 

dlouhodobý program hydrogeologického sledování režimu podzemních vod, v jehož 

rámci jsou podzemní vody na ložisku průběžně monitorovány v síti pozorovacích vrtů a 

v následujících letech byly ještě doplněny o další vrty. Na základě uvedených údajů je 

zpracován hydrogeologický model, který je dále doplňován. 

V prostoru VLČS je pozorováno celkem 20 vrtů. Za období 1998 – 2000 se hladiny 

podzemní vody v prostoru VLČS západ pohybovaly na úrovni od 293,8 do 440,2 m n. m. 

v závislosti na pozici vrtu a zastižené zvodni. V části východ se hladiny podzemní vody 

pohybují na úrovni od 324,2 do 342,1 m n. m. Ve vrtech situovaných za očkovským 

přesmykem u obce Koněprusy se úroveň hladiny podzemní vody pohybuje mezi 386,5 až 

392,9 m n. m. 

Z monitoringu hladin podzemní vody v hydrogeologických objektech v prostoru 

lomu v průběhu těžby vyplynulo, že vrty situované do málo porušené horniny a mimo 

významné propojené puklinové systémy nejsou ovlivněny těžbou ani v nejbližším okolí, 

neboť u nich nebylo pozorováno snížení hladiny podzemní vody. 

Podzemní vody v prostoru VLČS vykazují chemický typ Ca-HCO3-SO4. Podle 

celkové mineralizace podzemní vody se zde vyskytují vody s nízkou mineralizací 200 až 

700 mg.l
-1

 a s vyšší celkovou mineralizací od 750 do 1100 mg.l
-1

. Nižší mineralizaci 

vykazují vody v prostoru lomu, kde byla svrchní rozvětralá a půdní vrstva odstraněna. 

Vyšší mineralizaci vykazují vody mimo roztěžený prostor lomu, kde je zachován 

přirozený půdní pokryv. V prostoru VLČS – západ při bázi 320 m n. m. je odkryta 

hladina podzemní vody. Celková mineralizace podzemní vody se zde pohybuje od 475 do 

685 mg.l
-1

. Mineralizací i chemickým složením odpovídá tato podzemní voda podzemní 

vodě v ostatních roztěžených částech lomu. (8, str.24). 
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2.5 Podmínky vyuţitelnosti vápence pro průmyslové 

zpracování 

Podmínky využitelnosti ložiska Koněprusy stanovilo představenstvo a.s.VLČS dne 

15. 2. 1995 na základě § 13 a 14 zákona ČNR č. 44/1988 Sb. (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Při jejich stanovení se vycházelo u hlediska kvantitativního z 

usnesení KKZ č. j. 648-05/32-72 ze dne 6.  7. 1973, u hlediska kvalitativního z výsledků 

odborného úkolu č. ú. 29 91 00 27 „Přehodnocení vápenců koněpruského devonu“, 

zpracovaného GIP a GMS s.  p. Praha. Podmínky využitelnosti jsou následující: 

A. Bilanční zásoby  

1) Kvalitativní podmínky 

Vápencová surovina je dělena na dva základní technologické typy: 

 vápence vysokoprocentní obsah CaO nad 53 % 

 vápence ostatní obsah CaO pod 53 % 

2) Báňsko-technické podmínky  

 Zásoby jsou hodnoceny na bázi 278 m n. m. 

 Povrchová konturace zásob je určena již stanovenými bloky zásob. 

 Skrývkový poměr se nestanovuje vzhledem k možnosti využití nadložních úseků 

pro výrobu cementářského slínku. 

B. Nebilanční zásoby 

Podmínky pro nebilanční zásoby nejsou stanoveny. 

Množství vytěžitelných zásob 

V zájmovém území vlastní prostor lomu VČS-západ bylo k 1. 1. 1999 celkem 

19 665 kt vytěžitelných zásob. 
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2.6 Parametry skrývkových a těţebních řezů v lomu 

VČS-západ 

Na základě výsledků geologických průzkumů z let minulých nebyla na ložisku 

skrývka o větší mocnosti lokalizována. Za skrývku bylo v minulosti považováno pouze 

sejmutí kulturní vrstvy cca 0,10 - 0,20 m. V zájmovém území byla tato kulturní vrstva již 

v minulosti odtěžena. 

Z inženýrsko-geologického zhodnocení stability sanovaných lomových stěn, 

zpracované RNDr. Zámkem Jiřím (autorizovaný inženýr pro geotechniku) v roce 1997 

pro jižní a západní stěnu, v roce 1999 pro severní a východní stěnu včetně dna, vychází 

generální úhly sklonu závěrného svahu jednotlivých segmentů stěn lomu po jejich sanaci. 

Z posouzení vyplývá, že generální svahy sanovaných lomových stěn zájmového území 

vykazují stabilitu (viz. dokumentace projektů SaR lomu VČS - západ). 

Sklon stěn těžebních řezů cca je 75
o
, předstih těžebních stěn minimálně 25 m. Tato 

vzdálenost neplatí pro těžební práce, kdy horní etáž je již ve stavu, kde bude probíhat 

sanační těžba (tvarování stěny do tvaru dle projektu). 

V zájmovém území se nepředpokládá zřizování vnitřních výsypek, tvořených z 

rubaniny dobývaného nerostu. Vhodné prostory na etážích v zájmovém území mohou být 

operativně využívány na zřizování dočasných vnitřních výsypek pro přechodné 

skladování produkce (nepálené výrobky) Vápenky Čertovy schody, a. s. za účelem co 

nejracionálnějšího využití dobývaného vyhrazeného nerostu.  

Provoz těchto výsypek je nutno operativně řešit technologickým postupem, 

zpracovaným pro danou konkrétní situaci. Generální úklon svahu výsypky nesmí být 

větší než 55 
o
C. 
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Etáž 
nadmořská výška 

[m n.m.] 

severní stěna; prům. 

výška etáže [m] 

východní stěna; prům. 

výška etáže [m] 

Povrch 440-442 - - 

I. 435 5 – 7 neexistuje 

II. 405-415 20 neexistuje 

III. 388 22 22 

IV. 365 23 23 

V. 352 13 neexistuje 

VI. 338 14 27 

VII. 320 18 18 

VIII. 300 20 20 

Tabulka 6 - Průměrné výšky dobývaných etáží [m] (6) 

 

Se zřizováním odvalů se v zájmovém území nepočítá. V zájmovém území se 

nepředpokládá zřizování vnitřních výsypek, tvořených z rubaniny dobývaného nerostu. 

