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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřená na význam a  důležitost problematiky sanací a rekultivací 

včetně tvorby finančních rezerv na zahlazení těžby uhlí. První kapitoly obsahují základní 

informace o organizaci, obecné informace o dolu, ve kterém je prováděná těžba a jeho 

parametry. V dalších částech je stručná charakteristika sanačních a rekultivačních prací a s 

nimi související nutnost tvorby finančních rezerv. Jsou zde taky uvedeny příklady 

uskutečněných případně rozpracovaných rekultivací. Dále je uvedený alternativní návrh na 

stanovení účetního období ke zrušení finančních rezerv. V závěru práce jsou doporučená 

opatření, kterými by se organizace měla řídit, aby lépe a efektivněji zhodnotila své peněžní 

prostředky.    
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Summary 

The bachelor thesis is focused on issues of importance, including the remediation and 

reclamation work to eliminate the financial reserves of coal mining activities. The first 

chapters contains the basic information about the organisation of mining, general information 

about the mine, where mining is carried out and its parameters. In the following sections a 

brief description of remediation and reclamation activities and associated need for the creation 

of financial reserves. There are also examples of reclamation undertaken or in progress. 

Furthermore, the alternative proposal for the establishment of the accounting period for the 

withdrawal of financial reserves.The thesis is concluded with the recommended measures that 

the organisation should apply so that it might obtain better and more effective returns of its 

financial means spent. 
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1. Úvod 

V průběhu těžby uhelného ložiska ve velkých aglomeracích dochází k deformacím celé 

krajiny, přičemž jsou narušovány její ekologické, zdravotní, hygienické, produkční i estetické 

funkce. Jedná se hlavně o vodní hospodářství a zemědělský a lesní půdní fond. Příroda  není 

schopna dostatečně rychle samoregenerovat a tím rehabilitovat těžbou postižné území bez 

přispění člověka. Úprava území, postiženého těžbou, je bezesporu nutná, i když dosud 

nedokážeme vyhodnotit ekonomickou efektivnost nově vytvářené krajiny. Ekonomické 

hledisko při hodnocení přínosu rekultivace nutně ustupuje do pozadí a jako důležitější se jeví 

přínos ekologický. 

Pro dodržení nařízení horního zákona musí být dotčené území po ukončení těžby nerostu 

upraveno do ekologicky přijatelného stavu. Tento proces se nazývá sanací, která zahrnuje i 

rekultivaci území. Sanace a rekultivace mají za úkol krajinu narušenou těžbou obnovit tak, aby 

se zmírnily negativní dopady těžby na životní prostředí.    

Dle zákona o rezervách je na zahlazení následků hornické činnosti vyžadována tvorba 

povinné rezervy finančních prostředků na vázaném účtu sanací a rekultivací (dříve to bylo na 

analytickém účtu). Výše této finanční rezervy vytvářené na vrub nákladů musí pokrýt potřeby 

sanací pozemků, které byly dotčeny dobýváním v průběhu těžební a skrývkové činnosti. 

V bakalářské práci je problematika finančních rezerv řešena konkrétně na dole Centrum 

dobývacího prostoru Dolní Jiřetín, který je v současné době vlastnictvím společnosti Důl 

Kohinoor a.s. 

Cílem bakalářské práce je popsat tvorbu finančních rezerv na sanace a rekultivace a jejich 

čerpání. Do plánu likvidace dolu Centrum je navržena alternativní možnost pro stanovení 

účetního období, ve kterém budou tyto finanční rezervy na sanace a rekultivace zrušeny. 
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2. Charakteristika organizace Důl Kohinoor a.s. 

Společnost Důl Kohinoor a.s. se zabývá těmito činnostmi: 

 dobýváním hnědého uhlí  

 jeho prodejem  

2.1. Základní informace o organizaci Důl Kohinoor a.s. 

Akciová společnost Důl Kohinoor a.s. vznikla jako dceřiná společnost Mostecké uhelné 

společnosti, a.s. k 1.1.2000. Původně zajišťovala všechny její lokality, které patřily do státního 

útlumového programu. Útlum těžkého průmyslu se v 90. letech na severu Čech projevil 

výrazným růstem míry nezaměstnanosti. Restrukturalizace hnědouhelného průmyslu tvrdě 

zasáhla mnoho horníků. [11] 

V souvislosti s uzavřením Smlouvy o prodeji části podniku mezi oběma organizacemi byl 

do společnosti Důl Kohinoor a.s. včleněn důl Centrum, který jako činné pracoviště, byl podle 

předpisů EU z útlumového programu vyjmut. Jeho provoz i následná sanace tak proto zůstala 

v režii společnosti Důl Kohinoor a.s.  

