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Anotace 

 V diplomové práci je zpracován průběžný audit investiční akce na zahlazení 

následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice, která probíhá hydrickou 

rekultivací. V první části je charakterizován státní podnik Palivový kombinát Ústí, jeho 

historie a předmět podnikání. Následně je začleněn popis investiční akce na zahlazení 

následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice, který zahrnuje i historii 

Chabařovického lomu, popis současného stavu rekultivace a vyhlídky do budoucnosti.  

V další části jsou zpracovány skutečně vynaložené investiční náklady ve sledovaném 

období, které jsou následně porovnány s projektem a následně jsou vyhodnoceny i peněžní 

toky z investice ve sledovaném období.  

 Klíčová slova: audit, investiční akce, rekultivace, dotace, investiční náklady, 

peněžní toky, PKÚ 

 

 

Summary 

 This thesis deals with a continuous audit investment project to eliminate the effects 

of mining activities of a former quarry Chabařovice, which is proceeded with hydric 

recultivation. In the first part there is a characterisation of the state enterprise Palivový 

kombinát Ústí, its history and a subject of enterprise. Further there is a description of 

investment projects to eliminate the effects of mining activities of the former quarry 

Chabařovice, which includes a history of the quarry Chabařovice, description of a current 

situation of the recultivation and future prospects. In the next part, actual costs in the 

tracking period are processed and compared with the project, and then cash flows from 

investing in the tracking period are analysed. 

            Keywords: audit, investment project, recultivation, grant, investment costs, cash 

flows, PKÚ 
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1 Úvod 

Těžba uhlí ve východní části současné Severočeské hnědouhelné pánve má 

hlubokou historickou tradici a nezastupitelný přínos pro rozvoj průmyslu, dopravy a 

sociálních vztahů v celé oblasti. Těžba uhlí však zásadním způsobem ovlivnila krajinu 

Ústecka. Díky levnému zdroji energie z povrchových hnědouhelných dolů a dobrému 

dopravnímu spojení po Labi byl hospodářský rozvoj velmi rychlý. Hnědé uhlí se na 

Ústecku začalo těžit již zhruba v polovině 18. století. Od 20. let 19. století byl o toto palivo 

stále větší zájem v důsledku rodícího se průmyslu. Vytěžené uhlí se nejprve sváželo 

koňskými povozy. Průlom však znamenalo budování železničních tratí. Vytěžené uhlí se 

začalo také po Labi vyvážet do sousedního Německa a později využívat i pro domácí 

průmysl. Rostoucí těžba uhlí také výrazně ovlivnila dopravu na řece, budování přístavu a 

stavbu lodí.  K výraznému rozvoji povrchové těžby došlo až od poloviny 20. století. 

Zakládání nových povrchových dolů znamenalo výrazný a nezvratný zásah do okolní 

krajiny. Došlo k likvidaci řady obcí a osad, nejprve u ústecké městské části Všebořice. Z 

povrchu země zmizely Varvažov, Užín, Roudný, Kamenice a další. Za své vzala i 

tramvajová trať z Ústí nad Labem do Telnice. Další zlom nastal s otevřením 

chabařovického velkolomu v roce 1976. Byly zlikvidovány další obce Vyklice, 

Tuchomyšl, Hrbovice.  Na řadě byly i samotné Chabařovice. 

Na druhé straně pak došlo ke změně stanovisek širokého okolí na likvidaci skládky 

chemického odpadu Spolchemie Ústí nad Labem, ocelárny Chabařovice a města 

Chabařovice na těžbu uhlí vůbec. Přes veškeré iniciativy státního podniku Palivový 

kombinát Ústí, který se snažil dokázat prospěšnost další těžby uhlí pro region, nebylo 

dosaženo změny v názorech na zastavení lomu Chabařovice. Důvody k pokračování 

v těžbě byly hlavně ty, že likvidace lomu Chabařovice bude mít za následek spalování více 

sirnatého uhlí z jiných lokalit a tím zhoršení ovzduší, přechod a. s. Teplárny Trmice na jiné 

palivo zvýší ceny tepla až o 100%. Dále zastavení lomu Chabařovice z hlediska báňsko-

geologického v nejhorších podmínkách bude klást značné požadavky na státní rozpočet. 

Ani závažné ekologické, ekonomické a sociální dopady nepřinutily Magistrát města Úst 

nad Labem a zastupitelstvo města Chabařovice ke změně názoru. Provoz lomu 

Chabařovice byl ukončen usnesením vlády České republiky.  
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  Základem řešení sanace a rekultivace lomu je hydrický způsob rekultivace jeho 

zbytkové jámy, tzn. napouštění vodou. Vzniklé jezero Chabařovice bude mít rozlohu cca 

250 ha, průměrnou hloubku 15,5 m a maximální hloubku 24,7 m. Objem vody bude cca 

35,6 mil. m3. Zatápění zbytkové jámy bylo zahájeno 15. 6. 2001 bývalým požárním 

vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina, nyní je napuštění prováděno zrekonstruovaným 

Zalužanským potokem z nádrže Kateřina. Povolené maximum pro odpouštění vody z 

Kateřinské nádrže je 700 l/s. Konečná kóta hladiny jezera je 145,7 m n.m. 

Podle projektu měla být likvidace financována ze zdrojů vzniklých zpeněžením 

likvidovaného majetku tam, kde to bude možné, z rezerv vytvořených v souladu se 

Zákonem o rezervách, ze zdrojů státního rozpočtu, jehož účast na financování likvidace je 

dána usnesením vlády České republiky ze dne 9. 12. 1992 č. 691 k programu 

restrukturalizace uhelného průmyslu, z tržeb z prodeje hnědého uhlí realizovaného do doby 

ukončení těžby a ze zdrojů z odpisů hmotného a nehmotného investičního majetku do doby 

jeho likvidace. [3]
 

Cílem mé diplomové práce je vyhodnotit investiční akci na zahlazení následků 

hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice. Srovnat skutečně vynaložené investiční 

náklady ve sledovaném období s projektem a vyhodnotit peněžní toky z investice.  
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2 Charakteristika státního podniku Palivový kombinát 

Ústí 

Hlavním předmětem činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí, se sídlem v 

Ústí nad Labem, byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V dobývacím 

prostoru, stanoveném státem, se podnik stal pokračovatelem historie dolování. V roce 1991 

usnesením vlády ČR číslo 331 ze dne 11. září 1991 a číslo 444 ze dne 30. října 1991 bylo 

rozhodnuto o zastavení činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a současně o 

následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu Chabařovice. 

Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví. V 

dubnu r. 1997 skončila veškerá těžba, zpracování a odbyt uhlí. 

V současné době Palivový kombinát Ústí, s. p. realizuje komplexní revitalizaci 

krajiny dotčené těžební činností. Obzvlášť významné jsou rozsáhlé hydrické rekultivace - 

vytváření jezer ze zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most - Ležáky. Dále zajišťuje 

likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní 

Moravy, realizuje převod nepotřebného majetku státu, zajišťuje vypořádání 

majetkoprávních vztahů, restitučních nároků a technickou likvidaci již nepotřebných 

objektů v souladu s útlumovým programem státního podniku. [1] 

2.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání Palivového kombinátu Ústí je 

- prodej nadložních zemin, doprovodných surovin a pálených jílů, 

- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, 

- správa majetku určeného k privatizaci, 

- vypořádání restitučních nároků, 

- sanace zbytkové jámy podle plánu likvidace a jeho doplňků schválených OBÚ 

v Mostě, 

- zahlazování následků hornické činnosti, 

- distribuce elektřiny, 

- výroba tepelné energie, 

- rozvod tepelné energie, 

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
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- hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 písmene a) až h) a i) zákona č. 

61/1988 Sb., 

a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, 

b) otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek, 

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, 

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jiným dobýváním, 

e) zřizování a provozování odkališť, výsypek a odvališť, 

f) zvláštní zásahy do zemské kúry, 

g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, 

h) báňská záchranná služba, 

i) důlně měřická činnost 

- činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene a), 

c), d), e), f), h), a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě v platném znění: 

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování 

nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, 

b) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), 

c) práce na zpřístupnění jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném 

stavu, 

d) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné 

lokalitě přesunuje více než 100 000 m
3 

horniny, s výjimkou zakládání 

staveb,  

e) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 

2 a 3,  

f) práce na zpřístupnění starých důlních děl (2a) nebo trvale opuštěných 

důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, 

g) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a 

tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 

300m
3
 horniny, 

- zednictví, 

- poskytování technických služeb, 

- obchod s elektřinou, 
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- vedení správy finančních prostředků na dávky, vyplývající z obecně závazných 

právních předpisů a zvláštních předpisů pro hornictví, pro bývalé zaměstnance 

v hornictví i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty, 

- výkon zeměměřických činností, 

- revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvíhacích při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

-  revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. [1] 

2.2 Historie podniku 

V roce 1991 bylo usnesením vlády ČR číslo 331 ze dne 11. 9.1991 a číslo 444 ze 

dne 30. 10. 1991 rozhodnuto o zastavení činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí 

a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu 

Chabařovice.Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového 

hornictví.  

Vláda ČR svým usnesením číslo 395 ze dne 23. 4.2003 k návrhu spoluúčasti státu 

na dokončení rekultivace uhelného průmyslu a usnesením číslo 1128 ze dne 12. 11. 2003 o 

programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví schválila záměr převést pod 

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, lokality s již ukončenou těžbou uhlí a to: 

- Lokalitu Ležáky Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor, a. s. 

- Lokalitu Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly, a. s. 

Tento záměr byl uskutečněn formou prodeje části podniků s účinností od 1. 1. 2004. 

 Na základě usnesení vlády číslo 1128 ze dne 12. 11. 2003 a rozhodnutí ministra 

průmyslu a obchodu číslo 150/2004 ze dne 1. 11. 2004 bylo provedeno sloučení státního 

podniku Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí 

s účinností od 1. 1. 2005. 

 Na základě usnesení vlády ČR č. 713 ze dne 27. 6. 2007, kterým bylo odsouhlaseno 

sloučení podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní 

podnik a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik se státním podnikem Palivový 

kombinát Ústí s účinností od 1. 1. 2008. 
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 Vláda České republiky rozhodla svým usnesením č. 713 ze dne 27. 6. 2007 o 

začlenění činností spojených s likvidací ekologické zátěže po těžbě ropy v odpovědnosti 

státu na území jižní Moravy do působnosti podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik.  