Případnou cementářskou surovinu je nutno ukládat na vnitřní výsypky v lomu VČS-východ nebo 

vnější výsypku v lomu Homolák. 

Vnitřní výsypky se musí zakládat na pevné počvě bez možnosti akumulace vody. 
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3 SANACE A REKULTIVACE  

Povinnost organizace vytvářet finanční rezervu na sanace a rekultivace je dána 

zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství. Náprava ekologických škod 

(zahlazování následků hornické činnosti) se provádí dle Zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 

a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (horní zákon), který ukládá 

těžebním organizacím zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou. 

Základní povinnost organizace vytvářet finanční rezervu na sanace a rekultivace je dána 

výše uvedeným zákonem od roku 1991. V období do roku 1991 byla sice průběžně 

prováděna sanace a rekultivace, ale nemohla být podle tehdejších ekonomických nástrojů 

tvořena finanční rezerva využitelná zejména pro finančně nejnáročnější období, které 

nastává po ukončení těžby. 

Rekultivace, či někdy revitalizace v praxi znamená navrácení těžební plochy lomu 

zpět do krajiny. Úspěšná revitalizace nemusí být jen zamaskováním bývalé těžební 

činnosti, ale naopak zvýrazní v krajině vhodným způsobem nové tvary a přispěje i ke 

zvýšení diverzity živočichů a rostlin. Zvládnutí tohoto úkolu není jednoduché (1). 

Lom VČS - západ Velkolom Čertovy schody na území Českého krasu bude asi 

během šestnácti let vytěžen, ale už nyní je potřeba uvažovat o jeho rekultivaci (pro lom 

VČS - západ již existuje schválený projekt SaR). Základní prvky problému zůstávají 

nevyřešeny. Především se mnoho lidí stará o lom, který tady je, ale málokdo se zajímá o  

relativně rozáhlou díru do země – Velkolom Čertovy schody – západ, (v Německu jsou 

vápencové lomy, kde se těží 10 mil. tun ročně) a nesouvisí se systémem lomových etáží, 

ale od přirozeného skalního výtvoru připomínajícího obřího stupně. Lom se zastavil na 

hřebeni okolních kopců, které jej téměř ze všech stran stíní, takže si jej všimneme 

v okamžiku, kdy stojíme na jeho okraji. Nicméně starší část lomu je již téměř vydobyta, 

představuje jeden z největších lomů o rozměrech asi 1 x 0,8 km s šesti těžebními etážemi 

o průměrné výšce 15 m. Víc než 50 % těžby vysoce kvalitních vápenců neslouží ve 

stavebnictví, ale při odsiřování, ve sklářství, papírnictví, úpravě vod apod. Připadá mi 

sporné, zda je odsiřování skutečně ten nejekologičtější způsob ochrany prostředí 

(energetické nároky na těžbu a dopravu vápence jsou značné), důležitá část odpadního 

sádrovce není využitelná, část se zpracovává na sádrokartony) a musí se ukládat, ale 
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faktem je, že oxidy síry jsou největším škůdcem životního prostředí ČR a koněpruské 

vápence je pomáhají eliminovat (4). 

 

 

Obrázek 1 - Letecký pohled na plochu celého území (lom VČS-východ a lom VČS - západ) včetně 

areálu zpracovatelské organizace Vápenka Čertovy schody a. s. (3) 

 

Pro sanaci a rekultivaci území lomu VČS - západ zasaženého těžbou vápence byla 

vytvořena transformace na Geologický park a stezku, (projekt byl schválen v rámci 

povolování hornické činnosti – POPD lom VČS - západ, ne představenstvem). Výsledná 

podoba Geologického parku Čertovy schody počítá se zachováním současného stavu 

významných geologických, paleontologických a krasových lokalit obnažených těžbou pro 

budoucí studijní a naučné účely. Některé části stěn lomu budou odstřely upraveny tak, 

aby se na ně dala navézt zemina a do ní bylo možné nasadit stromy, keře a další rostliny 

typické pro okolní prostředí. Do areálu parku by zvenčí měla navíc přerůstat i místní 

„divoká“ flóra a fauna, čímž by se organicky začlenil do zdejší krajiny a vytvořil by se 

tak v něm i podmínky pro rozrůstání fauny. Některé partie lomu zůstanou však i po 

přeměně v geologický park nepřístupné a budou sloužit například jako skalní hnízdiště a 

ostrohy. Na dně lomu pak vznikne jezero a to zřejmě s přístupnými břehy a nasypanými 

ostrůvky na jeho hladině. 
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Obrázek 2 - Vizualizace možného budoucího stavu v lomu VČS – západ (3) 

3.1 Koncepce začlenění VČS- západ do krajiny 

Je navržen nový přístup k řešení sanace lomů. Tato sanace v novém pojetí bude ve 

vytěženém prostoru vytvářet novou terénní morfologii. Výsledkem bude začlenění 

vytěženého a rekultivovaného prostoru do okolní krajiny. Vlastní realizace bude 

prováděna podle dílčích prováděcích projektů. 

 jižní stěna 

 východní stěna 

 severní stěna 

 dno lomu (konečná báze) 

Vlastní provedení sanace a následné rekultivace bude časově záviset na vytěžení 

zbytkových zásob v současných stěnách lomu a na těžbě pod úrovní 338 m n. m. Časový 

postup těžby v celém dobývacím prostoru Koněprusy – VČS - západ závisí mimo jiné na 

možnosti komplexního využívání vápencové suroviny. 

