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Anotace 

Tématem bakalářské práce jsou rekultivace v kontextu společenské odpovědnosti podniku. 

Práce se soustředí na aktuální problematiku nutnosti rekultivace přírody zasaţené těţbou, 

kdy se společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. snaţí aktivně hlásit 

ke společenské odpovědnosti své činnosti. 

Cílem práce je poskytnout přehled veškerých činností společnosti v oblasti rekultivace 

prostředí zasaţeného těţbou, především se pak zaměřuje na představení těch projektů, jeţ 

mají v sekundární podobě slouţit široké veřejnosti, která v okolí této lokality ţije. 

Teoretická východiska se v práci vyskytují v menší míře. Prostor je dán především 

praktickému uplatnění postupů při rekultivaci přírody. Především se zde uţívá 

srovnávacího pohledu z hlediska existence či neexistence těţby v dané krajině. 

Klíčová slova: rekultivace a společenská odpovědnost 

 

Summary  

This bachelor’s thesis deals with reclamation in the context of corporate social 

responsibility. The thesis focuses on the necessity of reclaiming erstwhile mining areas in 

connection with the efforts of Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. to actively assume 

social responsibility for its activities. 

The aim of this thesis is to provide a survey of all of the company’s activities in the area of 

reclaiming a mining-affected environment. Primarily, it intends to introduce projects 

whose secondary purpose is to be used by the general public living nearby the locality in 

concern. 

Theoretical background is presented to a lesser extent as greater emphasis is put on the 

practical application of appropriate nature reclamation procedures. Above all, the thesis is 

centered on comparing the previous existence or non-existence of mining in the region in 

question. 

Key words: reclamation and corporate responsibility  
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1 Úvod 

Bakalářskou práci zaměřující se na problematiku rekultivací v kontextu společenské 

odpovědnosti podniku jsem si vybral proto, ţe povaţuji toto téma za velmi aktuální 

v rámci našeho regionu jak v době současné, tak i z hlediska výhledového.  

Na následujících stránkách se zabývám zejména realizací a výhledem vlastní rekultivační 

činnosti společnosti. Současně zmiňuji v této práci i provádění rekultivačních prací 

s přímým financováním státu tj. prostřednictvím MF ČR. Vypracování mé práce je 

v současné době silně ovlivněno organizačními změnami a ekonomickou situací 

společnosti pro letošní rok a výhled do dalších let.  

První část bakalářské práce (teoretická) se zaměřuje na všeobecné vymezení pojmu  

podnikání, způsobu podnikání a dosaţení motivu, tj. snahy o maximální zisk a efektivitu. 

Dále charakterizuji podnik z pohledu právních a podnikatelských forem a jejich rozdělení. 

Okolí podniku má přímý vliv na ekonomickou a sociální oblast obyvatel a současně i 

malých firem, které se zabývají přímou spoluprací případně subdodavatelskými aktivitami.  

V druhé části se věnuji představení a seznámení se společností Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a. s. Společnost je zde popsána od její historie aţ po současnost. Mou snahou je 

předloţení nové organizační struktury a charakteristika těţební části společnosti, 

především se zaměřuji na charakteristiku zpracovatelské části. Zmiňuji velmi významné a 

důleţité obsluţné činnosti uvnitř společnosti včetně její správy. 

V třetí části bakalářské práce jsou popsány a následně analyzovány vlastní rekultivační 

činnosti, a to jak v současném pohledu, tak i ve výhledu na další období. 

V konečné, čtvrté části práce, závěrem předkládám samotnou analýzu a hodnocení 

rekultivačních prací v kontextu stávajícího období i blízkého výhledu. Současně uvádím 

své podněty a nové náměty na další rekultivační činnosti. 

 

 



Jakub Smolka: Rekultivace v kontextu společenské odpovědnosti podniku  

2011  2 

2 Teoretické vymezení podniku 

2.1 Podnik 

Podnik je subjekt, který podniká za cílem dosaţení zisku. V ekonomii se jedná o soubor 

subjekt, který někdy splývá s pojmem firma. [1] 

K podniku náleţí věci, práva, jiné majetkové hodnoty náleţející podnikateli, slouţící nebo 

mající slouţit k provozu podniku.  

Soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a majiteli slouţících, resp. majících 

slouţit k jeho podnikání se nazývá obchodním majetkem. 

Podnikání je charakterizováno několika podstatnými rysy. Základním motivem podnikání 

je snaha o dosaţení zisku, jakoţto přebytku výnosu nad náklady. Snaha podnikatele je 

zhodnocení kapitálu, který byl do podnikání vloţen, a to především kapitálu vlastního. 

Výrazem zhodnocování kapitálu je zvyšování hodnoty firmy. Hodnota firmy můţe růst i 

jinak, např. zlepšujícím se postavením firmy na trhu. [2] 

„Zisková orientace podniku by však neměla zamlžovat společenské poslání podniku, jímž je 

služba zákazníkovi a všem ostatním, kteří jsou s vývojem podniku spjati. Vedle osobností 

spojených s okolím sem patří i „vnitřní struktura“ podniku, tj. zaměstnanci, odbory atd.„ 

[3] 

Pojetí podniku jako prostředku pro zhodnocování kapitálu a současně respektování jeho 

společenských funkcí ve vztahu k zájmovým skupinám můţe nakonec vyústit do dvou 

zdánlivě protikladných tezí: [4] 

- dominantním cílem podniku je dosahovat zisku na základě uspokojování 

koupěschopné poptávky 

- dominantním cílem je uspokojovat koupěschopnou poptávku a oprávněné 

poţadavky okolí, tedy „slouţit“, a tím dosahovat zisku. 

Můţeme dospět k závěru, ţe podnik je instituce zaloţená k výkonu podnikatelské činnosti, 

tedy institucionalizované podnikání. 
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Podniky podle právní formy: [5] 

Podnik jednotlivce  - je vlastněn jednou osobou, k jeho zaloţení stačí menší kapitál, je to 

obvykle forma ţivnosti. 

Osobní společnosti – jsou vytvořeny a vlastněny dvěma nebo více osobami, které se dělí o 

zisky a společně jsou odpovědné za všechny ztráty. Společníci se osobně zúčastňují 

podnikání. V České republice existují dvě formy osobních společností – veřejná obchodní 

společnost a komanditní společnost. Typickou osobní společností je veřejná obchodní 

společnost. 

Kapitálové společnosti – jejich rysem je kapitálová účast společníků, nikoli jejich osobní 

účast na podnikání nebo řízení společnosti. 

Formou kapitálové společnosti je společnost s ručením omezeným nebo akciová 

společnost. Společnost s ručením omezeným je kapitálová společnost, která můţe být 

zaloţena fyzickými i právnickými osobami, dokonce i jednou osobou. Nejvyšší orgán 

společnosti je valná hromada, statutární orgán je jednatel nebo jednatelé. 

Akciová společnost je kapitálová společnost, ve které je základní jmění rozvrţeno na určitý 

počet akcií o určité nominální hodnotě. Společnost můţe být zaloţena jedním 

zakladatelem, je-li jím právnická osoba, nebo více zakladateli. Akciová společnost 

odpovídá za závazky celým svým jměním, akcionář za závazky společnosti neručí.  