 Program útlumu v rámci státního podniku Palivový kombinát Ústí probíhá dle 

schváleného Technického a sociálního programu likvidace (TSPL).Schválený Technický a 

sociální program likvidace lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské 

doly, lokality VUD, lokality Hodonín a lokality DÚK byl upřesněn formou 

Aktualizovaného Technického a sociálního projektu likvidace č. 49 lokality Chabařovice. 

Lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality 

Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období let 2010-2014. Poslední 

schválený materiál na rok 2009 byl roční program ZNHČ č. 51 lokality Chabařovice, 

lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Hodonín, lokality Východočeské 

uhelné doly, lokality Doly a úpravny Komořany a lokality Doly Nástup Tušimice pro rok 

2010. V ročním programu jsou definovány akce s předpokládanými náklady pro uvedený 

rok. Součástí materiálu je předpoklad objemu dotace z prostředků státního rozpočtu na 

útlum a sociálně zdravotní náklady pro daný rok. 

 Zdroje financování státního podniku Palivový kombinát Ústí jsou rozdělené na 

zdroje ze státního rozpočtu z kapitoly MPO (dotace na MSZN, investiční dotace, 

neinvestiční dotace a ekologická dotace), zdroje z výnosů ZNHČ a ostatní zdroje 

(financování z MF ČR). 

 Na základě schválení jednotlivých Ročních programů zpracovává Palivový 

kombinát Ústí, s. p. řídící akty – prováděcí plány na jednotlivé roky a zásady ukončení 

činnosti jednotlivých hospodářských středisek včetně uvolňování zaměstnanců. [3] 
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3 Investiční akce na zahlazení následků hornické činnosti 

bývalého lomu Chabařovice 

Dne 15. 6. 2001 bylo slavnostně zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu 

Chabařovice - budoucího jezera Chabařovice, jako rozsáhlé hydrické rekultivace 

zajišťované státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území 

dotčeného těžební činností PKÚ, s. p. Letecký snímek napouštění jezera Chabařovice je na 

obrázku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Letecká fotografie napouštění jezera  

 

Napouštění bylo zahájeno bývalým požárním vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina. 

Hlavní zdroj přívodu vody z nádrže Kateřina do jezera je zrekonstruovaným Zalužanským 

potokem přes Zalužanskou nádrž a do srpna 2008 dále přes napouštěcí koryto. 

V srpnu 2008 došlo ke změně systému napouštění jezera, v úseku od Zalužanské nádrže je 

vybudováno nové koryto vedoucí k Protieutrofizační nádrži, z této nádrže přetéká voda 

příkopem „N“ do jezera. Povolené maximum pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže je 

700 l/s. 
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Dalším zdrojem napouštění je přelivový vrt na severní straně jezera. Se stoupající 

hladinou dochází k jeho přestavbě do míst s vyšší nadmořskou výškou. V listopadu 2008 

byly dokončeny stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 (přelivový vrt č. 6 byl zrušen a 

demontován). Po nastoupání hladiny spodní vody do potřebné výšky bylo zahájeno 

napouštění z tohoto zdroje. 

Ke dni 8. 8. 2010 bylo ukončeno napouštění Jezera Chabařovice dosažením 

plánované provozní hladiny na kótu 145,7 m n. m.  Parametry jezera Chabařovice jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

PARAMETRY JEZERA CHABAŘOVICE 

Parametry: Stav ke dni 08. 08. 2010 Plánovaný konečný stav 

Plocha  252,2 ha 252,2 ha 

Objem vody 35,601 mil. m
3
 35,601 mil. m

3
 

Hladina 145,70 m n. m. 145,70 m n. m. 

Max. hloubka 24,70 m 24,70 m 

 

Tabulka: Parametry jezera chabařovice 

Zvláštnost historie vývoje ústecko-chabařovické oblasti se odráží hlavně v tom, že 

existovala značná roztříštěnost důlních majetků. V 19. století bylo intenzivně dolováno na 

malých dolech, pouze velkokapitálové společnosti mohly zajišťovat velkoplošné 

systematické dobývání.  

Před 2. světovou válkou těžilo v ústecko - teplické oblasti asi 10 hnědouhelných 

dolů. Těžilo se formou hlubinného dobývání, lomové dobývání bylo provozováno pouze v 

okrajových partiích ložiska, kde byla sloj mělce uložena. 

V roce 1946 byl vydán statut národních průmyslových podniků a na jeho podkladě 

byly ustaveny Severočeské hnědouhelné doly, národní podnik Most, pod jehož správou 

byla organizována většina důlních podniků. 

Výměrem Ministerstva paliv byly k 1. 1. 1957 zrušeny bez likvidace národní podniky důl 

Milada, který je znázorněn na obrázku č.2 a důl Gustav a jejich majetek byl převeden do 

správy SHR - důl Prokop Holý, národní podnik Tuchomyšl. Součástí podniku byly i doly 
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Prokop Holý a 5. květen. V roce 1958 byl na základě výměru Ministerstva paliv změněn 

název národního podniku na SHR - důl Antonín Zápotocký, národní podnik Úžín. 

 

Obrázek č. 2:  Důl Milada 

Po částečném útlumu hlubinného dobývání v 60. letech se na tomto území začalo 

vlivem výhodných geologických podmínek prosazovat povrchové dobývání hnědého uhlí. 

Na všech dolech, které byly součástí podniku, kromě dolu Prokop Holý, se těžilo 

formou povrchového dobývání. V roce 1962 byl do působnosti národního podniku 

začleněn lignitový důl Kristina v Hrádku nad Nisou. Byl součástí podniku až do ukončení 

těžby lignitu v roce 1972. 

V roce 1968 byl předmět činnosti podniku rozšířen o výrobu tlakového plynu a 

vedlejších produktů z hnědého uhlí. S národním podnikem byla sloučena Tlaková plynárna 

a název byl změněn na SHR - Palivový kombinát Antonína Zápotockého, národní podnik 

Úžín.  

Hlavním odběratelem uhlí byla Tlaková plynárna, vybudovaná v přímém sousedství 

povrchového dolu A. Zápotocký. Dalšími odběrateli byly Teplárna Trmice a tepelné 

elektrárny. V provozech Tlakové plynárny se vyráběl svítiplyn, vedlejší plynárenské 

produkty, jako dehet, čpavková voda, kapalný dusík, kapalný kyslík, fenolový a 

aromatický koncentrát. 

V roce 1972 bylo změněno sídlo podniku a nový název byl SHR - Palivový 

kombinát Antonína Zápotockého, národní podnik Ústí nad Labem. V roce 1975 z 

rozhodnutí Ministerstva paliv a energetiky byl název změněn na SHR - Palivový kombinát 

Antonína Zápotockého, koncernový podnik Ústí nad Labem. K poslední změně názvu 

došlo v roce 1991, a to na Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem. V roce 

1992 byl vyčleněn z působnosti státního podniku PKÚ závod Tlaková plynárna.  
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3.1 Lom Chabařovice 

3.1.1 Historie 

Významným mezníkem ve vývoji Palivového kombinátu Ústí s. p., byl rok 1977, 

kdy byla zahájena těžba v Lomu Chabařovice, který je znázorněn na obrázku č. 3. 

Provedena byla rozsáhlá změna dobývacích prostorů rozdělením a sloučením ploch do 

výsledného dobývacího prostoru Chabařovice. Hlavním důvodem otvírky Lomu 

Chabařovice a prioritním úkolem těžby byla nutnost zajištění Tlakové plynárny Úžín a 

Teplárny Trmice uhlím požadované kvality.  

 

Obrázek č. 3: Lom Chabařovice 

Přebytek uhlí byl distribuován prostřednictvím vagónů ČSD ostatním odběratelům 

a do tepelných elektráren v republice. Tyto jej deponovaly a vytvářely si z něj havarijní 

rezervu pro dobu inverzí. 

 Chabařovické uhlí pro svůj bezkonkurenčně nejnižší obsah síry v ČR 

(0,35%), jakož i ostatních karcinogenů, nejlépe vyhovovalo podmínkám pro 

minimalizování zátěží životního prostředí v době inverzních stavů. 

Po dobu těžby Lomu Chabařovice bylo vytěženo celkem 61,5 mil. t nízkosírnatého 

kvalitního hnědého uhlí, 9,3 mil. m
3
 výklizových hmot a 256,1 mil. m

3
 skrývky. 

Koncepce lomu byla velkostrojová, doprava pasová, šíře 1200 a 1800 mm. Těžbu 

prvního a druhého řezu zajišťovalo kolesové rypadlo KU 800. Na třetím a čtvrtém řezu 

těžilo kráčivé korečkové rypadlo RK 5000 a na posledním pracovním horizontu těžila dvě 

korečková rypadla RK 400. Na výsypkách byly nasazeny zakladače ZP 2500, ZP 1500 a 

dva zakladače ZP 6600. Těžbu v lomu na mnoha místech komplikovaly oblasti ložiska 

narušené hlubinným dobýváním a nezavalené důlní prostory, což představovalo nebezpečí 

vzniku požárů, ohňů, zápar, nebezpečí propadnutí aj. 

Lom Chabařovice se od svého vzniku potýkali s nedostatkem výsypných prostorů. 

Podloží uhelné sloje s velkým úklonem u výchozu neumožňovalo ihned zakládat vnitřní 

výsypky. První zeminy na Lochočickou výsypku byly zakládány již v roce 1968. V roce 
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1989 z důvodu havarijního stavu se zakladač přesunul do prostoru Žichlické výsypky, kde 

se zakládalo do roku 1995. 

Provoz vnitřní výsypky byl ukončen v roce 2000, závěrečnou fází zasypáním dna 

zbytkové jámy. Vytěžené uhlí se upravovalo již v uhelném lomu na pasových linkách 

pomocí drtičů. Tyto zajišťovaly optimální kusovitost uhlí a částečnou selekci uhlí - 

hlušina. 

Před vstupem na uhelné depo, se čtyřmi redeponovacími kolesovými stroji, byla 

vybudována hrubá drtírna. Tato byla časem odstraněna, protože drtiče na DPD na lomu 

stačily zajistit potřebnou velikost zrna do průměru 200 mm. Jemná drtírna byla vybavena 

diskovými a kladivovými třídiči pro výrobu palivových a topných směsí. Na třídírně 

probíhalo vlastní třídění - ruční vybírání hlušin zrna nad 40 mm a třídění na rotačních 

třídičích. Výsledné produkty byly expedovány odběratelům. Na uhelném prádle bylo 

realizováno praní s výchozími produkty: prané uhlí, Pb prach, hlušina. 