Sanaci a rekultivaci konečného dna lomu bude možno projednat a řešit až 

v konečné fázi těžby. Možnost vytvoření volné trvalé hladiny lomového jezera zůstává 

otevřena a je závislá na konkrétních hydrogeologických podmínkách a rozhodnutí o 

konečné hloubce lomu. Tato skutečnost nebude narušovat provedení SaR lomových stěn, 

které jsou předmětem tohoto projektu. 
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Sanační rekultivační práce ve stěnách lomu západ před dosažením konečné úrovně 

dna lomu přispějí k předpokladům úspěšné biologické rekultivace, neboť umožní 

dlouhodobou postupnou přirozenou reprodukci (9, str.31). 

3.2 Popis sanačních úprav po jednotlivých sektorech 

Navržené sanační postupy a tvary vychází ze záměru cílového stavu skalních stěn 

(návrh krajinného architekta), konečného stavu běžné těžby, možnosti zajištění 

dlouhodobé stability svahů a technických možností provedení. Významným hlediskem je 

současný stav lomových stěn, především horních etáží, které zůstanou nezměněné nebo 

budou upraveny jen minimálně. Dalším ze vstupních údajů jsou objemy a umístění již 

existujících deponií hlinito-kamenitých materiálů a to: severní stěna s hlinito-

kamenitými materiály na bázi 3. etáže (sektor A,B,C) v celkovém množství 7 kt (objemu 

35,9 tis. m
3
), severovýchodní část lomu (sektor G) – obdobné materiály v množství 

38 kt (objemu17,3 tis. m
3
 a dále v množství 87 kt (objemu 39,5 tis. m

3
). Výpočet je 

proveden na základě zaměřeného stavu materiálu po nasypání a částečném ulehnutí. 

Celkem je uloženo 204 kt materiálu na feloniích (92,7 tis. m
3
 při objemové hmotnosti 

2 200 kg/m
3
). 

 

Sektor 

Plocha 

(půdorys) 

[m
2
]
 

Plocha 

povrchu 

[m
2
]
 

Objem hornin 

k rozpojení 

[m
3
]
 

Objem hornin 

ponechaných 

na místě [m
3
]

 

Objem hornin 

 k dovezení 

[m
3
]
 

A 21 469 31 452 29 692 4 991 480 

B 15 532 25 046 24 544 8 809 580 

C 23 190 36 399 35 955 10 974 520 

D 14 628 24 097 24 210 7 552 240 

E 24 666 39 079 22 544 7 708 440 

F 31 171 47 391 122 111 5 298 560 

G 34 157 46 297 75 221 21 455 2 480 

H 33 650  49 557 37 808 24 970 1 600 

I 27 814 40 138 77 529 11 635 400 

Dno 179 959 219 665 246 183 199 151 85 000 

Tabulka 7 - Výpočet ploch a objemů sanačních prací v jednotlivých sektorech -prováděcí projekt 

sanace a rekultivace lomu VČS – západ (9, str.36) 
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Obrázek 3 - Mapa lomu VČS - západ s dělením na jednotlivé sektory (9, str.5) 

Vysvětlení jednotlivý sektorů 

Sektor A - spojuje západní a severní lomovou stěnu – sanační úpravy budou přímo 

navazovat na tvarování skalních stěn běžnou těžbou a běžnými těžebními metodami. 

V úrovni cca 345 - 350 m n. m. vzniknou dílčí nerovné plošiny, které po částečném 

pokrytí hlinito-kamenitým materiálem budou vytvářet plochy pro rekultivaci. 

Předpokládaná je skupinová nebo hnízdová výsadba dřevin. 

Sektor B - západní část severní lomové stěny, kde na 1. etáži bude zachování keřů 

a dalších dřevin. Horní hrana 2. etáže bude trhacími pracemi sražena a vytvořeno 

přirozenější zaoblení svahů etáže. Projektově jsou navrženy nerovné plošiny v úrovních 

cca 350 - 360 m n. m., 385 a 410 m n. m. určené k rekultivačním pracím. Na plošiny bude 

dopraven humus v místech výsadby dřevin. Očekává se i rozšíření místních druhů keřů a 

rostlin v tomto prostoru. 

Sektor C - navržená morfologie skalních stěn. Dotěžování, sanační rekultivační 

úpravy budou prováděny převážně shora dolů po jednotlivých etážích. Možnost rozšíření 

geologických odkryvů s možností obnažení dalších zajímavých geologických fenoménů. 
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Sektor D - v tomto sektoru jsou skalní stěny natolik členité, že je není třeba dále 

modelovat. 

Sektor E - relativně velká plocha v úrovni cca 400 m n. m., na kterou bude navezen 

jílovito-hlinitý materiál, případně skrývkový substrát se zbytky vegetace, aby byl 

vytvořen předpoklad dobrých podmínek pro výsadbu dřevin a reprodukci okolních 

rostlinných druhů. 

Sektor F - zde je významný podíl ploch k rekultivaci, na kterou bude navezen 

jílovito-hlinitý materiál, případně skrývkový substrát se zbytky vegetace. Předpokládá se 

i vytvoření občasného jezírka nebo mokřaty jílovým výmazem dna prohlubně. 

Sektor G - tvoří spojovací článek mezi severní a východní lomovou stěnou a má 

zcela charakteristickou morfologii. Jedná se o propojení relativně strmých skalních stěn 

východní lomové stěny s kulisovitou skalní stěnou. V tomto sektoru bude zachován 

přístup do prostoru lomu od Koněprus a celá plocha bude koncipována jako luční porost 

se skupinami stromů při okrajích. Zůstane tak zachován průhled shora na dno lomu. 

Sektor H a I, kde se předpokládá vytvoření dílčí mělké prohlubně v nasypaných 

materiálech a vznik občasného jezírka nebo mokřadu. Nasypané jílovito-hlinité materiály 

budou osázeny dřevinami a počítá se i s přirozenou reprodukcí. 