Akciová společnost má sídlo v Dolním Jiřetíně č.p. 5, obec Horní Jiřetín a je v obchodním 

rejstříku zapsána pod identifikačním číslem 254 11 616. 

2.2. Historie a obecné informace o dole Centrum 

Začátky dobývání uhlí v oblasti severních Čech sahají až do konce středověku. Hnědému 

uhlí se zpočátku říkalo stejně jako všemu uhlí - uhlí kamenné. Tento název mu zůstal až do 

poloviny 19. století, kdy se ujala současná podoba názvu - hnědé uhlí.  

Nejstarší známá historická zmínka o hornické činnosti v severočeské hnědouhelné pánvi 

pochází z roku 1403. V městské knize duchcovské je zapsáno, že dne 16. května 1403 prodal 

duchcovský měšťan Stisla svůj podíl na dole (ležícím v Hraničním lese) skupině čtyř občanů z 

Míšně za čtyři kopy grošů. [10]  
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Rozvoj uhelné těžby v severočeském regionu souvisel až s výstavbou železnic. V roce 

1858 byla dána do provozu ústecko-teplická. V roce 1870 byla prodloužena přes Duchcov a 

Most do Chomutova. Spolu s duchcovsko-podmokelskou dráhou, zprovozněnou v roce 1869, 

a duchcovsko-plzeňskou dráhou zprovozněnou v roce 1870 a s uvedením tratí Duchcov - 

Praha a Chomutov - Plzeň v roce 1874 do provozu, byl zajištěn odbyt uhlí do celých Čech a 

Rakouska. Podél tratí se začaly zakládat nové doly a tím se zvyšovala produkce uhlí. V roce 

1867 dosáhla těžba 1 000 000 tun a v roce 1879 již více než 5 000 000 tun uhlí. 

2.2.1. Historie dolu Centrum 

Důl Centrum byl založen v letech 1888 — 1889. Zakladatelkou a první majitelkou dolu 

Centrum byla Anglo-rakouská banka se sídlem ve Vídni. Koncem srpna 1888 byla vyhloubená 

jáma Centrum I, která dosáhla hloubky 166,63 m, měla kruhový profil o průměru 3,80 m s 

cihlovou vyzdívkou a stanula na patě hlavní uhelné sloje. 

Dne 7. června 1889 bylo oznámeno revírnímu báňskému úřadu v Mostě, že do 14 dnů 

bude na Dole Centrum započato s těžbou. Důl v té době neměl ještě ani vlečku, ani třídírnu, a 

tak bylo nutno vytěžené uhlí deponovat. V roce 1890 se nově založený důl stává předmětem 

výnosné finanční transakce. Anglo-rakouská banka jej výhodně prodává Severočeské uhelné 

společnosti se sídlem v Mostě, která se stala vůbec nejmocnější těžařskou společností v 

severozápadních Čechách. [10] 

Na severovýchodní straně sousedí s dobývacím prostorem Dolu Kolumbus (původně 

Radetzký), na východě je to Důl Julius III v Kopistech, na jihovýchodě Důl Nejedlý I. Jižním 

sousedem je dobývací prostor dolu Obránců míru a na západní a severozápadní straně je 

ohraničen tak zvaným volným polem, s nímž se v budoucnu počítalo pro rozšíření těžby 

tehdejších dolů Obránců míru a Maršál Koněv v Dřínově. 

 

http://www.zdarbuh.cz/reviry/dvuz-reviry/zahajeni-provozu-dolu-julius-iii-v-kopistech-i-cast/
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2.2.2. Aktuální informace o dole Centrum 

Poslední hnědouhelný hlubinný důl v České republice důl Centrum  má za sebou 120 let 

historie těžby hnědého uhlí, která měla být podle původních předpokladů v roce 2008 

ukončena. Existenci dolu prodloužila smlouva se společností Unipetrol RPA na dodávku uhlí 

pro teplárnu T 200 do roku 2012.  