Postup porubní fronty Lomu Chabařovice probíhal podle plánu až do roku 1988, 

kdy se lom kriticky přiblížil k chabařovické ocelárně, která měla být již zlikvidována. Na 

základě žádosti tehdejšího vedení ocelárny se rozhodlo o zalomení porubní fronty s cílem 

prodloužit životnost ocelárny. 

Toto opatření si vyžádalo vysoké investice. Lom pak postupoval dále až do roku 

1991, kdy bylo Usnesením vlády ČR rozhodnuto o zastavení Lomu Chabařovice. Byly 

stanoveny závazné linie dostoupení těžby hnědého uhlí se současným požadavkem na 

změnu dobývacího prostoru a na odepsání zásob za takto vymezenou linií. Dle těchto 

usnesení byly provedeny odpisy zásob vynětím z evidence a převodem zásob do 

nebilančních. Další vývoj je již poznamenán postupným útlumem a likvidací. 

V roce 1993 byl zpracován, předložen a následně MPO schválen Technický projekt 

likvidace a sociální program Lomu Chabařovice I. Samotný útlum s využitím dotace ze 

státního rozpočtu byl zahájen v roce 1994. 

Při postupném omezování těžby uhlí a skrývky však i nadále zůstávala otevřená 

otázka způsobu likvidace samotné zbytkové jámy, kde v podstatě byly řešeny dvě varianty: 

mokrá a suchá. Situace byla velmi složitá, řešení značně náročné a hledání vyhovujících 

závěrů nesmírně obtížné.  

Na základě jednání "Sdružení pro revitalizaci území dotčeného těžbou Lomu 

Chabařovice" byla odsouhlasena varianta mokrá. Volba této varianty byla ovlivněna nejen 
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nutností vybudování chybějící rekreační oblasti pro obyvatele Ústí nad Labem a okolní 

obce v území zdevastovaném dlouhodobou hornickou činností, ale i neúměrně vysokými 

náklady, které by bylo nutné vynaložit na zasypání jámy do úrovně původního terénu. 

Výsledkem řešení, směřujících ke snížení nákladů na útlum a snížení stavu 

zaměstnanců, byl vznik Chlumecké akciové a.s. v roce 1995. Uvedená společnost při svém 

vzniku převzala do pronájmu část majetku a 600 zaměstnanců s. p. PKÚ s tím, že pro s. p. 

PKÚ bude zajišťovat přednostně všechny služby s činností s. p. PKÚ související. 

Útlum těžební činnosti probíhal v souladu s přijatými závěry. V prosinci 1996 byl 

zastaven provoz třídírny i prádla a od dubna 1997 skončila veškerá těžba, zpracování a 

odbyt uhlí. 

V březnu 2000 byl zastaven poslední technologický celek s rypadlem KU 800, 

DPD 1800 mm a zakladačem ZP 6600, který zajišťoval zasypání dna zbytkové jámy 

zeminou v souladu se schváleným plánem likvidace a příslušnými dodatky. Zastavovaná 

těžební technologie, včetně prostředků pomocné mechanizace, nemovitosti, materiál, 

náhradní díly na velkostroje, pasová doprava apod. byly nabízeny důlním společnostem a 

ostatním zájemcům. Těžební technologie, včetně nabízených náhradních dílů, o které nebyl 

projeven zájem, byla fyzicky zlikvidována. 

3.1.2 Současnost 

V současnosti probíhá rekultivační činnost PKÚ s. p. , řízená podle Generelu 

rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, 

s.p., který byl schválen rozhodnutím MŽP ČR ze dne 14. 4. 1999 

V rámci zahlazování následků těžební činnosti se v prostoru bývalého hnědouhelného 

lomu Chabařovice provádějí sanační a rekultivační práce, řízené podle „Generelu 

rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. 

p.“, který byl schválen rozhodnutím MŽP ČR v dubnu 1999. Po schválení generelu 

pokračovaly sanační práce na překrytí uhelné sloje a úpravy pro zajištění stability vnitřní 

výsypky, západních a severních svahů. Tyto práce následně ovlivnily morfologii dotčeného 

území a vyvolaly nutnost dílčích úprav a změn ve způsobu a rozsahu technické a 

biologické rekultivace. 

Základem řešení sanace a rekultivace lomu je hydrický způsob rekultivace jeho 

zbytkové jámy, tzn. napouštění vodou. Vzniklé jezero Chabařovice bude mít rozlohu cca 
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250 ha, průměrnou hloubku 15,5 m a maximální hloubku 24,7 m. Objem vody bude cca 

35,6 mil. m3. Zatápění zbytkové jámy bylo zahájeno 15. 6. 2001 bývalým požárním 

vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina, nyní je napuštění prováděno zrekonstruovaným 

Zalužanským potokem z nádrže Kateřina, fotografie napouštění jezera je na obrázku č. 4. 

Povolené maximum pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže je 700 l/s. Konečná kóta 

hladiny jezera je 145,7 m n.m.  

  

 

Obrázek č. 4: Napouštění jezera Chabařovice z nádrže Kateřina 

V roce 2004 byly zahájeny práce na protiabrazivním opatření a opevnění břehů, 

fotografie na obrázku č. 5 a č. 6. Trvalá ochrana je provedena kamenným zásypem po 

celém obvodu jezera, v místech, která budou v severních a západních částech určena pro 

koupání a slunění, je opevnění upraveno tak, aby byl umožněn snadný vstup do jezera. 

Průběžná ochrana břehu při napouštění jezera je provedena kombinací geotextilie 

s hydroosevem. Kolaudační řízení této stavby, která vymezuje hranice jezera Chabařovice 

a určuje jeho konečný tvar, proběhlo v roce 2006 a Krajským úřadem Ústeckého kraje bylo 

vydáno povolení k užívání stavby vodního díla.  

  

javascript:PKUCZ('nahled.php?type=soucasnost_chabarovice&filename=jch_napousteni','formular',950,728)
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Obrázek č. 5: Ochrana břehu při napouštění jezera – kombinace geotextilií s hydroosevem 

V roce 2005 byly dokončeny práce na objektu „Převedení vody z jezera 

Chabařovice do řeky Bíliny“. Vybudování uzavíratelného propojovacího objektu mezi 

jezerem a stařinovým systémem, tzv. přelivový vrt, umožňuje využití částečně i stařinové 

vody k napouštění jezera. 

 

Obrázek č. 6: Protiabrazivní opatření – kamenný zásyp po obvodu jezera 

 

Komplexní sanace a rekultivace je navržena s rozdílným využitím jednotlivých 

částí území přiléhajícího k jezeru. Byla vyčleněna a následně upravována morfologie 

terénu v severovýchodní části (provedena úprava sklonu svahů) vyhovující budoucímu 

cílovému zaměření a to pro rekreaci a sport (koupání, sportoviště, hřiště.). Západní a 

severní část svahů, přiléhajících k jezeru, bude zalesněna, zároveň bude umožňovat i 

javascript:PKUCZ('nahled.php?type=soucasnost_chabarovice&filename=jch_protiabraze','formular',950,728)
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rozptýlenou rekreaci a koupání. Jižní část území je plánovaná k plnění především 

ekologických funkcí. Lesnickou rekultivaci budou přirozeně doplňovat zatravněné plochy. 

 

Obrázek č. 7: Protieutrofizační nádrž 

Vybudovaná protieutrofizační nádrž (obrázek č. 7) bude napomáhat ke zlepšování 

kvality vody, která bude přiváděna Zalužanským potokem a odvodňovacími příkopy z 

výsypek. Veškerá zajímavá místa budou komunikačně dostupná, a to buď veřejnými 

komunikacemi, nebo cyklostezkami (obrázek č. 8). Navržený komunikační systém sleduje 

celý obvod jezera zbytkové jámy a je koncipován tak, aby umožnil nezbytnou obslužnost 

při provádění rekultivačních prací a následné pěstební péče, zároveň bude sloužit pro 

napojení technologických komunikací. 

 

Obrázek č. 8: Cyklostezka přes výsypku Žihlice 

javascript:PKUCZ('nahled.php?type=soucasnost_chabarovice&filename=jch_protieutrof','formular',950,728)
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Celé revitalizované území je rozděleno na jednotlivé plochy, které jsou samostatně 

projekčně řešeny s návazností na okolní území. Práce probíhají na základě územních 

rozhodnutí a stavebních povolení podle příslušné projektové dokumentace. Rekultivační 

práce zahrnují provedení nezbytných terénních úprav, vybudování odvodňovacích příkopů, 

přístupových cest a biologickou rekultivaci, která je dělena na lesnickou, zemědělskou a 

ostatní. Samotné jezero a vybudované vodní nádrže představují rekultivaci hydrickou. 

Cílem terénních úprav je urovnání povrchu, odstranění bezodtokových lokalit, úprava 

svahů do sklonu potřebného k zalesnění a vytvarování výsypky. Vytvořením sítě lesních 

cest je zajištěn bezproblémový přístup k ploše pro údržbu a ošetřování porostů. 

Odvodňování je realizováno vybudováním odvodňovacích příkopů se zaústěním do jezera. 

Po provedení terénních úprav včetně odvodnění a zpevnění cestní sítě je zahájena 

biologická rekultivace.  

Lesnický způsob rekultivace je využívám především pro svou hydrickou, 

protierozní, stabilizační, asanační, klimatickou a rekreační funkci, zalesňování je základní 

metodou rekultivace. Pro výsadby jsou vybírány druhy odpovídající stanovištním 

podmínkám, jako cílové dřeviny jsou voleny dub letní, javor mléč, jasan ztepilý, habr 

obecný, borovice lesní, modřín opadavý, jako pomocné olše šedá, lepkavá, lípa srdčitá, 

malolistá, jako vtroušené jeřáb ptačí, topol osika, třešeň ptačí. Okrajové partie lesních 

výsadeb tvoří keře líska obecná, brslen evropský, kalina obecná, zimolez pýřitý. Složení a 

postup výsadby jsou upraveny pro stanoviště s normálním vlhkostním režimem a pro 

stanoviště se zvýšenou půdní vlhkostí (jasan, olše, vrba, topol). Na ploše uhelného depa a 

depa titaničitých jílů jsou zvoleny v mládí rychleji rostoucí a stanovištně méně náročné 

druhy, které pomohou k rychlejšímu odclonění plaviště popílku od budoucího jezera. 