Dno – základní alternativou řešení lomového dna (báze 300 m n. m.) je vytvoření 

lomového jezera s ostrovy v projektované délce 110 a 114 m, o průměrné šíři 15 m a 

výšce 10 m, s vápencovou surovinou o objemu 33 600 m
3
 (tj. 90 kt). Objem přisypaných 

materiálů pro projektovaný tvar by činil 85 tisíc m
3 

Doplňující práce na zahlazení důlní činnosti 

- úprava terénu a sanace prostoru po zlikvidovaných provozních budovách, což 

představuje odstranění budov, úpravu terénu a překrytí hlinito-kamenitým 

materiálem na ploše cca 1200 m
2
 a rekultivaci zatravněním 

- likvidace těles elektrických rozvodných zařízení a čerpacího systému, což 

představuje likvidace potrubí, rekultivace zatravněním 

- likvidace ochranných ocelových plotů a zábran délce cca 1 km 
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- likvidace skladu výbušnin a vyčištění v prostoru DP i okolí od předmětů 

kovového a nekovového charakteru 

- součástí bude i údržba sanovaných lomových stěn během důlního provozu, 

která bude představovat obtrhání stěn a zajištění bezpečnosti, projektové práce 

jsou předpokládány dvakrát po dobu těžby na vytvořených skalních stěnách, 

obtrhávání stěn bude prováděno ručně 

Uvedený soupis objektů k likvidaci je sestaven podle současné známé situace a 

nelze vyloučit vznik potřeby likvidace dalších předmětů nebo objektů, které se v prostoru 

těžby mohou objevit. 

 

Sektor 
Plocha 

[m
2
]
 

Rozteč 

[m] 

Dřeviny 

(rezerva) 

[ks] 

A 2 400 4-5 118 (165) 

B 2 900 4-5 143 (200) 

C 2 600 4-5 128 (179) 

D 1 200 4-5 59 (83) 

E 2 200 4-5 109 (153) 

F 4 800 4-5 237 (330) 

G 12 400 10 124 (174) 

H 8 000 10 80 (112) 

I 2 000 10 20 (28) 

Celkem 38 500  1 018 (1 424) 

Tabulka 8 - Výsadbový materiál po jednotlivých sektorech, projekt sanace a rekultivace (9, str. 24) 

 

Sektor 
Plocha 

[m
2
]
 

Mocnost vrstvy 

[m] 

Celkem 

[m
3
]
 

A 2 400 0,20 480 

B 2 900 0,20 580 

C 2 600 0,20 520 

D 1 200 0,20 240 

E 2 200 0,20 440 

F 4 800 0,20 560 

G 12 400 0,20 2 480 

H 8 000 0,20 1 600 

I 2 000 0,20 400 

Celkem 38 500  7 300 

Tabulka 9 – Zemina výsadby inicializačních porostů – projekt sanace a rekultivace (9, str. 24) 
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3.3 Biologická rekultivace 

Jedná se o návaznost na sanační úpravy a hledisko krajinného rázu. Hlavní záměr 

projektu byl definován požadavkem nekomerčního využití prostoru po těžbě, revitalizace 

území a vybudování geologického parku s funkčním a estetickým zapojením do 

komplexu okolní krajiny. Limitujícím faktorem tvarování lomových stěn bylo jejich 

vlastní morfologické utváření. Těžební činnost, stejně jako jiné lidské aktivity v krajině, 

nemusí nutně mít negativní dopad na okolní prostředí. Naopak, jako krajinotvorný prvek 

je svědectvím lidské činnosti v průběhu věků a spoluvytváří to, čemu se dnes říká 

kulturní krajina. Je známo, že prostory opuštěných lomů jsou mnohonásobně druhově 

bohatší, než okolní zemědělská krajina. Vhodně sanovaný a revitalizovaný lom je tedy 

pro krajinu prvkem obohacujícím, a to jak esteticky, tak i biologicky. V nově 

tvarovaných svazích a skalních stěnách bude přirozená reprodukce uměle podpořena 

rozptýlenými a skupinovými výsadbami vybraných druhů inicializačních dřevin. Projekt 

rekultivace plně respektuje druhovou skladbu pro tento účel vybranou a doporučenou 

správou CHKO Český kras. Platí zde zásada použití zapěstovaných semenáčů z místního 

semenného sběru. 

3.4 Přirozená renaturalizace 

Na základě poznatků a vědecky ověřených studií byl potvrzen fakt, že po ukončení 

těžby se stav lokality časem přiblíží původnímu stavu, v některých případech byl dokonce 

zaznamenán výskyt většího počtu druhů, než jaký existoval a lokalitě před započetím 

těžby. Opuštěné lomy se svou vysoce pestrou diversitou stanovišť stávají velmi 

příznivými místy pro rozvoj bohaté flóry a fauny. Dynamické sukcesní procesy 

s vyloučením, nebo alespoň omezením vnějších zásahů, dávají dobrý předpoklad úspěšné 

denaturalizace (návratu do stavu blízkému přírodnímu prostředí) dotčených lokalit. 

Tvorbou vysoce rozmanitého prostředí, což projekt sleduje detailní modelací rozčlenění 

lomových stěn a distribucí suťových osypů, tvorbou vodních ploch a plošek, záseků a 

zátrhů, prohlubní a roklinek, skalních pilířů a puklin, se zákonitě zvýší diversita lokality a 

tím i počet druhů, vytvoří se i četné náhradní prostory a refugia, sloužící zejména druhům 

flóry a fauny. 
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Sortiment doporučených vybraných inicializačních dřevin pro výsadby  

Jako hlavní sortiment pro výsadby byly vybrány tyto druhy: (9, str.22) 

 255 ks Dub pýřitý (šípák) - Quercus pubescens 

 372 ks Dub zimní - Quercus petraea 

 102 ks Jeřáb břek - Sorbus torminalis 

 102 ks Jeřáb muk - Sorbus aria 

 150 ks Jeřáb krasový - Sorbus sp. 