Nevýhodou je obtíţnější zaloţení, kontrola ze strany státu (vedení účetnictví). Nejvyšší 

orgán je valná hromada, která volí dva orgány – statutární orgán, kterým je představenstvo 

a dozorčí rada, která je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti. Představenstvo 

jmenuje generálního ředitele nebo vrcholové ředitele společnosti. Stanoví-li to stanovy, 

můţe valná hromada volit dozorčí radu, která pak jmenuje členy představenstva.  

Druţstva – je organizace vlastněná a provozovaná společností osob, jejímţ cílem není 

vytvářet zisk, ale dávat uţitek svým členům. Existují druţstva spotřební, nákupní, úvěrová, 

výrobní, velkoobchodní. Orgány druţstva jsou členské schůze, představenstvo a kontrolní 

komise. 

Veřejné (státní) podniky – jsou to organizace, které zajišťují některé sluţby, jako je 

ţelezniční a vodní doprava, správa silnic, pošta, rozhlas, televize, radiokomunikace nebo 

zajišťují výrobu a těţbu některých důleţitých statků, jako je elektřina, uhlí. Tyto 
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organizace jsou neziskové organizace. Do neziskových organizací patří rozpočtové 

organizace, příspěvkové organizace, občanská sdruţení, nadace. [6] 

2.2 Okolí podniku 

„Podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem, okolím. Okolím podniku rozumíme 

vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku jako sociálně ekonomického a technického 

systému a čím je podnik ovlivňován a co v případě sám může ovlivnit. Vliv okolí na podnik 

je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená. Pokud 

však budeme k podniku přistupovat analyticky, musíme ho určitým způsobem strukturovat 

a vymezit jeho jednotlivé prvky: 

- geografické, 

- sociální, 

- politické a právní, 

- ekonomické, 

- ekologické, 

- technologické, 

- etické, 

- kulturně historické. 

Některé z prvků okolí jsou „hmotné“, například geografické podmínky a zčásti 

technologické okolí (stroje a zařízení). Mnoho prvků okolí podniků má však nehmotnou 

povahu, protože jde o právo, hospodářskou politiku, etické principy atd. Tím se ovšem 

vůbec nezmenšuje intenzita jejich působení“.[7]  

Geografické okolí – ovlivňuje podnik především tím, ţe do jisté míry předurčuje jeho 

logistiku, tj. řízení materiálových a výrobkových toků od zdroje k uţivateli. 

Sociální okolí – má značný význam pro podnik. Kaţdý podnik by měl zkoumat a zvaţovat 

důsledky své činnosti pro společnost. V ideálním případě by tato činnost měla být 

prospěšná jak podniku, tak i společnosti. To se ovšem v reálném ţivotě realizuje jen velmi 

obtíţně. 
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„Většina zásadních podnikatelských rozhodnutí se ve větší či menší míře stává jistým 

kompromisem mezi „čistou“ ekonomickou racionalitou a sociální odpovědností podniku. 

Stále více se však prosazuje poznatek, že ohled na sociální důsledky podnikové činnosti 

nemusí nutně vést k ekonomickým ztrátám. Jak ukazují i naše zkušenosti, je sociální smír 

jedním ze základních předpokladů ekonomického rozvoje společnosti.“ [8] 

Politické okolí – mocenské zájmy v politických stranách, koalicí, opozicí ovlivňují 

podnik.  Z historie známe různé politické linie, které naší společnost a v jejím rámci 

ekonomiku poznamenaly na dlouhá léta – znárodnění, zdruţstevnění, privatizace, atd. 

Podnik není ovlivněn pouze „velkou“ politikou, ale můţe být ovlivněn i „malou“ 

komunální politikou, ke které patří postoje a vlivy obecních úřadů atd. 

Právní okolí – právní normy stanoví, jaké chování podniku je přípustné a jaké nikoliv. 

Nejdůleţitější normou je obchodní zákoník. Vedle toho existuje velké spektrum zákonů, 

které nadto definují moţnosti a bariéry podnikání.  Sem patří i zákonná úprava činnosti 

investičních fondů a společností, zákony a nařízení týkající se mezinárodního podnikání, 

ochrany spotřebitele, atd.  

Ekonomické okolí – má pro podnik zásadní význam – z něho získává výrobní faktory a 

kapitál, na toto okolí se obrací svými výrobky a sluţbami. Podnik je ve svém rozhodování 

a chování v rozhodující míře ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její 

dynamikou. Patří sem i odběratelé (zákazníci) a dodavatelé podniku a finanční instituce 

(banky). 

Ekologické okolí – ekologie je faktorem, který musí podniky stále více respektovat. 

Nečiní-li tak ze své vůle, nutí je k tomu nejen státní instituce, ale i velmi aktivní občanská 

sdruţení. Ekologie na jedné straně vytváří podnikání řadu bariér, protoţe ekologizace 

technologií představuje pro podniky ekonomickou zátěţ. Na druhé straně  dává podnikům 

mnoho šancí, např. při výrobě ekologicky nezávadných výrobků, recyklaci obalů atd.  

Technologické okolí – a změny technologie jsou zdrojem a motivem technického a 

technologického pokroku, který umoţňuje podniku dosahovat lepších hospodářských 

výsledků. To ale  můţe mít  někdy negativní vliv na ţivotní prostředí, vznik sociálních 

problémů atd. 

Etické okolí – je převáţně o postojích, jaké by měl např. instituce zajímat, aby jednala 

v souladu s tím, co se obecně  povaţuje za správné a spravedlivé. V podnikatelském světě 
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znamená dodrţování etických principů mj. poskytování pravdivých informací, korektní 

hospodářské soutěţení a propagační kampaně, poskytování dobrých sluţeb zákazníkům 

atd. 

Kulturně historické okolí – se vytváří po mnoho let, dokonce staletí. Celková úroveň 

vzdělanosti a kulturnosti obyvatelstva je jednou z podmínek ekonomického rozvoje, 

vyuţití sloţitějších technologií a technického pokroku. V kulturním zázemí je jedna 

z našich nadějí do budoucna. [9] 
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3 Představení společnosti Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a. s. 

3.1 Historie společnosti 

První písemné zmínky o těţbě uhlí na Sokolovsku pochází z roku 1760. Rozmach 

dobývání však nastal aţ po výstavbě páteřní ţeleznice v roce 1871. Spojen je především se 

Starckovými závody, které hrály v regionu dominantní roli v oblasti těţby uhlí i 

chemického průmyslu. V roce 1945 na Sokolovsku bylo v provozu celkem 39 hlubinných 

dolů a 15 malolomů. Téměř padesátiprocentní podíl na celkové těţbě pak měla firma 

Dolové a průmyslové závody, dříve J.D.Starck. V důsledku poválečného znárodnění vznikl 

v roce 1946 podnik Falknovské hnědouhelné doly se sídlem v Dolním Rychnově.  