V rámci zalesnění jsou místně vysazovány regionální biokoridory a lokální 

biocentra. Po základní výsadbě probíhá následná pěstební péče, až do doby, kdy plocha 

vykazuje charakter zapojeného lesního porostu a je možné ji prohlásit za dokončenou. 

Pěstební péče zahrnuje především tyto činnosti: okopávka sazenic, vyžínání buřeně, 

hnojení, nátěr sazenic proti okusu zvěří, prořezávka. Pro zřízení zemědělských ploch byla 

využita deponovaná ornice získaná ze záborů souvisejících s těžební činností. K 

biologickému oživení překryvné vrstvy je realizován meliorační agrocyklus (smykování, 

vláčení, výsev jetelotravní směsi, kosení s rozřezáním zelené hmoty), cílovou kulturou jsou 
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trvalé travní porosty. V závislosti na aktuálních podmínkách umožňuje tento způsob 

rekultivace intenzívní nebo extenzívní obhospodařování. 

Ostatní rekultivace zahrnuje (kromě účelových komunikací, odvodňovacích 

příkopů, zpevněných ploch) zatravnění a ostatní veřejnou zeleň. Zatravnění je prováděno 

bez předchozího převrstvení ornicí a bez intenzivního hnojení, plochy budou využívány 

extenzívně. Doporučená travní směs má omezené nároky na hnojení a údržbu, ve složení 

jílek vytrvalý, kostřava červená, lipnice luční, psineček tenký, jetel plazivý.  

Na části území byla již rekultivace dokončena, její významná část je rozpracována. 

K 1. 1. 2007 jsou rozpracované rekultivační akce na celkové výměře 1 042 ha. Z toho 59,8 

ha tvoří zemědělské rekultivace, 517,9 ha lesnické rekultivace, 267,1 ha hydrické 

rekultivace a 197,30 ha ostatní rekultivace. V roce 2006 byly zahájeny 4 rekultivační akce, 

jedná se o sanaci svahu Rabenov, Severní svahy II. etapa, Plochy pro rekreační využití a 

Uhelné depo. V roce 2008 budou zahájeny práce na posledních dvou plochách – Depo 

titaničitých jílů, Svahy nad plavištěm. Výčet ploch je uveden v přiložené tabulce. Terénní 

úpravy jsou realizovány na plochách: Severní svahy II. et., Plochy pro rekreační využití. 

Základní biologická rekultivace probíhá na plochách: Vnitřní výsypka II. et., Severní svahy 

I. et., Východní svahy, Západní svahy, Uhelné depo. Následná pěstební péče je prováděna 

na plochách: Svahy Roudníky, Vnitřní výsypka I. et., Lochočice PPO, Výsypka Žichlice, 

Zemník Nechvalice. Z důvodu ukončení biologické rekultivace na vnější výsypce lomu 

Chabařovice - části Lochočické výsypky, v katastrálním území Lochočice, předal již 

Palivový kombinát Ústí, s. p. v roce 2002 území s dokončenou lesní rekultivací o celkové 

výměře 130 ha státnímu podniku Lesy ČR. V současné době jsou připraveny k předání 

pozemkové parcely dokončené lesní rekultivace na vnější výsypce lomu Chabařovice 

státnímu podniku Lesy ČR v rozsahu cca 130 ha v katastrálních územích Lochočice (99 

ha), Vyklice (10 ha) a Tuchomyšl (21 ha). Dokončena a předána byla také zemědělská 

rekultivace na ploše Lochočice – Západní svahy a Žichlice o celkové výměře 103 ha.  

Mezi stěžejní problémy revitalizace území patří dosažení optimální výsledné 

kvality vody jezera, využitelné pro účely ekologické a pro koupání. Kvalita vody je 

pravidelně sledována pomocí odebírání vzorků u tzv. monitorovacích míst. Zároveň jsou 

prováděny podvodní průzkumy pro zjištění stavu rybí osádky po provedených 

bioregulačních zásazích do jezera. V rámci bioregulačních opatření byly do jezera vysazeni 

bolen, štika, sumec. Z povodí jezera do JCH pronikl Okoun říční, Perlín ostrobřichý, Cejn 
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velký, Plotice obecná. Z měkkýšů byl prokázán výskyt plžů plovatky bahenný, plovatky 

nadmuté. Vodní rostlinstvo tvoří Rdest kadeřavý, vláskovitý, Stolístek klasnatý, Růžkatec 

ponořený, Vodní mor kanadský. Z nižších rostlin byly pozorovány zelené řasy a povlaky 

hnědých řas. Vodní ptactvo zastupují Lyska černá, Potápka roháč, Volavka popelavá, 

Labuť velká, Polák velký, Polák Chocholačka. 

3.1.3 Budoucnost 

Podle "Generelu rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného 

těžební činností PKÚ, s. p.", který byl schválen rozhodnutím MŽP ČR dne 14. dubna 1999 

je do plánovaných rekultivací zahrnuta západní, severovýchodní a východní část zbytkové 

jámy Lomu chabařovice, navazující plochy uhelného depa, deponie titaničitých jílů a 

svahů pod plavištěm Teplárny Ústí. Náhradou za Chabařovický lom s nejekologičtějším a 

nejkvalitnějším nízkosírnatým uhlím v ČR bude rozlehlá rekreační zóna s jezerem. 

Budoucí Jezero Chabařovice je součástí rozpracované rekultivace. Jedná se  

o první hydrickou rekultivaci velkého povrchového dolu v České republice u kterého po 

ukončení těžby sanační a rekultivační práce dospěly do stadia, kdy zbytková jáma po těžbě 

je zaplavována vodou. 

Zatápění zbytkové jámy vodou bylo zahájeno 15. června 2001, ukončeno bylo dne 

8. 8. 2010, dosažením konečného stavu provozní hladiny na kótu 145,7 m n.m. Při 

dosažení této hladiny byl objem vody v jezeře 35,601 mil. m3 a rozloha 252,2 ha. 

Zrekultivované území bude sloužit všestrannému využití - pro rekreaci, oddych, 

turistiku, sport, rybolov, příp. pro další aktivity. Současně bude plnit významnou funkci 

krajinně estetickou i ekologickou. [3] 

3.2 Způsob financování výdajů na likvidaci 

Podle projektu měla být likvidace financována z těchto zdrojů: 

a) Ze zdrojů vzniklých zpeněžením likvidovaného majetku tam, kde to bude možné, 

b) z rezerv vytvořených v souladu se Zákonem o rezervách, 

c) ze zdrojů státního rozpočtu, jehož účast na financování likvidace je dána usnesením 

vlády České republiky ze dne 9. 12. 1992 č. 691 k programu restrukturalizace 

uhelného průmyslu, 

d) z tržeb z prodeje hnědého uhlí realizovaného do doby ukončení těžby, 
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e) ze zdrojů z odpisů hmotného a nehmotného investičního majetku do doby jeho 

likvidace. [4] 

Ve skutečnosti byla likvidace financována z těchto zdrojů: 

- investiční dotace ze státního rozpočtu 

- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

- ekologická dotace ze státního rozpočtu 

- výnosy ze ZNHČ 

- zdroje MF, dříve zdroje FNM (ostatní zdroje)
 
[5] 
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4 Skutečně vynaložené investiční náklady ve sledovaném 

období a jejich porovnání s projektem 

4.1 Skutečně vynaložené investiční náklady 

Celková ekonomická náročnost zahlazení následků hornické činnosti bývalého 

lomu Chabařovice je z existujících dostupných materiálů přehledně zpracována v příloze č. 

1.  

4.1.1 Dotace a užití výnosů z útlumu 

Čerpání dotace se provádí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými 

pravidly a obecně závaznými předpisy uvedenými v Zásadách. Dotace se čerpá zásadně 

bez DPH. 

Finanční prostředky výnosů z útlumu se účtují tak, aby bylo prokazatelné, jak jich 

bylo dosaženo a jaké náklady na ně byly vynaloženy. Úroky ze zvláštních účtů lze použít 

na krytí nákladů útlumu. 

Část finančních prostředků výnosů vytvořených v běžném roce, včetně výnosů 

z prodeje majetku, podle Opatření ministra průmyslu a obchodu číslo 8/2003, může být 

použito ve zdůvodněných případech, v následujícím rozpočtovém roce pro krytí 

neodkladných nákladů. Použití finančních prostředků výnosů souvisejících s útlumem do 

konce následujícího rozpočtového roku podléhá schválení poskytovatele dotace. 

a) Ekologická dotace 

Pro čerpání takzvané ekologické dotace – EkD SR byl vydán v roce 2008 závazný 

metodický pokyn. 

Zdroj financování: 

Dle zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ukládá 

těžebním organizacím povinnost zaplatit roční úhradu z vydobytého nerostu. 25% 

z uhrazené částky jde na účet SR kapitol Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 

životního prostředí. Z těch budou tyto prostředky účelově použity k nápravě škod 

způsobených dobýváním výhradních ložisek. Zbývajících 75% jde do rozpočtu obce, v 

jejímž katastru je těžba realizována. 
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Příjemcem ED jsou především státní podniky DIAMO a PKÚ a to především na 

akce zajišťující odstranění bezprostředního nebezpečí ohrožení zdraví a životů občanů, 

akce eliminující vznik ekologické havárie a akce spojené se sanací a rekultivací. [6] 

b) Investiční dotace 

přijaté dotace, které jsou určeny k pořízení dlouhodobého majetku (vyjma drobného), příp.  

kde převažuje použití na pořízení tohoto majetku 

c) Neinvestiční dotace 

Neboli neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (NID SR) jsou dotace, které nejsou určeny 

k pořízení dlouhodobého majetku (vyjma drobného), příp. kde nepřevažuje použití na 

pořízení tohoto majetku.  

d) Kapitálová dotace 

Určená na splátky investičních úvěrů. 

4.2 Projekt 

Projekt na likvidaci lomu Chabařovice byl předložen v červnu 1993. Podle studie 

PKÚ je předčasné ukončení těžby o které bylo vládou rozhodnuto značně neekonomické a 

neekologické. 

Důvodem ukončení těžby lomu Chabařovice jsou vydaná usnesení vlády ČR č. 331 

ze dne 11. 9. 1991, č. 444 z 30. 10. 1991 a č. 331 z 11. 5. 1992, kterými byl řešen střet 

zájmů mezi PKÚ na straně jedné a městem Chabařovice a ocelárnou na straně druhé. 