 189 ks Ptačí zob obecný - Ligustrum Bulhare 

Doplňkový sortiment bude tvořen těmito druhy: 

 151 ks Lípa malolistá - Tilia cordata 

 51 ks Habr obecný - Carpinus betulus 

 51 ks Javor klen - Acer pseudoplatanus 

 

Platí zásada, že všechny výsadby budou prováděny neuspořádaně, tedy ne v řadách 

a pravidelných rozestupech. V maximální možné míře se uplatní způsob vysazování tří i 

více jedinců stejného druhu do jedné jámy. Výsadby si tak podrží přirozený charakter 

během celého svého růstu a nevznikne efekt průmyslově vysazovaného lesa. Tato zásada 

je stěžejní pro tento způsob renaturalizace a musí být respektována. Po výsadbě bude 

rostlinný materiál nemulčován místními suťovými agregáty nebo vhodnou náhradou. 

Uvedený rozpočet platí pro tříletý cyklus výsadeb a jejich údržby.  

Výsadby výše zmíněných inicializačních skupin dřevin ukončí fázi řízené 

reprodukce. Další práce bude spočívat jen v pravidelném sledování procesu reprodukce a 

v údržbě prostorů. Nutná bude např. likvidace invazních plevelných druhů (borovice 

černá, trnovník akát aj.) a závlaha výsadeb první rok po výsadbě, až do zimního období. 

Použité zapěstované semenáčky dřevin budou pocházet z lokálních semenných sběrů, 

předpěstované a vysazované s kořenovými baly, či s kontejnerovými tubusy. 



Bc. Sára Bezková: Sanace a rekultivace Velkolom Čertovy schody na hranici CHKO 

2010  20 

 
Obrázek 4 - Generel návrhu postupu těžby a sanačních úprav (9) 
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4 POTŘEBNÉ FINANČNÍ REZERVY NA SANACE A 

REKULTIVACE PO OBDOBÍCH 

a) Technický plán a harmonogram prací 

Generálně lze konstatovat, že sanační a rekultivační práce budou probíhat 

pravidelně a souběžně s probíhající těžbou a ukončení sanačních prácí se předpokládá v 

roce ukončení těžby.  

b) Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na 

sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby 

Důlní škody - vznik důlních škod se nepředpokládá vlivem dobývání v zájmovém 

území. 

Kalkulace finanční rezervy 





t

v

vt ISR
1

, 

kde: 

Rt  roční FR v roce t [Kč] 

S  roční FR rezerva na sanace a rekultivace v cenách výchozího roku 2002 [ Kč ] 

Iv  roční inflační koeficient stanovený ČSÚ 

indexy: 

t  rok tvorby FR 

v celá čísla roků 2002 – 2008 

KčKčISR
v

v 6075703028,1025,1019,1028,1001,1018,1047,10000323
2008

2002

2008  


 

Roční tvorba finanční rezervy na sanace a rekultivace v účetním období roku 2008 

byla zvýšena o inflační nárůst ve výši 538 607 Kč na vrub nákladů. Se souhlasem OBÚ 

v Kladně se pro příslušný kalendářní rok ve výpočtu používá koeficientu inflace 

předchozího roku. 
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Rok Inflace [%] 

2002 4,7 

2003 1,8 

2004 0,1 

2005 2,8 

2006 1,9 

2007 2,5 

2008 2,8 

2009 6,3 

Tabulka 10 - Přehled inflace v jednotlivých letech stanovených ČSÚ [%] 

 

Rok 

Tvorba finanční 

rezervy se zahrnutím 

inflace [Kč] 

2002 3 174 504 

2003 3 231 645 

2004 3 234 877 

2005 3 325 453 

2006 3 388 637 

2007 3 473 353 

2008 3 570 607 

2009 3 795 555 

Tabulka 11 - Tvorba finanční rezervy se zahrnutím inflace [Kč] 
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Graf 1 - Inflace v jednotlivých letech stanovená ČSÚ [%] 
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4.1 Zásady při kalkulaci nákladů 

Při kalkulaci nákladů se vycházelo z těchto zásad: 

- objemové ukazatele sanačních i rekultivačních prací vychází ze zpracovaného 

projektu SaR lomu VČS - západ pro severní, východní stěnu a dna, 

- sanační práce (tvarovací) prováděny vlastními silami, 

- koeficient 1,15 - zohlednění vyšší nákladové náročnosti sanačních prací oproti 

běžné těžbě, 

- koeficient je z jiné metody trhacích prací – dražší, 

- obtrhávání prováděno externí firmou, 

- rekultivační práce prováděny externí firmou, 

- úklid, likvidace odpadů prováděny VLČS a externí firmou, 

- uvažováno s průběžnými odbornými konzultacemi, 

- uvažováno s inflačním vývojem celého období 3 %, 

- zahájení prací od roku 2001, ukončení v roce 2016, 

- uvažováno s převodem zůstatku fondu z roku 2000 ve výši 701 294 Kč (6).  
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Rok 2001 2002 2003 

předpoklad vývoje inflace (koeficient): 1,03 1,03 1,03 

inflace od 1999 k danému roku: 1,06 1,09 1,13 

Struktura čerpání: 

sektor A 

sanace na místě 339 750 0 0 

sanace na drtič 336 291 0 0 

sanace návoz 12 970 0 0 

rekultivace 0 79 638 26 546 

obtrhávání 0 0 0 

úklid, likvidace odpadů 300 000 0 0 

odborné konzultace 30 000 0 0 

postupný součet 1 019 011 79 638 26 546 

sektor B 

sanace na místě  599 643 0 

sanace na drtič  214 224 0 

sanace návoz  15 672 0 

rekultivace  0 96 229 

obtrhávání  0 0 

úklid, likvidace odpadů  0 0 

odborné konzultace  30 000 0 

postupný součet   859 538 96 229 

sektor C 

sanace na místě   747 014 

sanace na drtič   340 101 

sanace návoz   14 050 

rekultivace   0 

obtrhávání   0 

úklid, likvidace odpadů   0 

odborné konzultace   30 000 

postupný součet     1 131 165 

Celkový součet se zahrnutím předpokl. 

inflace, tj.čerpání 1 081 069 1 026 263 1 411 321 
Tabulka 12 – Kalkulace nákladů SaR pro rok 2001 až 2003 [Kč]

1
 

 

Vlastní kalkulaci si provedla firma sama. Např. sanační práce byly někdy 

prováděny vlastními silami, jindy cizí firmou. Při vyšší náročnosti sanačních prací byl 

použit koeficient 1,15 (6). 