O dva roky později se jeho název změnil na Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov 

(HDB), pod které postupně spadalo aţ šestnáct národních podniků od jednotlivých dolů po 

ústřední dílny. Z technologického hlediska vedly poválečné změny především 

k postupnému přechodu na velkolomovou těţbu a v šedesátých letech i k výstavbě moderní 

zpracovatelské části ve Vřesové. Poslední hlubinný důl Marie v Královském Poříčí ukončil 

činnost v roce 1991. [10] 

Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. byla zaloţena v roce 1994 Fondem 

národního majetku a o deset let později došlo k privatizaci a vzniku následnické 

společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.        

Sokolovská uhelná má významnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené 

povrchovou těţbou a působí i v oboru odborné likvidace odpadů vniklých průmyslovou 

činností. 

3.2 Současnost 

Současná činnost společnosti navazuje na historickou tradici dobývání a zušlechťování 

hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními výrobky společnosti je energetická energie a teplo, 

energetické uhlí a karbochemické produkty. 
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Sokolovská uhelná je v současné době jedním z největších alternativních zdrojů ve výrobě 

a prodeji elektrické energie po jaderné elektrárně Temelín provozem dvou bloků 

paroplynového cyklu pro výrobu elektrické energie. 

Nelze opomenout, ţe v rámci regionu zajišťuje i dodávky tepla do přilehlých měst a obcí – 

Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nové Sedlo, Vintířov, Nová Role. 

K základním kamenům firemní filozofie patří společenská odpovědnost. Ta se zásadní 

měrou odráţí především ve vztahu k oblasti Karlovarského kraje, kde Sokolovská uhelná 

vytváří téměř pět tisíc pracovních míst a nepřímo ovlivňuje existenci několika tisíc dalších 

pracovních míst v dodavatelských a partnerských subjektech. Výrazně se tento postoj 

projevil například v uplynulých letech, kdy firma prošla rozsáhlou restrukturalizací. Přesto 

se jí cíleně podařilo zamezit dopadu těchto změn na sociální a ekonomickou stabilitu 

regionu. Finanční prostředky generované činností společnosti navíc umoţnily pokračovat 

kontinuálně v sanacích a rekultivacích území s ukončenou těţbou hnědého uhlí na 

Sokolovsku. Jejich rozsah přitom často výrazně překračuje rámec povinných opatření. 

Příkladem jsou dokončené projekty koupaliště Michal v Sokolově, golfového areálu 

v Dolním Rychnově nebo právě probíhající výstavba jezera Medard u Habartova. 

Společnost Sokolovská uhelná v rámci své zodpovědnosti za rozvoj regionu také 

dlouhodobě realizuje nebo podporuje široké spektrum dalších aktivit. Systémová pozornost 

je cíleně věnována především střednímu školství na Sokolovsku. Jde například o 

dlouhodobou spolupráci firmy s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou 

Sokolov, nebo s Gymnáziem Sokolov. V oblasti sportu a prevence kriminality pak tyto 

iniciativy směřují mimo jiné k podpoře extraligového i mládeţnického hokeje v Karlových 

Varech, fotbalu v Sokolově nebo mládeţnického volejbalu a basketbalu.[11] 

Sokolovská uhelná dlouhodobě vytváří podmínky nezbytné pro minimalizaci dopadů těţby 

na ekosystém i obyvatele regionu. Společnost systematicky buduje na obnovených 

územích hodnotné krajinářské celky. 
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3.3 Organizační struktura 
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Obr. č. 1: Organizační struktura společnosti 

Pramen: http://www.suas.cz/ 
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3.3.1 Vedení a orgány společnosti Sokolovské uhelná, právní 

nástupce, a. s. 

Představenstvo 

Ing. František Štěpánek 

předseda představenstva, generální ředitel společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. 

Ing. Jaroslav Rokos, MBA 

místopředseda představenstva, ekonomický ředitel společnosti Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s.  

Ing. Jiří Pöpperl 

člen představenstva, technický ředitel společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  

Ing. Jiří Peterka 

Člen představenstva, výrobní ředitel společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  

Dozorčí rada 

Ing. Miroslava Soural 

předseda dozorčí rady, obchodní ředitel společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. 

Jan Smolka 

místopředseda dozorčí rady, předseda sdruţení odborových organizací společnosti 

Sokolovská uhelná, a.s. 

Členové dozorčí rady 

Otokar Sojka, soukromý podnikatel 

Ing. Josef Michalský, vedoucí kanceláře generálního ředitele společnosti Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s. 

JUDr. Jiří Selvička, vedoucí právní sekce společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. 



Jakub Smolka: Rekultivace v kontextu společenské odpovědnosti podniku  

2011  11 

Jiří Blaţek, předseda odborové organizace Druţba společnosti Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. 

Radovan Třešňák, předseda odborové organizace Zpracování společnosti Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s. 

Ing. Zbyšek Klapka, MBA, vedoucí sekce účetnictví společnosti Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s. 

Ing. Tomáš Uvíra, člen dozorčí rady od 31.3.2010 do 31.1.2011, vrchní ředitel skupiny 031 

Správa majetku Ministerstva financí ČR 

Mgr. Luboš Vaněk, člen dozorčí rady do 10.2.2010, náměstek ministra průmyslu a 

obchodu ČR 

Vrcholový management 

Ing. František Štěpánek, generální ředitel 

Ing. Jaroslav Rokos, MBA, ekonomický ředitel 

Ing. Jiří Pöpperl, technický ředitel 

Ing. Jiří Peterka, výrobní ředitel 

Ing. Miroslav Soural, obchodní ředitel 

Ing. Miroslav Mertl, personální ředitel 

Ing. František Kastl, ředitel divize Těţba  

Ing. Pavel Homola, ředitel divize Zpracování 

Ing. Jan Smolka, ředitel divize Sluţby 

3.4 Charakteristika těžební části společnosti 

3.4.1 Lom Jiří 

V dolovém poli Jiří je vyvinutá aţ 40 metrů mocná hnědouhelná sloj Antonín. Porubní 

fronta lomu se od roku 1950 pohybuje od východu – od obce Vintířov – rychlostí přibliţně 

90 metrů za rok západním směrem k Sokolovu, v dobývacích prostorech Alberov, 

Královské Poříčí a Lomnice. Od roku 2000 se lomová těţební fronta 1.uhelného řezu 
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výrazněji přesunula do částí sloje v minulosti dobývaných hlubinnými doly Marie 

v Královském Poříčí a Jiří v Lomnici. To znamená, ţe se těţba lomu Jiří bude aţ do konce 

ţivotnosti pohybovat v takto dotčené uhelné sloji a tím se zvyšuje podíl přerubaného uhlí 

na úkor panenského uhlí. Vytěţené uhlí je podrceno na poţadovanou kusovitost a 

expedováno odběratelům, do zpracovatelské části ve Vřesové a do tepelné elektrárny ČEZ 

v Tisové. 

3.4.2 Lom Družba 

Zajišťuje těţbu uhlí a skrývky a kolejovou dopravu včetně vlečkového hospodářství pro 

celou Sokolovskou uhelnou. Lom Druţba těţí uhlí v dobývacím prostoru Nové Sedlo a 

nachází se v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, 

kde platí celá řada vládních usnesení, která ukládají ochranná opatření pro zajištění těchto 

léčivých zdrojů. Tato skutečnost omezuje technické řešení báňských postupů v prostoru 

severních svahů.  