V těchto usneseních jsou stanoveny závazné linie těžeb. 

Cílem tohoto projektu je zpracovat dokumentaci ukončení důlní činnosti a obnova 

území devastovaného důlní činností podle požadavků Okresního úřadu Ústí nad Labem a 

Magistrátu Ústí nad Labem, jakož i konkretizovat finanční náklady potřebné na likvidaci. 

4.2.1 Ekonomická náročnost likvidace podle projektu 

 Rozpočty likvidace vychází z cenové úrovně roku 1993. Věcnou náplní jsou 

v souladu s postupným utlumováním těžeb uhlí a skrývky v letech 1994 – 1996 a 

s harmonogramem likvidačních a sanačních prací. Do likvidačního projektu není zahrnut 

majetek, který je určen k privatizaci. 

 Báňsko-technologické řešení předpokládalo ukončení těžby uhlí k 31. 12. 1996. 

Ekonomické hodnocení je zpracováno v souladu s technickým řešením likvidace lomu a 

rovněž v souladu s připravovaným privatizačním projektem s. p. PKÚ, který respektuje 
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optimální využití vybraných stavebních projektů, technologického zařízení a pozemků 

v průběhu likvidace lomu i po jejím ukončení. 

Metodika rozpočtu ztráty z likvidace:  

- v letech 1994-1996 je vyčíslena předpokládaná ztráta z běžného provozu 

likvidovaného subjektu, 

- v letech 1994-2012 jsou vyčísleny náklady zahlazení stop po důlní činnosti, 

- rozpočty jsou zpracovány v cenách roku 1993, 

- v rozpočtu ztráty běžného provozu jsou zvýšené náklady vyplývající ze zvýšení 

úrokových sazeb z úvěrů, poskytnutých Komerční bankou Most, z 6-7% na 

14% s platností od 1. 1. 1994, 

- v rozpočtu je zohledněn rovněž požadavek Komerční banky Most na zrychlení 

splácení úvěrů do 31. 12. 1996, 

- rozpočet ztráty z likvidace koresponduje s časovým harmonogramem likvidace 

lomu, 

- rozpočet zahrnuje zrychlenou tvorbu rezervy finančních prostředků na sanaci 

pozemků dotčených těžbou do konce životnosti provozu dle horního zákona, 

- náklady související se zahlazením stop po důlní činnosti jsou čerpány ze studie 

Báňských projektů Teplice. [4] 

Náklady na likvidaci lomu Chabařovice podle projektu jsou uvedeny v příloze č. 2.  

 

Pro zjednodušení a možnost srovnání se skutečně vynaloženými náklady jsou 

uvedené položky v projektu rozděleny do tří základních kategorií:  

(tabulka rozděleného projektu je uvedena v příloze č. 3) 

 Technická likvidace 

Zahrnuje likvidaci důlních jam, technickou likvidaci hmotného investičního 

majetku, tržby z likvidace hmotného investičního majetku, odvod 

z dobývaného prostoru a odvod z vydobytých prostorů. 

 Zahlazování následků hornické činnosti 

Zahrnuje sanace, zákonnou rezervu na sanace – tvorba, zákonnou rezerva na 

sanace – čerpání, vodohospodářskou část, rekultivace, náklady na projekty. 

Dále je zde zahrnuta podstatná část nákladů (cca 700 mil. Kč), která není 

zachycena ve Zprávách o výsledku hospodaření za jednotlivé roky, jelikož 
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finanční toky nejdou přes Palivový kombinát Ústí státní podnik ale přímo z 

MF zhotoviteli. Tyto náklady zahrnují budování rekreačního území, práce 

na severních svahách II, uhelném depu, II etapu vnitřní výsypky, která 

zahrnuje přístupovou cestu W 3, dále sanaci příkopu K a protiabrazivní 

opatření  

 Sociálně zdravotní náklady 

Zahrnuje odstupné a rekvalifikace 

4.3 Zásady 

 Zásady, podle kterých měl být zpracován Technický a sociální projekt likvidace se 

v průběhu investiční akce měnily. Z počátku projektu nebyl žádný závazný předpis. První 

Zásady byly v roce 2004, ke kterým bylo vydáno několik dodatků. V roce 2009 byly 

vydány nové zásady, které změnily celkovou strukturu vykazovaných položek.  

4.3.1 Staré zásady 

Zásady určují podmínky pro přípravu, schvalování, realizaci a financování útlumu 

hornictví dle Technického a sociálního projektu likvidace a pro poskytování, čerpání a 

kontrolu dotací ze státního rozpočtu na útlum a na účely předem schválené vládou a 

zákonem č. 154/2002 Sb. Jsou spravovány Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). 

Program je podrobně rozpracován v Technických projektech likvidace (TPL) a Sociálnich 

projektech (SP) 

Obsah útlumu tvoří veškeré ze zákona vyplývající obligatorní sociální a zdravotní 

dávky pracovníků, technická likvidace a zahlazování následků hornické činnosti. 

 

V rámci NID SR jsou položky: 

Technická likvidace, likvidační práce (TL) 

Zahlazování následků hornické činnosti, sanační práce (ZNHČ) 

Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem (OSZN – Ú) 

 

Změny věcných a finančních položek útlumu do 10% ročního objemu dané 

položky, jsou v kompetenci příjemce dotace. [7] 
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4.3.2 Nové zásady 

Nové Zásady jsou platné od roku 2009 a liší se v dělení ZNHČ. 

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) se nově dělí na: 

Likvidační práce (LP) 

V tom položky -likvidační práce - důl 

-likvidační práce - povrch 

-provozní práce 

Sanační a rekultivační práce (SRP) 

V tom položky  - sanace a rekultivace 

- důlní škody fyzických a právnických osob 

- komplexní řešení území, studie a projekty 

- kontrola a údržba hlavních důlních děl po likvidaci 

Sociálně zdravotní náklady (SZNÚ) [5]
 

4.4 Komentář k jednotlivým akcím technického plánu likvidace 

4.4.1 Technická likvidace (TL) 

V roce 1994-1997 probíhal útlum těžby uhlí, prodej investičního majetku a 

materiálu a oprava rypadla R 11. 

V roce 1998 probíhala technická likvidace ve vlastním dole na akcích, které 

sledovali účelové zaměření likvidace dolu s maximálně možnou efektivností, která 

v daném případě spočívá v co nejvýhodnějším možném prodeji likvidované těžební 

technologie a dosažení co největšího výzisku z prodeje materiálu likvidovaných stavebních 

objektů. Zahrnovala likvidaci souboru těžební technologie, likvidaci opěr a křídel mostů, 

průzkum stařinových důlních děl, doplnění systému drenů, monitoring. Na povrchu potom 

probíhaly likvidace stavem, komunikací, třídírny, drtírny a úpravny uhlí. Výnosy 

z likvidace zahrnovaly demontáž rypadla KU 300 S  

V roce 1999 pokračovala demontáž mostů a likvidace drtírny a úpravny uhlí. 

Prováděli se závěrečné úpravy terénu.  Dokončena demontáž a likvidace velkostrojové a 

dopravní techniky. 

V roce 2000 dokončena likvidace kondenzátorů, třídírenských a úpravárenských 

procesů úpravou terénu. Výnosy z likvidace zahrnovaly především prodej pásového 

dopravníku společnosti Severočeské doly.  
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V roce 2001 proběhla demolice objektů v lokalitě 5. květen. Výnosy z likvidace 

jsou příznivě ovlivněny prodejem stanice technické kontroly.  

V roce 2002 nebyly na technické likvidaci lomu plánovány ani realizovány žádné 

akce. Na ostatních provozech a zařízeních probíhala další demolice objektů. Výnosy 

výrazně překročily plány a to především díky neplánovanému prodeji pozemků k výstavbě 

dálnice D8. 

V roce 2003 proběhla likvidace jámy Kateřina. Pokračuje demolice objektů.  

V roce 2004 nebyly na technické likvidaci lomu plánovány ani realizovány žádné 

akce. Proběhla likvidace inženýrských staveb Habří. Výnosy z likvidace jsou především 

z pronájmu nebytových prostor, prodeje elektrické energie, kovového odpadu a materiálu, 

prodeje vlastní výroby a služeb, prodeje DHM a DDHM. 

V roce 2005 byl realizován převaděč vod z jezera Chabařovice do řeky Bíliny. 

Výnosy z likvidace byly stejně jako v předchozím roce především z pronájmu nebytových 

prostor, prodeje elektrické energie, kovového odpadu a materiálu, prodeje vlastní výroby a 

služeb, prodeje DHM a DDHM. 

V roce 2006 proběhla likvidace šaten a koupelen NZH, rekonstrukce výtahů 

v administrativní budově 2. Výnosy za rok 2006 byly především z pronájmu, prodeje 

elektrické energie, kovového odpadu a materiálu, prodeje vlastní výroby a služeb, prodeje 

DHM a DDHM. Výnosy činily 26 195 318 Kč, předpoklad byl 1 341 000 Kč. Investice 

vyvolané útlumem zahrnovaly rekonstrukci kotelny NZH, účelové stavby a AB 2 ubytovny 

NZH. 

V letech 2007-2010 probíhalo čištění a čerpání důlních vod, likvidace nepotřebných 

objektů, monitoring, investice do dopravních prostředků a výpočetní techniky. 

4.4.2 Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) 

V letech 1994-1997 probíhala projektová dokumentace k zahlazení následků 

hornické činnosti, sanace zbytkové jámy.    

 V roce 1998 probíhala sanace zbytkové jámy a to konkrétně skrývka ornice 

v předpolí. Dále probíhala likvidace nezapažených vrtů. Další náklady byly na 

dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu řízení.  
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 V roce 1999 probíhala rekultivace na třech objektech Lochočická výsypka - sever I 

a sever IV a svahy Rabenov. Pokračuje sanace skrývky. Probíhá zpracování další potřebné 

dokumentace. 

V roce 2000 proběhla sanace břehů nádrže Modlany a sanace zbytkové jámy. 

 V roce 2001probíhaly práce na úpravě výtoku z nádrže Kateřina, oprava 

Zalužanského potoka, propojení zbytkové jámy spojovacím korytem, propojení 

s Ždírnickým potokem. Slavnostně bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy. 

 V roce 2002 pokračuje napouštění zbytkové jámy. 