                                                 

1
 Tabulka je zpracována pro rok 2001, 2002 a 2003 jen jako konkrétní ukázka použití finančních 

prostředků na jednotlivé práce. Nepovažuji za nutné uvádět zde celou kalkulaci až do roku 2016. 
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4.2 Časový průběh tvorby finanční rezervy 

Rok Tvorba rezervy [Kč] 
Skutečná a předpokládaná 

roční těžba [t] 

Zatížení ceny 1 t 

rubaniny [Kč/t] 

2000 0 0  

2001 3 823 138
2
 0   

2002 3 032 000 420 000 7,22 

2003 3 179 000 890 000 3,57 

2004 3 179 000 952 000 3,34 

2005 3 179 000 853 000 3,73 

2006 3 178 727 1 311 000 2,42 

2007 3 178 727 1 271 000 2,50 

2008 3 178 727 1 183 000 2,69 

2009 3 311 728 1 375 000 2,41 

2010 3 311 728 1 320 000 2,51 

2011 3 311 728 1 000 000 3,31 

2012 3 311 728 1 000 000 3,31 

2013 3 375 566 1 000 000 3,38 

2014 603 966 900 000 0,67 

2015 0 900 000 0 

2016 0 345 000 0 

Celkem 43 154 763     

Tabulka 13 - Časový průběh tvorby finanční rezervy
3
 

 

Plánovaný konec těžby je v roce 2016. 

Výpočet tvorby rezerv byl zpracován v Tmani dne 31. 8. 1999, Závodním lomem, 

Ing. Igorem Novákem, schválen ředitelem In. Václavem Korbelem a následně i OBÚ. 

Situace ve VČS je komplikovaná tím, že Velkolom Čertovy schody těží ve dvou 

lokalitách, tím bylo nutno rezervu navýšit o cenu rekultivací na těžby z dřívějších let, 

novelou Horního zákona. Výpočet tvorby byl sestaven dle podkladů poskytnutých Ing. 

Igorem Novákem, Závodním lomu Čertovy schody, a.s., pro těžby na úrovni téměř 

předpokládaných 2,5 mil.tun. Zatížení jedné tuny, tak bylo stanoven s přihlédnutím 

k výše uvedeným skutečnostem na 1,33 Kč/tunu. 

                                                 

2
 Vytvořeno těžbou ve vedlejší lokalitě. 

3
 Hodnoty v tabulce jsou bez zahrnutí inflace. Zatížení ceny 1 t rubaniny = (Tvorba rezervy / Skut. a 

předp. roční těžba) 
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Lze předpokládat s ohledem na nižší úbytky zásob, prodloužení životnosti lokality 

Západ, a pravděpodobně i přepočet tvorby rezerv v závěrečných letech těžby. 
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Graf 2 - Časový průběh tvorby finanční rezervy v jednotlivých letech [Kč] 
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Graf 3 – Časový průběh tvorby finanční rezervy [%] 
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Rok Tvorba rezervy [Kč] Čerpání [Kč] Zůstatek [Kč] 

2000 0 0 701 294
4
 

2001 3 823 138 1 624 488 2 899 944 

2002 3 032 000 1 504 753 4 427 191 

2003 3 179 000 1 688 356 5 917 835 

2004 3 179 000 2 530 180 6 566 655 

2005 3 179 000 4 084 106 5 661 549 

2006 3 178 727 4 553 842 4 286 434 

2007 3 178 727 5 063 520 2 401 641 

2008 3 178 727 4 376 189 1 204 179 

2009 3 311 728 3 299 654 1 216 253 

Tabulka 14 – Srovnání tvorby rezerv a její čerpání pro lokalitu Zb. jáma VČS – západ [Kč]
5
 

Hodnoty skutečného čerpání v roce 2001, 2002 a 2003 uvedené v této tabulce se 

poněkud odlišují od předpokládaných hodnot uvedených v kapitole 4.1. Důvodem je to, 

že v kapitole 4.1 se jedná o návrh (kalkulaci) předběžně stanovený na několik let 

dopředu. Tudíž se v návrhu uvažují pouze předpokládané inflační koeficienty a 

předpokládaná roční těžba. Ceny jednotlivých sanačních a rekultivačních prací jsou 

uvedeny v kapitole 4.1. 
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Graf 4 - Srovnání tvorby rezervy a její čerpání [Kč] 

                                                 

4
 Zůstatek hospodaření z předchozích let 

5
 Hodnoty jsou uvedeny bez započtení inflace. 
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Dle platného POPD lomu VČS - západ (akciové společnosti Vápenka Čertovy 

schody) tvoří těžební organizace finanční rezervu pevnou roční částkou, která byla 

v tomto doplňku stanovena ve výši 3 032 000 Kč za rok (roku 2002 už je tato pevná 

částka navýšena o inflaci). Tato hodnota byla každým rokem upravována podle skutečné 

výše inflace stanovené ČSÚ a v roce 2008 byla roční částka ve výši 3 570 607 Kč. 

4.3 Návrh tvorby finanční rezervy 

Dle § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb. (Horní zákon) organizace tvoří finanční 

rezervu na zahlazení důlní činnosti a komplexní úpravu území. 

- náklady na sanaci a rekultivaci dle SPSaR k 31. 12. 2009 (NSR) 3 299 654 Kč 

- zůstatek rezervy k 31. 12. 2008 (ZR8) 1 204 179 Kč 

- zůstatek rezervy k 31. 12. 2009 (ZR) 1 216 253 Kč 

- potřebná finanční rezerva (tvorba rezervy) k 31. 12. 2009 (PFR) 3 311 728 Kč 

- celkové vytěžitelné zásoby k 31. 12. 2009 (CVZ) 10 900 000 t 

- vytěžené zásoby v roce 2009 (VZ9) 1 374 765 t 

Číselné hodnoty tvorby rezervy, čerpání a zůstatku jsou zahrnuty ve výše uvedené 

tabulce. Pro rok 2009 byly vypočteny dle vztahu: 

)()()()( 8 ZRNSRPFRZR   

 

Určení měrných nákladů na sanaci a rekultivaci v roce 2009 se vypočítá podle 

vzorce: 

)(

)(

9VZ

NSR
Sm   

kde: 

Sm – měrné náklady na SaR vztažené k roku 2009 v Kč.t
-1

. 