Důl Centrum (viz obrázek č. 1) se nachází v severovýchodní části katastrálního území 

obcí Dolní Jiřetín a částečně i obce Litvínov-Záluží. Jeho dobývací prostor Dolní Jiřetín je 

vzdálený 4,5 km severozápadně od města Mostu a má rozlohu 779,67239 ha.  

 

Obrázek č. 1: Důl Centrum 
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3. Dokumentace a parametry ložiska, způsob těžby a 

průmyslové využití dolu Centrum 

3.1. Morfologie území 

DP Dolní Jiřetín je situován v centrální Mostecké části  chomutovsko-ústecké 

hnědouhelné pánve, těsně pod svahy Krušných hor.  Krušné hory reprezentuje jejich východní 

část, která má většinou charakter hornatiny a dosahuje největší výšky východně od Hory 

Svatého Šebestiána (Loučná + 956 m n.m.). 

Na východním úpatí Krušných hor, mezi Kláštercem nad Ohří a Jirkovem, vyčleněna 

Bolebořská vrchovina, kde není vyvinut příkrý reliéf svahu upadajícího do severočeské pánve. 

Na západě jsou zastoupeny Doupovské hory, které mají tvar stratovulkánu, na východě 

západní části zase České středohoří, které tvoří tvary, obnažené erozí až do podložních 

sedimentů. 

Tato dvě centra nevykazují vulkanickou činnost v českém masivu a jsou vzhledem ke 

svému charakteru geomorfologicky odlišná. Nejvýchodnější část Krušných hor a část území 

Českého středohoří navazuje část české křídové pánve, geomorfologicky tvořící Děčínskou 

vrchovinu, jejíž částí na západě od Labe jsou výrazné pískovcové Děčínské stěny. Zbývající 

plochu území zaujímá chomutovsko-ústecká hnědouhelná pánev . 

Původní terén DP měl rovinatý charakter s mírným generálním  stoupáním ke Krušným 

horám. Vyskytující se terénní změny, které jsou způsobeny hlubinnou hornickou činností. 

Značná část DP je pokryta výsypkami: na severozápadě je to Hornojiřetínská výsypka,          

na jihozápadě částečně zasahuje Albrechtická halda a na jihu se jedná o výsypku Obránců 

míru. Nejvyšší nadmořská výška terénu je na severozápadním okraji DP a činí + 275 m n.m., 

nejnižší je při jižní hranici DP a činí + 230 m n.m. [5] 



Margita Saladiaková: Tvorba finančních rezerv na sanace a rekultivace 

2012 6 

3.2. Vodní toky a vodní plochy 

Pro hydrografickou síť území celé chomutovsko-ústecké hnědouhelné pánve je 

charakteristické, že je odvodňováno převážně řekami Bílinou a částečně Ohří. Toky přitékají 

z Krušných hor a mají bystřinný ráz. Jejich horní části jsou ostře zaříznuty v terénu. Vodní 

nádrže mají převážně funkci akumulace průmyslových vod.  

Z hydrografického hlediska náleží DP Dolní Jiřetín do oblasti povodí řeky Bíliny (tok II. 

řádu, celková délka 84,2 km, povodí 1 070,9 km
2
) – číslo hlavního povodí 1-14-01.  

3.3. Klimatické poměry 

Severočeská hnědouhelná pánev je charakteristická nízkými srážkami a poměrně vysokou 

teplotou ovzduší. Největší úhrn průměrných ročních srážek (703 mm) dosahuje severní část 

pánve, v centrální části se tyto hodnoty snižují na 517 mm a v jihozápadní části činí 470 mm. 

Průměrné roční teploty jsou vysoké a dosahují hodnot 8,4 až 8,8°C. Průměrné teploty ovzduší 

během vegetace dosahují 13 až 14°C a vzdušná vlhkost v dlouhodobém průměru je 72%. Směr 

větru se přizpůsobuje reliéfu a proto vane nejčastěji podél jižních svahů Krušných hor. [5] 

Podnebí  v oblasti do které spadá i řešený DP Dolní Jiřetín se vyznačuje mírnou zimou a 

létem se značnou proměnlivostí počasí. Průměrné roční srážky činí 703 mm s maximem 

srážek v červenci a minimem v únoru. Průměrná roční teplota činí +8,4°C. Území se nachází 

ve stínu Krušných hor a vyznačuje se v podzimních měsících hustými mlhami. 