Koncem června 2009 došlo na vnitřní výsypce lomu Jiří k rozsáhlému skluzu starých 

výsypek, který vyvolal nutnost revize plánovaných těţebních postupů obou lomů. 

Vzhledem k této skutečnosti bude v lomu Druţba v druhé polovině roku 2011 ukončena 

těţba uhlí. 

3.4.3 Kamenolom Horní Rozmyšl 

V roce 2010 bylo v Kamenolomu Horní Rozmyšl vytěţeno více jak 1,1 mil. tun ţuly, která 

se pouţívá především na výstavbu vozovek, vytváření podsypů ţelezničních tratí, budování 

opěrných stabilizačních ţeber a retenčních nádrţí. 

3.4.4 Zpracovatelská část 

Zpracovatelská část zahrnuje technologie zpracování uhlí a jeho přeměny na ušlechtilejší 

formy energií: Principem výroby ve zpracovatelské části je provoz navazujících chemicko-

technologických procesů přípravy a úpravy základních surovin, výroby páry, zplyňování 

hnědého uhlí, čištění vyrobeného plynu, zpracování a čištění doprovodných látek a odpadů 

a v konečné fázi vyuţití čistého plynu (energoplynu) pro výrobu elektrické a tepelné 

energie. 
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Součástí technologie byla do roku 2010 i briketárna, kde byly vyráběny brikety lisováním 

z nízkosirného uhlí bez přídavku pojiva. V roce 2010 byl ukončen provoz briketárny a 

doplněno bylo zařízení na výrobu sušeného hnědouhelného prachu mletím. 

Elektrická energie je částečně vyuţívána pro vlastní potřebu a částečně dodávána do 

veřejné sítě. Tepelná energie vyuţita ve zpracovatelské části a pro vytápění okolních měst.  

3.4.5 Obslužné činnosti 

Většinu obsluţných procesů, které podstatnou měrou ovlivňují naplnění stanovených cílů 

výrobních divizí, zajišťuje divize Sluţby. 

Činnost divize se soustředí na: 

- oblast údrţby výrobních zařízení a technologií 

- oblast materiálně-technického zajištění, logistiky 

- oblast technologické přepravy a přepravy osob, vč. údrţby vozidel a dopravních 

sluţeb 

- oblast telekomunikačních sluţeb 

- realizace výkonů spojených se správou budov a ploch 

- oblast ostrahy majetku společnosti 

- činnost hasičského záchranného sboru 

V průběhu své existence naplňuje divize předpoklady, které vedly k jejímu vzniku, tj. 

maximalizovat vyuţití vlastních obsluţných kapacit společnosti. Nedílnou součástí 

činnosti divize jsou činnosti související se správou objektu a ostatních ploch, ostrahy a 

sloţek poţární ochrany, včetně technických prvků jako jsou elektronický poţární systém a 

elektronický zabezpečovací systém. 

Součástí Divize sluţby je sekce Rekultivace se zaměřením na zahlazování následků 

dolové činnosti formou technických a biologických rekultivací. Sekce existuje historicky 

od roku 1953. Původně typický zemědělský podnik, současně hospodařící v rozsáhlých 

lesích, se na konci 80.let minulého století přeorientoval na zahlazování následků dolové 

činnosti formou technických a biologických rekultivací. Zemědělská a lesní výroba se po 
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zrušení významně ztrátových činností stala pouhým doplňkem hlavního výrobního 

programu. 

 

Obr. č. 2: Jezírko v ekologickém území na Vřesové 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Velkoplošnými stavebně rekultivačními činnostmi došlo např. k úpravě území nynější 

vodní nádrţe Michal či golfového areálu u Dolního Rychnova, stejně jako vodní nádrţe 

Boden nebo kompletní rekultivaci více neţ čtyřsethektarové Velké loketské výsypky.  

Výsledkem restrukturalizace zemědělské výroby je chov plemenného masného skotu 

Charolais zaloţený v roce 1993. Ten se stal nedílnou součástí krajiny okolí Sokolova a 

zejména rekultivovaných ploch výsypek bývalých hnědouhelných lomů naší společnosti. 

Doprovodnou činností je výroba obilovin a řepky, stejně jako provozování baţantnice a 

daňčí obory. 

V roce 2010 bylo rozhodnuto o výstavbě bioplynové stanice o výkonu 1 MW, která po 

uvedení  do provozu v roce 2012 zpracuje téměř celou produkci rostlinné výroby sekce 

Rekultivace. 
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3.5 Správa společnosti 

Veškeré administrativně-technické činnosti společnosti jsou soustředěny do úseků Správy, 

v jejichţ čele stojí odborní ředitelé.  

Úsek generálního ředitele zahrnuje činnosti v oblasti právních sluţeb, správy pronájmu a 

prodejů majetku společnosti. Sekce informatika zabezpečuje veškeré činnosti týkající se 

pořizování výpočetní techniky a péče o ni, správy sítí a operačních systémů. Sekce 

Organizace a řízení navrhuje organizační strukturu společnosti a systém řízení, zajišťuje 

pořízení a evidenci odborné literatury, archivaci písemností a řídí a zabezpečuje vydávání 

interních předpisů. 

Úsek technického ředitele zajišťuje činnosti v oblasti rozvoje výrobní základny, báňského 

rozvoje a ekologie. Řídí investiční výstavbu a zajišťuje zadávání a vyhodnocování 

veřejných zakázek. 

Úsek výrobního ředitele koordinuje přípravu výroby a údrţbu majetku. Do kompetence 

tohoto úseku patří zabezpečení výkonů a sluţeb v oblasti měřičství, geologie a provozu 

centrálních laboratoří. Dále zajišťuje bezpečnost práce a poţární ochranu. 

Úsek ekonomického ředitele zajišťuje chod společnosti i dceřiných společností v oblasti 

ekonomiky. Náplní tohoto úseku je vedení účetnictví, evidence majetku, daňová 

problematika, controlling, zabezpečení správy finančních aktiv, provoz podnikové 

spořitelny a plánování. 

Úsek personálního ředitele má na starosti personální a mzdovou agendu společnosti a 

dceřiných společností. Oddělení vzdělávání a svářecí škola zajišťují školení vlastních 

zaměstnanců i zaměstnanců jiných firem. 

Úsek obchodního ředitele koordinuje veškerou obchodně-ekonomickou  činnost včetně 

marketingu a propagace a zabezpečuje prodej pevných paliv, energií a chemických 

výrobků. [12] 

3.6 Zaměstnanci společnosti 

Zaměstnanci společnosti jsou významným zdrojem společnosti. Nejinak je tomu 

v Sokolovské uhelné. Proto tato společnost dbá nejen na výběr, ale také péči o 

zaměstnance. 
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Rok 2010 a jeho závěr přinesl řadu zásadních rozhodnutí, která ovlivní personální činnost i 

v blízké budoucnosti. Skluz vnitřní výsypky si vynutil rozhodnutí o změně koncepce 

vyuhlení loţiska. To vyvolalo nutnost přeorganizovat těţbu a provést její sloučení do jedné 

divize počátkem roku 2011. Společnost přestala vyrábět brikety. Parlament odsouhlasil 

změny zákonů, které společnost vystaví povinnosti platit darovací daň z přidělených 

emisních povolenek. Tyto skutečnosti významně ovlivnily personální činnost jiţ v roce 

2010. 