Po dosazení: 140,2
7653741

6542993  tKč
t

Kč
Sm  v roce 2009.
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Měrné náklady na sanaci a rekultivaci na 1 tunu vytěžené suroviny jsou 2,40 Kč 

v roce 2009. Pro předchozí i následující roky by byl výpočet měrných nákladů na sanace 

a rekultivace analogický.
 

4.4 Čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci 

Finanční rezervy jsou účelově vázány a nesmí být proto využívány na jiné účely. 

Výše finanční částky z finanční rezervy schvaluje OBÚ na základě žádosti organizace. 

Tato žádost musí být podložena jednotlivými projekty sanačních a rekultivačních prací. 

Čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci bude realizováno v souladu se 

zpracovaným harmonogramem prací pro rekultivaci vnější výsypky. 

Rozhodnutím OBÚ bylo v roce 2001 schváleno čerpání finanční rezervy ve výši 

1 624 488 Kč a v roce 2005 už to byla částka 4 084 106 Kč, tedy o mnoho vyšší. O 

souhlas k čerpání finanční rezervy do celkové výše musí organizace požádat příslušný 

OBÚ. 
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2000 0 0 0 0 1 880 000 0 0 

2001 2 899 424 3 823 138 1 081 069 1 624 488 2 180 000 0 1,33001115 

2002 3 032 425 3 032 000 1 026 263 1 504 753 2 280 000 420 000 1,33001115 

2003 3 178 727 3 179 000 1 411 321 1 688 356 2 390 000 890 000 1,33001115 

2004 3 178 727 3 179 000 1 038 382 2 530 180 2 390 000 952 000 1,33001115 

2005 3 178 727 3 179 000 1 477 209 4 084 106 2 390 000 853 000 1,33001115 

2006 3 178 727 3 178 727 1 825 547 4 553 842 2 390 000 1 311 000 1,33001115 

2007 3 178 727 3 178 727 1 548 495 5 063 520 2 390 000 1 271 000 1,33001115 

2008 3 178 727 3 178 727 2 943 165 4 376 189 2 390 000 1 183 000 1,33001115 

2009 3 311 728 3 311 728 3 262 136 3 299 654 2 490 000 1 375 000 1,33001115 

Tabulka 15 - Srovnání návrhu rezervy a jejího skutečného čerpání, srovnání předpokládané a 

skutečné těžby 
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5 ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ INFLAČNÍHO ZATÍŢENÍ 

TVORBY FINANČNÍCH REZERV NA REKULTIVACI 

Ve své práci navrhuji tři varianty řešení týkající se zatížení tvorby finančních rezerv 

na sanace a rekultivace inflačními vlivy. První varianta je nejvíce využívána 

v hospodářském rozvoji ČR a představuje znázornění tvorby rezervy zatíženými pevnými 

pravidelnými ročními částkami inflací dle ČSÚ. Druhá varianta znázornění vlivu inflace 

v reálných nákladech ve stanovených cyklech s tím, že upravujeme tvorbu finanční 

rezervy skutečným inflačním nárůstem SaR nákladů v následném přehodnocovaném 

cyklu. Třetí varianta je porovnávací metodou výše uvedených způsobů, kdy tvorba 

rezervy je bez zatížení inflačními vlivy. 

Jmenované varianty jsou provedeny pro 15leté období předpokládané těžby do 

ukončení hornické činnosti v lomu VČS - západ. 

5.1 První variantní řešení 

Ročně je třeba na sanaci a rekultivaci vytvořit částku, která představuje jednu 

patnáctinu celkové částky pro celé patnáctileté období. Celkovou částku pro patnáctileté 

období berme ve výši 43 154 763 Kč (tabulka 13). Jedna patnáctina z této částky 

představuje 2 876 985 Kč. Tuto částku navýšíme každým rokem o 3 %, což představuje 

inflaci, kterou jsem vytvořila jako průměrnou na celé patnáctileté období. Tím získáme 

cyklické přepočítávání cen SaR prací v každém kalendářním roce inflačními koeficienty 

stanovenými ČSÚ. Výpočet tvorby finanční rezervy s využitím pevných ročních částek 

provedeme podle vzorce: 





t

v

vt ISR
1

 

kde
6
 : 

Rt  roční částka v roce t [Kč] 

                                                 

6
 Veličiny Rt, S, t mají stejný význam jako v předchozím vztahu. 
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S  pevná roční částka, tj. 2 876 985 Kč 

Iv  předpokládaný roční inflační koeficient, tj. 1,03 

Indexy : 

t celá čísla roků tvorby FR v časovém rozmezí od roku 2002 do roku 2015 

v jsou celá čísla roků 2001 – 2015 

Pro pevný roční inflační koeficient 1,03 lze předchozí vzorec upravit na tvar: 

1)03,1(  t

t SR  

Vypočtené hodnoty jsou znázorněny v následující tabulce a grafu. 