 V roce 2003 byly vynaloženy náklady na zahájení akcí: pěstební péče na vnější 

výsypce Lochočice a Źihlice, rozpracovány rekultivace dalších výsypek, odstraněny 

následky povodní. Pokračuje monitoring svahových deformací, sanační a odvodňovací 

práce, protiplevelná opatření a odvodňovací příkop. 

 V roce 2004 proběhl výkup pozemků od dědiců pana Charváta a Martinovského. 

Pokračují akce z předcházejícího roku. Zahájena výstavba pilotové stěny mezi jezerem 

Chabařovice a řekou Bílinou. Komplikace při výstavbě převaděče mezi jezerem 

Chabařovice a řekou Bílinou jsou způsobeny bývalými důlními díly a zvýšily finanční 

náročnost. 

 V roce 2005 byly z NID hrazeny práce v oblasti Lochočické a Žihlické výsypky, 

zemníku Nechvalice, svahů Roudníky, vnitřní výsypky první etapy v oblasti sanačních a 

rekultivačních prací a náklady spojené s činností při akumulaci vody v jezeře a geotechnice 

sledování stability svahů. Z ID byly hrazeny stabilizační opatření severních svahů. Z ED 

byly hrazeny rekultivace severních a východních a západních svahů (cestní síť, lesnická a 

ostatní rekultivace).  

 V roce 2006 probíhaly práce na výsypkách, rekultivace svahů, akumulace vody ve 

zbytkové jámě a sledování její kvality a oprava odvodňovacího příkopu.  

 2007-2010 probíhala lesnická a biologická rekultivace výsypek a svahů, sanace 

odvalů a výsypek zbytkových jam. 

4.4.3 Sociálně zdravotní náklady (SZN) 

 V roce 1994-2006 byla úhrada SZN prováděna v souladu s platnými předpisy. 
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4.5 Skutečně vynaložené investiční náklady porovnané 

s projektem 

Aby mohl být projekt porovnáván se skutečně vynaloženými investičními náklady, 

musí být skutečně vynaložené náklady přepočteny na úroveň cenových hladin roku 1993, 

v kterých je projekt plánován. Technická likvidace a zahlazování následků hornické 

činnosti je přepočítáno pomocí cenových indexů stavebních prací, v jednotlivých letech, 

které jsou dostupné na českém statistickém úřadě. Sociálně zdravotní náklady jsou 

přepočteny pomocí ročního průměrného indexu inflace. 

Vzhledem ke změně metodiky vyhodnocování nákladových položek v letech 2009 

a 2010 jsou pro přehlednost likvidační práce vepsány v kolonce technická likvidace a 

sanační a rekultivační práce v kolonce zahlazování následků hornické činnosti. Sociálně 

zdravotní náklady jsou ve změněné metodice stejné. 

Dále jsou v kategorii zahlazování následků hornické činnosti zahrnuty náklady, 

které tvoří podstatnou část celkových nákladů (cca 700 mil. Kč) a nejsou zachyceny ve 

Zprávách o výsledku hospodaření za jednotlivé roky, jelikož finanční toky nejdou přes 

Palivový kombinát Ústí státní podnik ale přímo z MF zhotoviteli. Tyto náklady zahrnují 

budování rekreačního území, práce na severních svahách II, uhelném depu, II etapu vnitřní 

výsypky, která zahrnuje přístupovou cestu W 3, dále sanaci příkopu K a protiabrazivní 

opatření. V tabulkách přehledů celkové ekonomické náročnosti jsou značeny jako náklady 

placené z MF dodavateli.   

 Přepočet na úroveň cenových hladin 1993 je uveden v příloze č. 4. 

Srovnání skutečně vynaložených investičních nákladů s projektem je zpracováno 

v příloze č. 5.  
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5 Vyhodnocení peněžních toků z investice ve 

sledovaných letech a jejich porovnání s projektem 

 Peněžní toky z investice nebyly v projektu plánovány. Pod státní podnik PKÚ 

zpočátku spadala pouze lokalita Chabařovice. Připojení dalších lokalit v roce 2003 a 2007 

nebylo v projektu plánováno. 

Nejvýznamnější položky výnosů v jednotlivých letech jsou: Tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, kde je zahrnuta odbytová přirážka elektrické energie, 

elektrická energie hrazena paušálně, tržby z nevyhrazených a vyhrazených nerostů, 

stavební práce – zásyp popílkem, prodej páry a teplé vody, tržby za závodní jídelnu, fond 

kulturních a sociálních potřeb na zlepšení stravování, pronájem pozemků, tržby z bytového 

hospodářství, pronájem nebytových prostor, pronájem zařízení, tržby z prodeje ostatních 

služeb a tržby za prodej zboží. Dále aktivace majetku, změna stavu nedokončené 

výroby, prodej dlouhodobého majetku a materiálu, který zahrnuje tržby z prodeje 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, tržby z prodeje materiálu, prodej 

dlouhodobě drženého majetku, materiál za hotové, nepotřebný materiál, použitý materiál, 

kovový a jiný odpad, ostatní provozní výnosy, kam spadá přijatá dotace na útlum, přijatá 

dotace na deputát, přijatá dotace na odstupné, dotace na odškodnění a renty, věrnostní 

přídavek horníků, zvláštní příspěvek horníkům, úhrada rent od jiných organizací, smluvní 

pokuty, výnos z odepsaných pohledávek, přijaté prostředky na geologický průzkum, 

ostatní provozní výnosy, zúčtování opravných položek, úroky, výnosy z finančních 

investic, kurzovní zisky a mimořádné výnosy.  

Až do roku 1997 činily převážnou část výnosů tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb, kde převládající podíl měl prodej uhlí. V roce 1997 byla těžba uhlí ukončena a tím 

přišlo PKÚ o největší část výnosů. V dalších letech je pokles výnosů z prodeje vlastních 

výrobků a služeb nahrazen především ostatními provozními výnosy, tržbami z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu, z mimořádných výnosů a z vytvořených rezerv.  

 Přehled finančních toků ve sledovaných letech je v příloze č. 6, od roku 2004 jsou 

zde započítány i finanční toky z ostatních přidružených investic.  

Peněžní toky pouze z investiční akce Chabařovice jsou zpracovány v příloze č. 7. 
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6 Závěr 

Výsledky diplomové práce „Zdroje financování jezera Chabařovice při zahlazování 

následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice“ lze shrnout do následujících 

bodů. 

Byla sestavena charakteristika státního podniku Palivový kombinát Ústí včetně jeho 

historie. 

Následuje popis investiční akce na zahlazení následků hornické činnosti bývalého 

lomu Chabařovice, ve kterém je zahrnuta historie lomu, jeho současný stav, plánovaná 

budoucnost a způsob financování výdajů na likvidaci. 

Dále byl dle předem stanovených cílů diplomové práce zpracován přehled skutečně 

vynaložených investičních nákladů ve sledovaném období, kde jsou popsány i dotace a 

užití výnosů z útlumu lomu Chabařovice. Je zde popsán důvod ukončení těžby a projekt, 

podle kterého měla investiční akce probíhat, včetně plánované finanční náročnosti a zásad 

vyhodnocení jednotlivých nákladových položek v projektu. Následuje komentář 

k jednotlivým akcím technického plánu likvidace. 

Aby mohl být projekt porovnáván se skutečně vynaloženými investičními náklady, 

musely být skutečně vynaložené náklady přepočteny na úroveň cenových hladin roku 

1993, ve kterých je projekt plánován. Technická likvidace a zahlazování následků hornické 

činnosti byly přepočítány pomocí cenových indexů stavebních prací, v jednotlivých letech, 

které jsou dostupné na českém statistickém úřadě. Sociálně zdravotní náklady byly 

přepočteny pomocí ročního průměrného indexu inflace. 

Srovnání jednotlivých nákladových položek ve sledovaných letech bylo velice 

ztíženo nejednotnou metodikou třídění nákladů v průběhu sledovaného období. V různých 

etapách likvidace následků hornické činnosti probíhalo vyhodnocování, buď úplně bez 

pravidel a to do roku 1997, poté byly pro přehlednost vypracovány státním podnikem 

vnitropodnikové zásady, podle kterých jsou vyhodnoceny roky 1998 a 1999. Pro rok 2000 

již byly Ministerstvem průmyslu a obchodu vydány Zásady pro zpracování nákladových 

položek, které platily až do roku 2008. Tyto se však opět v roce 2008 měnily, takže roky 

2009 a 2010 nejsou již děleny na TL, ZNHČ a SZN, ale na likvidační práce, sanační a 

rekultivační práce a SZN. Pro možnost srovnání jednotlivých let navzájem a dále celé 

investiční akce s projektem, byly jednotlivé nákladové položky, pokud to bylo 
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z dostupných existujících dat možné, ve sledovaném období přepracovány a vyhodnoceny 

jednotně podle Zásad platných v letech 2000 - 2008.  

Pro možnost porovnání skutečně vynaložených nákladů s projektem musel být i ten 

přepracován a jednotlivé plánované nákladové položky byly roztříděny podle Zásad 

platných v letech 2000 – 2008. 

Do celkových nákladů musely být zahrnuty i náklady, které tvořily jejich 

podstatnou část, ale nebyly zahrnuty do přehledů ve Zprávách o výsledku hospodaření v 

jednotlivých letech. Byly to náklady, které spadají do kategorie ZNHČ, ale jejich finanční 

toky nešly přes státní podnik Palivový kombinát Ústí, ale přímo z Ministerstva financí 

zhotoviteli. 

Plánovaná finanční náročnost, dle projektu od jeho počátku, až do roku 2010 byla 

4,2 mld. Kč, skutečně investiční akce do tohoto roku stála 5,1 mld. Kč. Skutečně 

vynaložené náklady byly tedy o 0,9 mld. Kč vyšší. Převážnou část z navýšených nákladů 

tvořily především náklady placené z Ministerstva financí přímo zhotoviteli. Dále jsou 

skutečně vynaložené náklady navýšeny o náklady spojené s povodněmi a mnoha dalšími 

nepředvídatelnými výdaji. 

V další části jsou vyhodnoceny peněžní toky z investice ve sledovaných letech, 

které ovšem nebyly v projektu plánovány a proto je nebylo možné s plánem porovnat.  

Investiční akce na zahlazování následků hornické činnosti bývalého lomu 

Chabařovice, která probíhala mokrou cestou, byla první svého druhu nejen v České 

republice, ale i v Německu a Polsku. Nebylo možné sestavit přesnější projekt, s mnoha 

nákladovými položkami se nepočítalo. 