3.4.  Stanovení dobývacího prostoru 

Akciová společnost Důl Kohinoor a.s. v současné době spravuje jeden dobývací 

prostor Dolní Jiřetín, který byl stanoven Ministerstvem průmyslu ČSR zn. – MP - 320/1782/69 

ze dne 9.12.1969 o výměře 778,7083 ha. Do evidence dobývacích prostorů ČBÚ byl vzat 

Rozhodnutím č.j. 769/70 ze dne 24.2.1970 a zaznamenán v evidenční knize „Hnědé uhlí a 

lignit“, díl 3, fólio 63. 
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Rozhodnutím OBÚ Most č.j. 3027/93 ze dne 30.8.1993 o úpravě plochy dobývacího 

prostoru byla v důsledku zavedení výpočetní techniky  a v této souvislosti provedené revize 

výpočtu ploch upravena plocha DP na výměru 779,67239 ha.
  

OBÚ Most vydal dne 22.6.1999 Rozhodnutí pod č.j. 1536-9/99 o úpravě souřadnic 

hraničních bodů DP Dolní Jiřetín, kterým byly odstraněny drobné nedostatky v nejednotnosti 

zaokrouhlování souřadnic a používání popisu lomových bodů souřadnic. 

Číslo dobývacího prostoru : 3 0063 

3.4.1. Ochranné pilíře ložiska 

Jednou z možností ochrany objektů před vlivy dobývání jsou ochranné pilíře. Ochranný 

pilíř je část horninového masivu, určená pro ochranu povrchu nebo důlních děl, ve které lze 

provádět důlní činnost jen při dodržení zvláštních opatření nebo kde jsou dobývací práce úplně 

vyloučeny. Hlavním prostorem ochranného pilíře je vymezená část ložiska.  

Pro ochranu důlních a povrchových objektů jsou na území DP Dolní Jiřetín a Záluží 

v platnosti následující ochranné pilíře :  

 OP pro IV. Revír – schválen pod č.j. 2589/52 z 7.5.1952 

 OP pro rychlodráhu Most – Litvínov (DP dolů Kolumbus a Centrum) – schválen 

ÚBÚ pod č.j. 5648/56 z 3.8.1956, ev. OBÚ pod č.j. 692/56 

 OP pro CHEZA Záluží – schválen ÚBÚ pod č.j. 1641/63 z 23.3.1963, ev. OBÚ 

pod č.j. 2244/63 

 OP pro vodní nádrž II – schválen pod č.j. 5730/66 z 7.11.1966 

 OP pro obtokový kanál CHEZA – schválen pod č.j. 146/71 ze dne 21.1.1971 

 OP pro zkrácený obtokový kanál CHEZA – schválen pod č.j. 6818/72 z 13.11.1972 

 OP pro koupaliště  Dolním Jiřetíně – schválen pod č.j. 7490/72 z 29.12.1972 

 OP pro areál závodu Centrum – schválen pod č.j. 3494/82 ze dne 23.7.1982 
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 OP pro přeložku potoků Šramnického a Černického – schválen pod č.j. 4084/84 

z 23.1.1985 

 OP pro výdušnou jámu č. XII – schválen pod č.j. 2308/98 ze dne 5.8.1998 

 OP obce Horní Jiřetín - stanoven rozhodnutím OBÚ pod č.j. 1234/10/II ze dne 

27.5.2010 

3.4.2. Těžba a průmyslové využití dolu 

Během 20. století se v oblasti od Kadaně až po Ústí nad Labem vytěžila území o rozloze 

mnoha km
2
. Příčinou bylo dobývání hnědého uhlí, které se spalovalo v tepelných elektrárnách 

a továrnách. 