 

Rok Rt [Kč] 
Kumulace částek od 

roku 2001 [Kč] 

2001 2 876 985 2 876 985 

2002 2 963 295 5 840 280 

2003 3 052 193 8 892 473 

2004 3 143 759 12 036 232 

2005 3 238 072 15 274 304 

2006 3 335 214 18 609 518 

2007 3 435 271 22 044 789 

2008 3 538 329 25 583 117 

2009 3 644 479 29 227 596 

2010 3 753 813 32 981 409 

2011 3 866 427 36 847 836 

2012 3 982 420 40 830 256 

2013 4 101 893 44 932 149 

2014 4 224 949 49 157 098 

2015 4 351 698 53 508 796 

Tabulka 16 – Tvorba finanční rezervy s využitím ročních pevných částek  [Kč] 
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Graf 5 - Grafické vyjádření tvorby finanční rezervy s využitím pevných ročních částek [Kč] 

5.2 Druhé variantní řešení  

Podstata spočívá v přehodnocování předpokládaných nákladů na SaR podle 

aktuálního inflačního nárůstu cen sanačních a rekultivačních prací. Tím získáme 

odpovídající skutečné náklady prováděných rekultivací. Po určeném období se musí 

stanovené celkové náklady SaR prací se musí přehodnotit ceny. Např. po 5 letech se 

celkové náklady sanací a rekultivací znova přehodnotí podle skutečného zatížení 

sanačních a rekultivačních prací v předcházejícím 5letém období. Inflační nárůst je 

odhadnut na 6 % v pětiletém období. Předpokládané změny tvorby finanční rezervy 

vyjadřuje vzorec: 
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kde: 

R součet finanční rezervy za tři pětiletá období [Kč] 
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Rok 

Tvorba 

rezervy 

[Kč] 

Pětileté náklady 

sanací a rekultivací 

[Kč] 

Pětileté náklady se 

zahrnutím inflace 

[Kč] 

Kumulace za 

pětiletá období 

[Kč] 

2001 3 823 138       

2002 3 032 000       

2003 3 179 000       

2004 3 179 000       

2005 3 179 000       

   16 392 138 17 375 666 17 375 666 

2006 3 178 727       

2007 3 178 727       

2008 3 178 727       

2009 3 311 728       

2010 3 311 728       

   16 159 637 17 129 215 34 504 882 

2011 3 311 728       

2012 3 311 728       

2013 3 375 566       

2014 603 966       

2015 0       

   10 602 988 11 239 167 45 744 049 
Tabulka 17 – Tvorba finanční rezervy, přehodnocena dle inflačního nárůstu v předchozím období 

[Kč] 
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Graf 6 - Grafické vyjádření tvorby finanční rezervy, přehodnocené dle inflačního nárůstu v 

předchozím období [Kč] 
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Touto variantou si sice těžební organizace zajistí rezervu na plný objem finančních 

prostředků vynaložených na sanaci a rekultivaci území zasažených těžbou a to i za 

předpokladu, že bude trh přesycen, a tím dojde k nevytěžení zbývajících zásob 

výhradního ložiska nebo přehodnocení zásob v nejhorším případě vyhlášení bankrotu 

těžební organizace, ale nelze ji použít u organizace s jedním lomem jedním či dvěma 

druhy těžitelných surovin. Je vyžadující, aby těžební organizace hospodařila se ziskovým 

výrobním podnikatelským záměrem. 

5.3 Třetí variantní řešení 

Toto řešení je obdobou prvního variantního řešení, to znamená, že je třeba na 

sanaci a rekultivaci vytvořit ročně částku, která představuje jednu patnáctinu celkové 

částky pro celé patnáctileté období. Celkovou částku pro patnáctileté období berme ve 

výši 43 154 763 Kč (tabulka 13). Jedna patnáctina z této částky představuje 

2 876 985 Kč. Tuto částku již v průběhu let nenavyšujeme, necháváme ji konstantní. 

Jedná se o tvorbu finančních rezerv bez zatížení inflačními vlivy. Osobně si 

myslím, že je tato metoda v dnešní době nerealizovatelná z důvodů růstu inflace a jejich 

výkyvů. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku těžby, jejího vlivu na životní 

prostředí a ekonomických poměrů souvisejících s dobýváním nerostných surovin ve 

Velkolomu Čertovy schody, a. s. Je zde pojednáno o charakteristických rysech těžené 

suroviny, o jejím chemickém složení, o hydrogeologických poměrech v daném 

dobývacím prostoru atd. Podstatná část práce popisuje sanační a rekultivační úpravy, 

které dnes představují nutné zahlazování následků po těžební činnosti v určité lokalitě. 

Zvláštní pozornost je věnována dlouhodobému vytváření finančních rezerv pro následné 

sanační a rekultivační práce.  

Díky tomu, že těžební organizace poskytla hodnoty finančních částek pro tvorbu 

finanční rezervy v jednotlivých letech, podařilo se diplomovou práci obohatit o konkrétní 

návrhy, kalkulace a metody tvorby finančních rezerv. Velice důležitou součástí této práce 

je konkrétní výpočet finančních rezerv v jednotlivých letech z pevné roční částky se 

zahrnutím inflace v daném roce. Zejména nadměrná inflace může nepřímo ovlivňovat 

snižování zisku těžební organizace před zdaněním. Jak je známo z Horního zákona, výše 

tvorby finanční rezervy se účtuje na vrub nákladů. Dále ve své práci navrhuji určitá 

variantní řešení pro tvorbu finančních rezerv se zahrnutím inflace. 

Každá konkrétní varianta je vytvořena pro patnáctileté období (od roku 2001 do 

roku 2015). První varianta je v hospodářském rozvoji v České republice využívána 

nejvíce. Je založena na stanovení pevné roční částky, která je v průběhu let navyšována 

vlivem inflace. Její výhodou je jednoduchost při její kalkulaci, nevýhodou může být 

výpočet nebo odhad pevné finanční částky v počátečním roce tvorby finančních rezerv. 

Druhá varianta se od té první odlišuje tím, že po určitém období (např. po pěti letech) se 

finanční náklady na tvorbu finančních rezerv přehodnotí podle inflačního nárůstu cen 

sanačních a rekultivačních prací v předchozím období. Tato varianta má tu nevýhodu, že 

ji nelze použít u těžební organizace, která se zabývá těžbou pouze jednoho druhu surovin, 

proto je pro Velkolom Čertovy schody, a. s. nepoužitelná. Další variantou by mohlo být 

porovnání a optimalizace dvou předchozích variant. Existovala by rovněž varianta velmi 

obdobná té první variantě s tím rozdílem, že by roční částky určené pro tvorbu finanční 

rezervy byly přepočítávány dle objemu vytěžených zásob. Domnívám se, že první 
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varianta tvorby finanční rezervy je z tohoto výčtu metod pro výše uvedenou společnost 

dobře zvolenou metodou. 
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