V roce 2009 bylo ve společnosti 4600 zaměstnanců a v roce 2010 bylo 4450 zaměstnanců. 

V roce 2010 se sníţil průměrný počet zaměstnanců o 143 osob. Do společnosti nastoupilo  

jen 44 zaměstnanců. V závěru roku 2010 započala příprava na sloučení divize Jiří a Druţba 

do jedné těţební divize Těţba, kdy jiţ byli někteří zaměstnanci zařazeni do jiných 

organizačních útvarů společnosti. Odchody ze společnosti byly převáţně z vlastní vůle 

zaměstnanců, odchodem do důchodu nebo z jiných přirozených příčin. 

Organizační a personální změny v rámci přeskupení pracovníků společnosti se 

bezprostředně dotkly i obsluţné divize Sluţby a výrobní divize Zpracování. Veškerá 

opatření pro rok 2011 budou podle všech předpokladů ovlivněna potřebou sniţování 

nákladů. Toto vyvolává bezprostřední potřebu odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců 

k zabezpečení sloţitých úkolů stanovených pro rok 2011. Lze předpokládat, ţe rok 2011 a 

následující roky budou pro společnost prubířským kamenem ve výhledu. 

Vedení společně s odbory, na základě nadstandardních vztahů, jako jedna z mála 

společností v ČR, poskytuje zaměstnancům v rámci sociálního fondu, který je ve výši asi 

25 milionů Kč, penzijní připojištění, příspěvek na stravování, dovolenou, zdravotní 

pomůcky atd.  

 

 



Jakub Smolka: Rekultivace v kontextu společenské odpovědnosti podniku  

2011  17 

4 Analýza společenské odpovědnosti podniku 

4.1 Úvod do rekultivací 

Celá historie civilizace se posuzuje podle toho, jaké památky po sobě zanechává. Zákony 

přírody ovlivněné civilizačním pokrokem vyţadují citlivý přístup k řešení. Cílem 

společnosti je obrátit pozornost ke krajině Sokolovska. Uvědomit si jak a do jaké míry nás 

ovlivňuje prostředí volné krajiny a naopak jak, a do jaké míry ovlivňujeme my krajinu a 

ţivotní prostředí, a jak to vše zpětně ovlivňuje nás, naši náladu a psychiku.[13] 

Vlivem povrchové těţby hnědého uhlí došlo na Sokolovsku ke změně krajinného reliéfu, 

historického a současného vývoje rostlinstva, vodních poměrů, osídlení a hospodářského 

vyuţívání krajiny, jako historicky a novodobě daného geografického celku. 

Aby organizace mohla s dostatečnou přesností navrhovat a uskutečňovat krajinné územní 

plány, je třeba důkladně znát kořeny, tvář a strukturu přírodní krajiny.  

K základním sloţkám, z nichţ se krajina skládá, a které v různé míře určují její minulý, 

současný a budoucí krajinotvorný charakter, patří: 

Neţivá příroda 

- geologicko petrografická skladba území, tj. horninové sloţení 

- geomorfologie (georeliéf) 

- charakter půd a jejich potencionální úrodnost 

- vodohospodářské poměry 

Ţivá příroda 

- přízemní a vzrostlá flóra 

- fauna a mikroorganismy 

Další nedílnou součástí krajiny, která velkou měrou ovlivňuje její vzhled, je sloţka 

urbanistická. Kulturně urbanistická hodnota krajiny z pohledu historického vyuţívání 

zahrnuje veškeré změny podmíněné sociálně-ekonomickou reformací, hospodářskou a 

ostatní aktivitu lidské společnosti. Při tvorbě nové krajiny na Sokolovsku je důleţité 
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dodrţování posloupnosti jmenovaných sloţek. Existence ţivé přírody je závislá na 

existenci přírody neţivé, existence sociálně-ekonomická na obou sloţkách přírodních.  

Nezřídka experimenty a vědecké výzkumy k nápravě negativních zásahů do krajinného 

prostředí jsou pomalejší,neţ negativní zásahy samotné. Řešením je nutnost společné snahy 

odborníků a uţivatelů krajiny na správném vyuţití finančních a materiálních prostředků 

k dosaţení optimálního stavu krajinného prostředí narušeného jakoukoli činností člověka. 

Je zapotřebí sjednat nápravu nevhodných zásahů do krajiny báňskou a ostatní průmyslovou 

činností z přechodu hlubinné těţby na těţbu povrchovou, která má mnohem větší 

devastační účinky, tzv. krajinotvornými programy formou rekultivace devastovaného 

území. Podrobný přehled postupné rekultivace území podkrušnohorských pánví je uveden 

v příloze č. 1. 

4.2  Rekultivace jako prostředek zahlazení vlivů hornické 

činnosti 

Jedním z podstatných faktorů, který ovlivňuje ţivotní prostředí Sokolovska, je intenzivní 

těţba hnědého uhlí. Proto se přistoupilo k vytvoření dlouhodobého Generelu rekultivací po 

těţbě uhlí v okrese Sokolov, který zpracoval v roce 1993 Hydroprojekt Praha. Je zaměřen 

na obnovu vodních ploch a vodohospodářských poměrů v oblasti s cílem dosáhnout 

maximální rozmanitost a estetickou hodnotu rekultivované krajiny aţ do ukončení těţby. 

Dokument byl kladně projednán orgány státní správy, ale nebyl oficiálně schválen, a nestal 

se závazným. Rozsah a časový plán sanací a rekultivací je specifikován zvláštním reţimem 

„Plán sanací a rekultivací“ na období 5 let, který je schválen Ministerstvem ţivotního 

prostředí, odborem výkonu státní správy IV. v Ústí nad Labem. [14] 

4.3 Obecný pohled na rekultivace 

V sokolovském revíru jsou prováděny rekultivace lesnické, zemědělské, vodní a ostatní. 

Základ těchto rekultivací je rekultivace technická, která předchází rekultivaci biologickou 

(zemědělskou nebo lesnickou). V rámci technické rekultivace jsou prováděny práce na 

úpravě terénu (vytvarování ploch, odvodnění, těsnění dna vodních nádrţí a hospodárnice). 

Hospodárnice představují zařízení cesty slouţící pro přepravu techniky v rámci vlastní 

rekultivační činnosti. 
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Lesnická rekultivace je realizována převáţně na svazích a skládá se s pětiletého 

biologického cyklu, tj. vlastní výsadba, oţínání, okopání sazenic, vylepšování a ochrana 

proti okusu zvěří. Po ukončení desetiletí je provedena jedenáctým rokem prořezávka 

porostu. Konečné zařazení této rekultivace dle lesního zákona je les ochranný.  