U ostatních investičních akcí, které spadají pod státní podnik PKÚ je již snaha 

vyvarovat se chyb, ke kterým došlo v lokalitě Chabařovice. Nákladové položky jsou 

vyhodnocovány jednotně v plánu i v průběhu investiční akce. Technické postupy 

rekultivace jsou stále vylepšovány, takže na ostatních lokalitách probíhají práce mnohem 

rychleji.  

Tato akce byla jediná, u které nebyly plánovány peněžní toky z investice, u 

ostatních akcí jsou již zahrnuty v projektu.  

Tato akce byla první svého druhu a z chyb, ke kterým v jejím průběhu došlo, se učí 

nejen státní podnik PKÚ, ale i ostatní firmy. 
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Příloha 

Příloha 1: Celková ekonomická náročnost (v mil. Kč); zpracování vlastní; zdroje [1], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], 

[18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42] 

    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 celk. 

TL 

Celkem, v tom:         0,5 2,4 11,0 52,8 55,8 72,5 61,5 101,9 130,1 140,4 156,8   
 

785,7 

TL-lom             1,8 0,4 0 1,1 0 1,2 0 0 0     4,5 

TL-ostatní provozy, zařízení             2,2 0,9 3,0 24,8 2 2,0 5,6 18,9 0     59,4 

trvalé náklady útlumu             78,5 71,1 77,0 87,0 93,1 105,6 107,3 109,5 124,4     853,5 

investice vyvolané útlumem             0 0 0 0 0 2,9 17,0 11,8 32,2     64,0 

studie a proj. dokumentace             0,2 1,2 0,8 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1     3,8 

výnosy (-)             -71,6 -20,7 -25,1 -29,8 -34,3 -10 -24,6   0 -97,8 -114,4 -428,2 

likvidační práce                               144,8 168,7 313,5 

ZNHČ 

ZNHČ celkem, v tom:         100,2 76,3 95,9 101,5 73,9 153,5 474,9 222,0 129,5 236,5 99,0     1763,2 

důlní škody FO a PO             0 0,9 0 0 0,8 1,1 1,0 0 0,1     4,0 

sanace a rekultivace             41,1 101,4 73,8 89,5 185,8 81,8 33,8 48,8 72,6 
 

  728,6 

náhradní výstavba             0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

KŘU, studie a projekty             0,1 4,0 0,1 3,7 0,9 3,2 3,5 2,4 1,1     18,9 

kontrola, údržba HDD             0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0     0,3 

výn. z před. roku využité v ZNHČ             -12,6 -4,8 0 0 -0,9 -14,4 -24,5 0 0 0 -27,1 -84,2 

rezerva dle HZ (-)             0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

náklady placené z MF zhotoviteli                   60,2 288,1 150,4 14,4 122,9 25,2 16,8 19,5   

sanační a rekultivační práce                               43,5 60,6 104,1 

SZN Obligatorní SZN útlumu         1,78 1,26 6,03 0,53 0,21 0,2 0,16 0,15 0,24 0,14 0,29 0,11 0,39 11,5 

Celk. útlum lokality Chabařovice 152,4 139,5 208,1 158,1 102,5 80,0 112,9 154,8 129,9 226,2 536,5 324,1 259,9 377,1 256,1 107,4 107,7 3433,3 

z toho NID SR 60,2 88,2 122,5 128,1 233,9 177,9 103,9 147,7 129,9 158,0 92,4 119,3 111,8 144,8 166,8 88,5 85,9 2160,1 

ID SR 0 0 0 0 0 0 8,92 7,15 0 0 140 38,3 83,8 66,1 20,8 2 1,9 368,578 

ED 0 0 37 30 25 20 0 0 0 7,49 16,2 16 8,71 12 5,29 0 0,57 178,204 

dotace kapitálová 92,2 51,3 48,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192,052 

jiné zdroje                   60,2 288,1 150,4 14,4 122,9 25,2       

Dotace celkem 152,4 139,5 208,1 158,1 258,9 197,9 112,9 154,8 129,9 225,8 536,3 324,0 218,7 345,8 218,1 90,5 88,4 3560,1 



 

 

 

 

Příloha 2: Celková ekonomická náročnost podle projektu (v mil. Kč); zdroj [4] 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - 2012 celkem 

sanace 17 57 92,6 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 149,5 71,4 71,4 46,3 - 1359 

zákonná rez. Na sanace - tvorba  110,3 110,3 110,2 - - - - - - - - - - - 330,8 

zákonná rez. Na sanace - čerpání  - - -12,1 -48,4 -48,4 -48,4 -48,4 -48,4 -48,4 -50,8 -24,3 -24,2 -15,7 - -417,5 

vodohospodářská část - - - - - - - - - 190,6 190,6 190,6 190,6 200,1 962,5 

rekultivace 60 95 96,5 126,5 126 126 126,6 145 145 145 146 60 60 180 1637,6 

náklady na projekty 3 5 10 0,3 0,3 0,3 0,2 5 15 - - 0,7 - - 41,6 

záv.min.obd. V obl.život.prostř. - 9 9 8,1 - - - - - - - - - - 26,1 

likvidace důlních jam - - - - 2,3 2,3     - - - - - - 4,6 

odpisy nehm. a hm. inv. majetku 184,2 183,3 175,0 72,2 33,1 25,6 20,7 18,9 15,5 10,5 7,5 4,7 4,5 - 755,7 

ZC vyřaz.nehm a hm.inv.majet. - 177,5 94,9 315,4 - - - - - - 34,3 - - 102,2 724,3 

techn. likvidace hm.inv.majet. 83,3 48,8 14,6 26 13,6 10 10 10 10 10 35,6 6,7 58,8 - 337,1 

tržby z likvid.hm.inv.majet. -3,8 -20,5 -6,9 -12 -6,3 - - - - - -15,5 - 19,7 - -84,7 

spl.úvěrů na skrývk.předstih 157,5 130,8 67,4 - - - - - - - - - - - 355,7 

spl.investičních úvěrů 91 75,5 39 - - - - - - - - - - - 205,5 

splátky úvěrů celkem 258,5 206,3 106,4 - - - - - - - - - - - 561,2 

v tom: zúčt.nákl.na skr.předstih 191,3 158,8 81,9 - - - - - - - - - - - 432 

odvod z dobýv.prostoru 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 1,5 4,3 

odvod z vydobytých nerostů 13,4 11 11 1,3 - - - - - - - - - - 36,687 

odstupné 2,3 10,9 9,7 30 - - - - - 6,9 - - 18,4 - 78,2 

rekvalifikace 1,2 1,5 1,5 2,9 - - - - - 0,9 - - 2,1 - 10,1 

CELKEM 521,8 700 526,4 664,8 263,2 258,3 253,5 237 279,7 462,8 445,9 310,1 345,3 483,8 5789,4 

ZTRÁTA Z LIKV.LOMU.CELKEM 536,3 717,5 690 664,8 263,2 258,3 253,5 273 279,7 462,8 445,9 310,1 345,3 483,8 5984,2 

 



 

 

 

Příloha 3: Projekt rozdělen do tří základních kategorií (v mil. Kč); zpracování vlastní; zdroj [4] 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - 2012 celkem 

sanace 17 57 92,6 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 149,5 71,4 71,4 46,3 - 1359 

zákonná rez. Na sanace - tvorba  110,3 110,3 110,2 - - - - - - - - - - - 330,8 

zákonná rez. Na sanace - 
čerpání  

- - -12,1 -48,4 -48,4 -48,4 -48,4 -48,4 -48,4 -50,8 -24,3 -24,2 -15,7 - -417,5 

vodohospodářská část - - - - - - - - - 190,6 190,6 190,6 190,6 200,1 962,5 

rekultivace 60 95 96,5 126,5 126 126 126,6 145 145 145 146 60 60 180 1637,6 

náklady na projekty 3 5 10 0,3 0,3 0,3 0,2 5 15 - - 0,7 - - 41,6 

ZNHČ celkem 190,3 267,3 297,2 220,7 220,2 220,2 220,7 243,9 253,9 434,3 383,7 298,5 281,2 380,1 3914 

likvidace důlních jam - - - - 2,3 2,3     - - - - - - 4,6 

techn. likvidace hm.inv.majet. 83,3 48,8 14,6 26 13,6 10 10 10 10 10 35,6 6,7 58,8 - 337,1 

tržby z likvid.hm.inv.majet. -3,8 -20,5 -6,9 -12 -6,3 - - - - - -15,5 - 19,7 - -84,7 

odvod z dobýv.prostoru 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 1,5 4,3 

odvod z vydobytých nerostů 13,39 11 11 1,3 - - - - - - - - - - 36,687 

TL celkem 92,99 39,4 18,8 15,5 9,9 12,5 10,3 10,2 10,3 10,2 20,4 6,9 78,8 1,5 298,0 

odstupné 2,3 10,9 9,7 30 - - - - - 6,9 - - 18,4 - 78,2 

rekvalifikace 1,2 1,5 1,5 2,9 - - - - - 0,9 - - 2,1 - 10,1 

SZN celkem 3,5 12,4 11,2 32,9 0 0 0 0 0 7,8 0 0 20,5 0 88,3 

CELKEM 286,8 319,1 327,2 269,1 230,1 232,7 231 254,1 264,2 452,3 404,1 305,4 380,5 381,6 4300,3 

 

  



 

 

 

 

 

Příloha 4: Přepočet na úroveň cenových hladin roku 1993 (v mil. Kč); zpracování vlastní; zdroj [50] 

Inflace (%) a indexy cen stavebních prací (%) ve sledovaném období 
         rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 inflace(%) 10 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 
 ICSP 14 10,9 11,3 11,3 9,3 4,8 4,1 4,0 2,7 2,2 3,7 3,0 2,9 4,1 4,5 1,2 -0,2 
 SKUTEČNOST 

                  rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

TL - - - - 0,5 2,4 11,0 52,8 55,8 72,5 61,5 101,9 130,1 140,4 156,8 144,8 168,7 1099,3 

ZNHČ - - - - 100,2 76,3 95,9 101,5 73,9 153,5 474,9 222,0 129,5 236,5 99,0     1763,2 

SZN - - - - 1,8 1,3 6,0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 11,5 

Celkem 152,4 139,5 208,1 158,1 102,5 80,0 112,9 154,8 129,9 226,2 536,5 324,1 259,9 377,1 256,1 145,0 169,1 2874,0 

Dotace celkem 152,4 139,5 208,1 158,1 258,9 197,9 112,9 154,8 129,9 165,5 248,2 173,6 204,3 222,9 192,9 90,5 88,4 2898,9 

CENOVÁ HLADINA 1993       
            rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

TL - - - - 0,8 3,9 18,2 89,6 96,1 126,6 109,6 238,9 239,7 264,5 302,3 274,2 301,1 2065,4 

ZNHČ - - - - 157,2 123,2 158,8 172,3 127,5 268,0 846,7 520,4 238,5 445,3 186,5 0,0 0,0 3244,4 

SZN - - - - 2,6 1,9 9,2 0,8 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,7 17,7 

Celkem 167,6 166,2 266,2 215,7 160,5 129,1 186,3 262,7 223,9 395,0 956,5 759,5 478,7 710,0 489,3 274,4 301,8 5327,5 

 

  



 

 

 

 

 

Příloha 5: Srovnání projektu a skutečně vynaložených nákladů přepočtených na úroveň cenových hladin 1993; zpracování vlastní.  

PROJEKT 
                    rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 2011,2012 celkem 

TL celkem 92,99 39,4 18,8 15,5 9,9 12,5 10,3 10,2 10,3 10,2 20,4 6,9 78,8 0,25 0,25 0,25 0,25 337,187 0,5 297,987 

ZNHČ celkem 190,3 267,3 297,2 220,7 220,2 220,2 220,7 243,9 253,9 434,3 383,7 298,5 281,2 63,35 63,35 63,35 63,35 3785,5 126,7 3914 

SZN celkem 3,5 12,4 11,2 32,9 0 0 0 0 0 7,8 0 0 20,5 0 0 0 0 88,3 0 88,3 

CELKEM 286,8 319,1 327,2 269,1 230,1 232,7 231 254,1 264,2 452,3 404,1 305,4 380,5 63,6 63,6 63,6 63,6 4210,987 127,2 4300,29 

                     SKUTEČNÁ EKONOMICKÁ NÁROČNOST (přepočtena na úroveň cenových hladin 1993) 
  rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 
 

 TL  - - - - 0,7 3,6 16,8 83,3 89,0 115,8 99,9 167,6 217,2 238,3 276,0 256,4 301,1 1865,7 
 

 ZNHČ - - - - 157,2 123,2 158,8 172,3 127,5 268,0 846,7 520,4 238,5 445,3 186,5 0,0 0,0 3244,4 
 

 SZN  - - - - 3,2 2,3 10,8 0,9 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,7 20,5 
 

 CELKEM 167,6 166,2 266,2 215,7 161,0 129,1 186,4 256,5 216,8 384,2 946,8 688,2 456,2 683,9 463,0 256,6 301,8 5130,5 
 

  

  



 

 

Příloha 6: Finanční toky (v mil. Kč), kde od roku 2004 jsou zahrnuty i ostatní lokality; zpracování vlastní; zdroje [1], [8], [9], [10], [11], 

[12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], 

[38], [39], [40], [41], [42]. 

peněžní toky z investice v mil. Kč od roku 2004 společně s ostatními připojenými lokalitami 

          1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 

Tržby za prod. vl. výrobků a služeb 1360,2 1113,8 1090,3 909,8 228,9 31,1 22,9 17,7 14,0 18,4 18,9 19,1 35,4 36,3 23,1 64,4 153,4 5157,6 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 2,684 4,045 2,827 3,659 4,479 5,731 4,16 4,461 4,81 36,9 

Aktivace majetku 25,69 12,7 0,193 0 22,92 1,522 0,172 0,065 0,03 0,023 0,022 0,007 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 63,4 

změna stavu ned. výroby 1,1 -3,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,9 

tržby z prod. IM(dl.maj.),zás.(mat) 36,2 36,8 49,9 20,2 56,8 23,9 17,6 30,8 4,9 2,8 1,9 9,5 13,4 10,6 5,5 2,8 1,9 325,4 

prov.výnosy ostatní 5,1 65,2 93,3 166,0 164,0 264,3 203,9 109,1 137,8 133,7 168,4 352,3 524,5 496,8 534,7 566,8 473,2 4459,0 

zůčtování rezervy čas. rozlišení 310,7 0,214 80,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391,4 

zůčtování opravných položek 0 0 0 4,634 2,911 35,27 68,52 11,3 2,592 0,087 0 0 0 0 0 0 0 125,3 

čerpání rezerv na san. a rekult. 0 0 0 7,435 166,1 129,5 36,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,4 

úroky-ostatní fin. Výn. 14,5 35,7 33,3 3,2 1,7 12,3 3,2 1,4 1,1 0,2 0,5 0,3 0,2 0,8 0,8 3,5 3,2 115,8 

tržby z prodeje cenných papírů 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,0 

kurz.zisk 0,043 0,142 0,032 0,005 0,004 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0 0 0 0 0,2 

zůčt. opravných položek fi.vy. 0 0 0 0 0,146 0,051 16,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 

výnosy z finančních investic 0 0 0 0,375 0,311 0,231 11,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,6 

mimořádné výnosy 0,903 1,629 3,915 -16,45 98,33 56,79 6,569 27,09 26,67 36,94 4,099 37,13 44,6 37,23 92,79 207,1 341,4 1006,8 

výnosy celkem(součet) 1754,4 1281,1 1351,4 1095,1 742,1 555,0 387,3 197,4 189,7 196,1 196,7 422,0 622,5 587,5 661,1 849,0 978,0 12066,4 

provozní HV 92,25 -66,72 -267,1 -325,7 
-

57,68 
-75,9 

-
121,4 

-
181,5 

-
71,52 

-
64,55 

-49,52 -25,64 -1,277 -16,37 -48,74 -92,68 -99,56 -1473,6 

HV z finančních operací -40,8 0,973 -3,206 -5,105 
-

0,382 
9,176 13,17 1,336 1,012 0,15 0,446 -0,025 -0,886 0,348 0,338 3,015 2,814 -17,6 

dodatečný odvod daně z přijmu 0 1,786 0,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,475 0,046 3,817 -14,95 6,478 -5,3 

HV za běžnou činnost 32,3 -67,5 -271,3 -330,8 -58,1 -66,7 
-

106,2 
-

180,2 
-70,5 -64,4 -49,1 -25,7 1,3 -16,1 -52,2 -74,7 -103,2 -1503,0 

mimořádný HV -3,3 4,7 1,4 -18,0 42,0 28,9 3,1 22,9 8,7 35,6 1,8 7,0 10,4 6,8 54,4 160,7 300,4 667,6 

HV za účetní období  29,0 -62,8 -269,9 -348,8 -16,0 -37,8 -105 -157 -61,8 -28,8 -47,2 -18,7 11,7 -9,2 2,2 86,0 197,2 -837,4 

 



 

 

Příloha 7: Finanční toky pouze z lokality Chabařovice (v mil. Kč); zpracování vlastní; zdroje [1], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], 

[16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], 

[42]. 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 celkem 

Tržby za prodej vl. Výrobků a služeb 1360,2 1113,8 1090,3 909,81 228,89 31,138 22,89 17,652 13,964 18,36 18,944 11,778 12,586 15,31 12,025 13,495 13,085 4904,164 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 2,684 4,045 2,827 2,391 3,362 4,654 2,719 3,045 2,779 28,506 

Aktivace majetku 25,691 12,695 0,193 0 22,921 1,522 0,172 0,065 0,03 0,023 0,022 0,007 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 63,37 

změna stavu nedokončené výroby 1,1 -3,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,938 

tržby z prod. IM(dl.maj.) a zás (mat) 36,226 36,843 49,864 20,17 56,786 23,927 17,563 30,767 4,886 2,774 1,906 1,366 0,47 0,996 3,336 0,52 0,679 289,079 

prov.výnosy ostatní 5,131 65,214 93,274 165,97 164,01 264,26 203,91 109,08 137,76 133,67 168,38 110,16 141,2 122,81 158,31 190,62 131,03 2364,797 

zůčtování rezervy časového rozlišení 310,66 0,214 80,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 101,68 0 0,093 0 2,985 496,203 

zůčtování opravných položek 0 0 0 4,634 2,911 35,266 68,518 11,295 2,592 0,087 0 0 0 0 0 0 0 125,303 

čerpání rezerv na san. a rek. 0 0 0 7,435 166,09 129,47 36,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,4 

úroky-ostatní fin. Výn. 14,455 35,683 33,343 3,172 1,676 12,315 3,161 1,419 1,129 0,232 0,535 0,263 0,14 0,791 0,746 3,283 3,246 115,589 

tržby z prodeje cenných papírů 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

kurz.zisk 0,043 0,142 0,032 0,005 0,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,226 

zůčtování opravných položek fi.vy. 0 0 0 0 0,146 0,051 16,344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,541 

výnosy z finančních investic 0 0 0 0,375 0,311 0,231 11,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,649 

mimořádné výnosy 0,903 1,629 3,915 -16,45 98,326 56,785 6,569 27,093 26,674 36,941 4,099 2,848 1,129 3,001 51,265 4,326 2,532 311,582 

výnosy celkem(součet) 1754,4 1281,1 1351,4 1095,1 742,07 554,96 387,27 197,37 189,72 196,13 196,72 128,88 260,58 147,57 228,5 215,29 156,35 9083,471 

provozní HV 92,245 -66,72 -267,1 -325,7 -57,68 -75,9 -121,4 -181,5 -71,52 -64,55 -49,52 -26,9 -11,71 -23,34 -17,77 -16,4 -66,3 -1351,71 

HV z finančních operací -40,8 0,973 -3,206 -5,105 -0,382 9,176 13,173 1,336 1,012 0,15 0,446 0,116 -0,607 0,585 0,548 3,063 2,991 -16,535 

dodatečný odvod daně z přijmu 0 1,786 0,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,475 0,046 3,817 -14,95 6,478 -5,348 

HV za běžnou činnost 32,296 -67,53 -271,3 -330,8 -58,06 -66,72 -106,2 -180,2 -70,51 -64,4 -49,07 -26,78 8,841 -22,8 -21,04 1,622 -69,79 -1362,36 

mimořádný HV -3,259 4,703 1,383 -18 42,015 28,899 3,063 22,915 8,721 35,554 1,829 1,548 0,995 1,921 47,364 3,576 1,77 184,996 

HV za účetní období  29,037 -62,83 -269,9 -348,8 -16,05 -37,82 -105,1 -157,3 -61,79 -28,84 -47,24 -25,24 -7,846 -20,88 26,328 5,198 -68,02 -1197,046 

 