Zemědělskou rekultivaci provádíme buď s pouţitím ornice sejmuté při záborech půdy ve 

vrstvě cca 35 cm a nebo bez ornice, rovnou na cyprisových jílech, ze kterých je tvořená 

většina zdejších výsypek. Při pouţití ornice je realizován pětiletý agrocyklus a bez ornice 

osmiletý. Biologický cyklus zahrnuje organické a anorganické hnojení, setí obilovin při 

zařazení do orné půdy, či jetelotravních směsí při zařazení rekultivace do trvalého travního 

porostu. Způsob biologické rekultivace a biologického cyklu je odvislý od pedologického 

průzkumu.  

Převáţná část dosud ukončených rekultivací v Sokolovském revíru byla provedena formou 

vlastní dodávky. Pro zajištění rekultivací a také pro zemědělskou a lesnickou činnost na 

plochách před postupem lomů i plochách jiţ rekultivovaných byl v Sokolovském revíru 

zřízen jiţ v roce 1953 samostatný podnik, který je dnes začleněn do Sokolovské uhelné, 

právní nástupce, a.s. jako sekce Rekultivace. 

Rekultivace probíhají i v dalších oblastech České republiky. Jednotlivé rekultivační 

způsoby dle těţebních oblastí podkrušnohorské pánve jsou uvedeny v příloze č. 2.  

 

4.4 Rekultivace a vytváření podmínek pro rekreační vyžití a pro 

ostatní činnosti související s obnovou krajiny včetně dalšího 

využití rekultivačních ploch 

Na výsypkách se při jednotlivých rekultivacích stále budují menší vodní nádrţe, jako 

navrácení vodních ekosystémů do krajiny, dále slouţící k zachycení přívalových dešťů a 

k úpravě povrchových vod. Některé jiţ v současné době slouţí k rybaření a další plochy 

budou realizovány i do budoucna. Dobré zazvěření výsypek vytváří  i dobré podmínky pro 

provozování myslivosti, kdy ve vlastnictví společnosti jsou i vlastní honitby a dančí obora 

Bukovany. Mimořádně cenná budou velká jezera ve zbytkových jamách lomů, které 

umoţní širokou škálu rekreačních aktivit. Jedná se o budoucí jezero Medard – Libík, jehoţ 
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napouštění se plánuje v letech 2010-2013. Na lokalitě se v současné době probíhají 

lesnické rekultivace, a to na okolních svazích. 

Poslední velká zbytková jáma, která vznikne v závěru těţby uhlí na Sokolovsku po lomech 

Jiří a Druţba, po roce 2036, se uvaţuje téţ zatopit. U obou těchto velkých vodních děl se 

uvaţuje o napuštění vodou z řeky Ohře. 

Dvě menší vodní plochy vznikly na lomu Boden, cca 300 m od města Habartova, kde byla 

provedena vodní rekultivace části zbytkové jámy. Menší je vyuţíváno k rybářským 

účelům, větší je vyuţíváno v letní sezoně k rekreaci obyvateli města a nejbliţšího okolí. 

Navazující území je zalesňováno a postupně zatravněno. 

Další větší vodní plochou je koupaliště Michal, které je zatím největší rekreační nádrţí 

v blízkosti Sokolova. Ta byla vybudována v roce 2002 a její rekreační provoz byl zahájen 

v roce 2004. Na severních svazích vodní nádrţe proběhla výstavba sportovně rekreačního 

areálu, který zkvalitnil sluţby vyuţívání vodní nádrţe veřejností i v kulturní oblasti. 

Mezi obcí Vřesová a městem Chodovem je Smolnická výsypka, na jejímţ okraji se prostírá 

vodní plocha s názvem „Bílá voda“. Nachází se severovýchodním směrem od města 

Chodova. Z východní strany nádrţe  byla na poţadavek města Chodova v roce 2003 

Sokolovskou uhelnou vybudována písčitá pláţ pro veřejnost, která slouţí v letní sezoně pro 

rekreační a sportovní vyţití. Na přilehlých plochách kolem nádrţe byla provedena lesnická 

rekultivace a zatravnění. 

Ve východní části lokality Silvestr, u obce Dolní Rychnov, bylo vybudováno golfové hřiště 

s 18 jamkami. V rámci rekultivačních prací z prostředků na sanace a rekultivace zde byly 

provedeny práce – hrubé terénní úpravy, odvodnění s vytvoření 7 malých ploch, páteřní 

hospodárnice, lesnická a zemědělská rekultivace. Zbylé finální práce, jako zázemí golfu, 

závlahy, konečné úpravy tvaru golfového hřiště, zatravnění, budování greenu a odpališť, 

byly hrazeny z vlastních prostředků Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. 

Jako dalším vyuţitím rekultivovaných ploch a území se můţe stát budování příměstských 

průmyslových zón. Jejich umístění zlepší kvalitu ţivotního prostředí obyvatel měst a obcí a 

zároveň se předpokládá vytvoření nových pracovních míst zejména v oblasti Starého Sedla 

a Nového Sedla. 



Jakub Smolka: Rekultivace v kontextu společenské odpovědnosti podniku  

2011  21 

V rámci rekultivační činnosti i v kontextu společenské odpovědnosti lze pozitivně hodnotit 

i činnost zemědělských rekultivací, kde je provozován z dlouhodobého hlediska plemenný 

chov skotu Charolais, i kdyţ v současné době je ztrátový. 

Zásadním způsobem se v hospodaření zemědělských rekultivací projeví výstavba 

bioplynové stanice v roce 2011, s plným náběhem provozu v roce 2012. 

4.5 Vytváření biologicky hodnotných ekosystémů na výsypkách 

Jedním z negativních důsledků důlních činností je i zánik původních ekosystémů 

v důsledku jejich odtěţení či překrytí výsypkovými substráty. Tyto zaniknuvší ekosystémy 

plnily v krajině řadu mimoprodukčních funkcí, podílely se na toku vody, energie a 

ostatních látek, tvořily stanoviště pro řadu druhů organizmů a tím se podílely na celkové 

biodiverzitě dané oblasti. Klasické rekultivace jsou zaměřeny zejména na zlepšení 

produkčních funkcí rekultivovaných ploch, vedou i k určitému zlepšení mimoprodukčních 

vlastností, zejména v oblastech toku hmoty a energie ekosystémem, např. sníţení 

povrchového odtoku, omezení eroze, atp., avšak v řadě případů ani při kvalitním provedení 

rekultivací není toto zlepšení mimo výrobních funkcí krajiny. Zcela uspokojivé, zejména 

v oblasti obnovy biologické diverzity. Souvisí to s tím, ţe mimovýrobní  funkce 

produkčních ploch byly namnoze omezené i v původní, důlní činností nezasaţené krajině.  

Cílem činností realizovaných Sokolovskou uhelnou od r. 1992 za účasti dalších organizací 

je podpora vzniku biologicky hodnotných ekosystémů na výsypkách. Jedná se do značné 

míry o nadstandardní přístup, který není doposud zcela metodicky a legislativně vyřešen. 

Například, naše současná legislativa počítá v rámci rekultivačních opatření výhradně 

s vytvářením produkčních ploch, naproti tomu v sousedním Německu je určité procento 

ploch jiţ předem vymezeno pro tvorbu biologicky hodnotných ekosystémů, s důrazem na 

jejich nevýrobní funkce. Sokolovská uhelná, a.s. toto řešení zvolila proto, ţe zejména 

v předpolí lomu Jiří bylo nutno z dostatečným časovým předstihem reagovat na existenci 

zajímavého přírodního území, jehoţ vytěţení bylo nezbytné pro další provoz lomu. [14] 

Jako cíl bylo stanoveno navrţení a realizace souboru opatření akceptovatelných i občany 

blízkých obcí a orgány státní správy a samosprávy. To vedlo k výzkumu zaměřenému na 

posouzení moţností vytvoření biologicky obdobně hodnotných ekosystémů na výsypkách. 

Jde o úpravu a doplnění stávajících rekultivačních technik, které by vedly ke zvýšení 
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dlouhodobé diverzity krajiny, vznikající na výsypkách a umoţnily zachování populací, co 

největšího mnoţství organizmů, které se vyskytovaly v původní krajině při respektování 

specifik vývoje ekosystému na výsypkách.  

Celý projekt zahrnuje výzkumnou, expertní a realizační činnost, které se časově i funkčně 

prolínají. Výzkumná činnost je realizována zejména externími dodavateli z řad 

vědeckovýzkumných pracovišť. Technické  provedení těchto řešení je uskutečňováno a 

financováno Sokolovskou uhelnou a to ve větší míře i nad rámec běţných rekultivací a 

jejich standardního financování. Z funkčního hlediska lze celý projekt rozdělit do dvou 

hlavních okruhů, jedná se o podporu biodiverzity a záchranu stávající bioty, podporu 

významných funkčních vztahů v krajině. 

 

4.6 Přehledy rekultivačních činností 

4.6.1 Přehledy rekultivačních činností na rok 2009 – prováděných 

vlastními prostředky  

Sekce Rekultivace 

Oddělení technických rekultivací: 

Medard – Libík VI.etapa  

– pokračování terénních úprav, odvodnění a hospodárnic. 

Kamenolom Dasnice  

– pokračování terénních úprav, odvodnění, hospodárnice a návozu ornice na plochy 

budoucí zemědělské rekultivace. 

Smolnická výsypka III.etapa/2 – nově zahajovaná rekultivace. Budou zahájeny terénní  

úpravy, odvodnění a hospodárnice. 

Oddělení lesnických rekultivací: 

Ochranný lesní pás Marie  

- jedná se o konečnou prořezávku porostů. 
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Smolnická výsypka III.etapa/1  

– zde bude prováděn 3.rok pěstební péče, coţ představuje provedení vylepšování, okopání, 

oţínání a ochrana proti okusu zvěří.  

Podkrušnohorská výsypka – II.etapa  

– bude prováděna pěstební péče (doplnění, okopání  a oţínání) na dodatku PD tj. prostor 4 

ha mezi II. a IV. etapou.       

Podkrušnohorská výsypka VV- 1.etapa  

– jedná se o konečnou prořezávku porostu. 

Oddělení zemědělských rekultivací: 

Medard – Libík severní část – I.etapa  

– na této ploše bude prováděna realizace 7.roku plánovaného agrocyklu (plocha je bez 

návozu ornice). 

Silvestr II.B. etapa  

– na této ploše bude prováděna realizace 5.roku plánovaného agrocyklu. 

Ornice  

– plánované ošetření deponií ornic na lokalitách divizí Jiří tj. chemický postřik a 

mulčování. 

Rekultivační práce prováděné externími dodavateli  

– jsou vţdy prováděny ve smluvním vztahu se společností Sokolovskou uhelnou.  

Ochranný lesní pás Pískovec  

– jedná se o konečnou prořezávku porostů prováděnou firmou REZA. 

Podkrušnohorská výsypka Dolní Nivy  

– jedná se o konečnou prořezávku porostů prováděnou firmou REZA. 

Boučí horizont 480 – II.etapa  

– jedná se o konečnou prořezávku porostů prováděnou firmou REZA. 
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Výzkum, projekty a autorský dozor – jedná se především o PD na Smolnické výsypce,                                                       

pokračování výzkumných prací ENKI Třeboň a Česká zemědělská univerzita, výkony 

autorských dozorů.                                                         

Monitoring – jedná o monitoring a sledování kvality vody pro budoucí jezero Medard-

Libík. 

Celkový plán rekultivací na rok 2009 byl v oblasti lesnických rekultivací    10 900 tis. Kč 

                                                                                 zemědělských rekultivací    900 tis. Kč 

                                                                                 technických rekultivací   39 000 tis. Kč 

                                                                                 Celkem                            50 800 tis. Kč 

 

4.6.2 Přehled rekultivačních činností na rok 2010 – prováděných 

vlastními prostředky 

Sekce Rekultivace bude pokračovat v roce 2010 na rozpracovaných akcích: 

Lesnické rekultivace 

Lítov severní část I.etapa  

– 11. rok – prořezávka porostů      

Podkrušnohorská výsypka II.etapa  

-  11. rok – prořezávka porostů       

Smolnická výsypka III.etapa/1  

– 4. rok – vylepšování, oţínání, okopávání, ochrana proti okusu            

Zemědělské rekultivace 

Medard – Libík severní část – I.etapa  

– 8. rok – probíhající agrocyklus 

Ornice  

– průběţné další ošetřování deponií          
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Technické rekultivace 

Medard – Libík – VI.etapa  

– 3. rok – terénní úpravy, hospodárnice, odvodnění, mokřady                    

Kamenolom Dasnice  

– 3. Rok – terénní úpravy, hospodárnice, odvodnění, ostatní rekultivace            

Nově zahajované akce v roce 2010: 

Lesnické rekultivace: nová akce nebyla zahájena 

Zemědělské rekultivace:  nová akce nebyla zahájena 

Technické rekultivace: 

Smolnická výsypka III.etapa/2 

 – plánovaná akce nebyla zahájena. Na lesnické rekultivaci o rozloze 57,70 ha byly 

zahájeny terénní úpravy, odvodnění a výstavba přístupových hospodárnic.  

Monitoring Medard – Libík – jezero  

– finanční objem 3 mil. Kč – externí. Celkový finanční objem na sanace a rekultivace se 

plánoval ve výši 68 milionů Kč. 

Pro názornost a doplnění celkové představy o prováděných rekultivací v roce 2010 slouţí 

následující grafy. Údaje jsou platné k 31.12.2010. 
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Obr. č. 3: Stav rekultivací na pozemcích zasaţených těţbou uhlí 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společností 

 

Jak je z grafu patrné, téměř polovina rekultivací prováděných na pozemcích dotčených 

těţbou uhlí je ve stádiu rozpracovanosti. Nutno poznamenat, ţe jiţ z celých 30 % jsou 

rekultivační projekty ve stádiu ukončení. Výhledově jsou ještě v plánu rekultivace 

v poměru 25 % vzhledem k celkovému objemu rekultivací.  

Následující grafy pak znázorňují poměr typů rekultivovaných ploch, a to jak jiţ 

ukončených, tak také těch, které jsou ve stádiu rozpracovanosti. 
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Obr. č. 4: Typy rekultivovaných ploch na pozemcích zasaţených těţbou jiţ ukončených 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společností 

 

 

Obr. č. 5: Typy rekultivovaných ploch na pozemcích zasaţených těţbou ve stádiu 

rozpracování 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společností 
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4.7 Výhled rekultivačních činností na rok 2011- prováděných 

vlastními prostředky 

Plán prováděných sanací a rekultivací financovaných z vytvořené rezervy na sanace a 

rekultivace v roce 2011 

Externí dodávky se předpokládají ve výši 8 410 tis. Kč. Z toho na prováděcí projektovou 

dokumentaci, geometrické plány, výzkum a výkon autorského dozoru 2 mil. Kč na 

dokončení lesnických rekultivací, většinou prořezávky 3 910 tis. Kč a na monitoring 

Medard – Libík – jezero 2 500 000 Kč. Vnitropodnikové dodávky zajišťované sekcí 

rekultivace jsou plánovány ve výši 57 700 tis. Kč. Celkový finanční objem na sanace a 

rekultivace v roce 2011 se předpokládá ve výši 66 110 tis. Kč. 

 

Sekce Rekultivace bude pokračovat v roce 2011 na rozpracovaných akcích: 

Lesnické rekultivace 

Smolnická výsypka III.etapa/1  

– 5. Rok – vylepšování, oţínání, okopávání, ochrana proti okusu. 

Zemědělské rekultivace  

Ornice  

– pouze ošetřování deponií 

Technické rekultivace 

Medard – Libík – VI.etapa  

– 4. rok – terénní úpravy (napojení na břehovou linii), hospodárnice, odvodněním,  

mokřady              

Nově zahajované akce v roce 2011: 

Lesnické rekultivace: 

Medard – Libík VI.etapa  

-1. rok – lesnická – biologická rekultivace              

Kamenolom Dasnice  
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– 1. rok – lesnická – biologická rekultivace          

Zemědělské rekultivace:  

- nebudou zahájeny 

Technické rekultivace: 

Smolnická výsypka III.etapa/2  

– budou zahájeny terénní úpravy, odvodnění a výstavba přístupových hospodárnic 

 

Celkový finanční objem na sanace a rekultivace (z rezervy) v roce 2011 se předpokládá ve 

výši 67 mil. Kč. 

 Vyjma vlastních rekultivačních prací prováděných v rámci povinné rezervy jsou také 

prováděny rekultivační práce v horizontu aţ do roku 2017, které jsou schváleny na základě 

usnesení vlády ČR č. 50 z 16.1.2002, č. 189 z 20.2.2002 a č. 272 z 18.3.2002 týkajících se 

sanací ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji. Tyto akce jsou realizovány veřejnou zakázkou s přímým 

financováním MF ČR. Seznam těchto akcí není předmětem této práce, ale pro zajímavost 

uvádím, ţe předpokládané rozpočtové náklady za toto období jsou cca 2,6 mld. Kč . 

Grafické zpracování skladby rekultivací je uveden v příloze č. 3.     
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5 Zhodnocení provedené analýzy a návrhy na zlepšení 

Na předchozích stránkách byl komplexně nastíněn přístup společnosti Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s. k rekultivační činnosti a její praktická realizace. 

Jak je z předchozího textu patrné, působení organizace v oblasti rekultivačních činností 

zasahuje do mnohých oblastí, které se pozitivně promítají do úrovně kvality ţivota nejen 

samotných zaměstnanců společnosti, ale také občanů ţijících v oblastech zasaţených 

těţbou. 

Sekce Rekultivace plní rozhodující úkoly v rámci svých moţností beze zbytku a navázala 

na dobré výsledky předchozích let. Zásadním způsobem byla modernizována zemědělská 

technika, došlo k navýšení počtu strojů a růstu stupně mechanizace. Nutno také dodat, ţe 

byl obnoven operativním pronájmem. 

Z provedené analýzy vyplývá, ţe průměrné vlastní náklady na rekultivace jsou vynaloţeny 

ve výši 230 – 250 mil. Kč. Výnosy byly účtovány cca ve výši 260 mil. Kč. Sekce vytvářela 

pravidelné zisky, na čemţ se výrazně podílela realizace státních zakázek s financováním 

Ministerstva financí ČR. 

Za uplynulé období lze hodnotit rok 2009 a 2010 jako období velmi náročná. Činnost 

sekce Rekultivace je v rámci regionu chápána a hodnocena velmi pozitivně. V činnosti se 

prolíná i vzájemná úzká spolupráce mezi jednotlivými zemědělskými subjekty, a to nejen 

v daném regionu. 

Činnost rekultivací, včetně dále probíhajících, resp. pokračujících státních zakázek , je 

dostatečná. Vzhledem k výsledkům společnosti za rok 2010 a výhledu pro rok 2011 a další 

výhled, je zřejmé a nutné v celkové činnosti vlastní sekce Rekultivace snaţit se výrazně 

změnit filosofii a prioritu činností. 

V oblasti ţivočišné výroby musí proběhnout změny v redukci stavů dobytka s cílenou 

změnou vyuţití zemědělské půdy pro bioplynovou stanici (dále jen BPS). V roce 2011 

dojde k dalšímu sniţování počtů. Chov skotu je v současné době zasaţen negativně i 

změnami v dotačních titulech (cena krmiv aj.). Předpokládá se , ţe změnou orientace polní 

výroby pro produkci senáţe pro BPS se bude hospodaření postupně stabilizovat.  
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V oblasti technických rekultivací se předpokládá určitá stagnace, vzhledem k očekávané 

absenci realizace státních rozpočtových zakázek. Technické rekultivace by měly hledat 

cesty vyuţití s nasazením techniky i v rámci nejen společnosti, ale i vně. 

Bude se pokračovat i v udrţování výsypkových rekultivovaných ploch.  

Lesnické rekultivace se musí ve výhledu dále zabývat časově dlouhodobými zásahy 

v lesnických rekultivacích a vlastních lesích, včetně případné těţby dřeva. Zaměření by 

mělo sniţovat poţadavky na externí sluţby. 
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6 Závěr 

Hornická činnost krajinu nejen devastuje, ale musíme si uvědomit, ţe ji i vytváří. Tuto 

skutečnost můţeme tvrdit v případě, pokud je tato činnost cílevědomě vedená, jako je tomu 

na Sokolovské uhelné. Příklady lze vidět na rekultivovaných plochách výsypek Antonín, 

Velké Loketské, Lítov, lom Michal, Silvestr a v současné době prioritní lom Medard. 

Můţeme tedy tvrdit, ţe úspěšná rekultivační činnost je jediným moţným reálným 

zakončením hornické činnosti.  

Cílem těchto veškerých činností musí být snaha o navrácení zdevastovaných ploch zpět do 

plnohodnotného biologického, ekonomického i sociálního společenského ţivota regionu. 

Současně povaţuji za prvořadý úkol výrazným způsobem ovlivňovat myšlení obyvatel 

regionu a jednoznačně je v rámci obnovy krajiny vtáhnout do spolupráce a péče o konečný 

cíl obnovy krajiny. Jsem přesvědčen, ţe po douhlení a následném dokončení rekultivačních 

prací bude spoluzodpovědnost v kontextu obnovy prováděné společností Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a. s. vţdy vysoce hodnocena nejen samotnými zaměstnanci 

organizace, ale také širokou veřejností. 
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