Poslední vybudovanou jámou DP Dolní Jiřetín je těžní jáma Centrum II (viz obrázek č. 2), 

jejíž hloubení probíhalo v letech 1954 až 1955. Jáma je dosud v činnosti a slouží jako vtažná, 

těžní s dopravou běžného materiálu a mužstva. Současných 300 zaměstnanců dolu Centrum 

pracuje ve dvou a třísměnném provozu, přípravné práce probíhají v nepřetržitém provozu. 

 

Obrázek č. 2: Provoz u jámy Centrum II 

http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kada%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tov%C3%A1rna
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V tabulce č. 1 a v grafu č. 1 je znázorněn roční objem těžby hnědého uhlí těžební 

společnosti Důl Kohinoor a.s. v DP Dolní Jiřetín za období r. 2000 - 2011. Potřebné informace 

pro zpracování poskytla těžební společnost.  

Tabulka č. 1: Roční těžba hnědého uhlí 

Období Těžba [t] 

2000 549 004 

2001 524 387 

2002 477 979 

2003 465 245 

2004 464 176 

2005 468 749 

2006 463 124 

2007 468 929 

2008 292 583 

2009 332 635 

2010 416 502 

2011 364 435 

Pramen: [interní informace Důl Kohinoor a.s.] 

Graf č. 1: Přehled těžby hnědého uhlí 
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Po celou dobu těžby uhlí hlubinným dobýváním, byla otevřenou otázkou hospodárnost 

těžby. Více než polovina uhelné substance hlubinného dolu zůstávala nevytěžena. Proto se již 

koncem roku 1952 vedení severočeského hnědouhelného revíru společně s vedením 

sokolovského hnědouhelného revíru snaží najít novou hlubinnou porubní metodu, která by 

zajišťovala výrubnost nad 85 %, vysoký výkon v rubání, koncentraci těžby a bezpečnost 

pracovníků. 

Při dobývání uhlí v dole Centrum se využívá stěnové technologie, která umožňuje vracet 

se na místa, kde se v minulosti již těžilo. Pro rozpojování hornin se používá dobývací komplex 

sestávající z dobývacího kombajnu (viz obrázek č. 3), důlní mechanizované výztuže 

s vypouštěním nadstropu a hřeblového dopravníku k odtěžení zásoby. Ražba chodeb je 

prováděna razícím kombajnem s odtěžením pomocí hřeblového dopravníku a přídavného 

pásového dopravníku. Tyto práce se provádějí podle schválených technologických postupů 

pro dobývání a pro ražbu důlních děl. Technologie stěnování nahradila v 90. letech minulého 

století metodu tzv. komorování, díky čemuž se výrazně zvýšila produktivita těžby.  

 

Obrázek č. 3: Dobývací kombajn při těžbě metodou stěnování 
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Část areálu dolu Centrum byla Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky ze dne 

16.8.2001  pod č.j. 1088/2000 prohlášena za kulturní památku. Zachování vzájemně propojené 

staré a nové části dolu a technického zařízení je důležité nejenom pro jejich historickou, 

technickou a také architektonickou hodnotu, ale také z hlediska urbanistických vazeb rozvoje 

areálu. Jednou z možností, jak opuštěný areál hlubinného dolu využít, je umístit v něm část 

expozice Podkrušnohorského technického muzea. Návštěvníkům by mohl být k dispozici 

objekt staré jámy z 19. století, většina zbylých objektů dolu Centrum je památkově chráněna. 
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4. Tvorba finančních rezerv na sanace a rekultivace a 

jejich čerpání na dole Centrum 

Finanční rezervy vytvářené dle horního zákona § 37a v platném znění jsou účelově 

vázány. Nebudou proto využívány pro jiné účely a jejich čerpání se bude provádět podle 

zvláštního režimu - § 37a, odst.2 horního zákona a § 41 odst.2 písm.c) zákona č. 61/1988 Sb. 

novelizovaného zákonem č.169/93 Sb. [2] 

Schválené čerpání finančních rezerv na období platného POPD bude pro každý rok 

upřesňováno samostatnou žádostí skutečně vytvořených nákladů a to dle ustanovení § 37a, 

odst.2 horního zákona.  

Za sanaci se považuje odstranění veškerých škod na krajině, a to komplexní úpravou 

území a územních struktur. Jedná se o zemědělský a lesní půdní fond, vodní toky, vodní 

plochy a nádrže, bodové a liniové stavby, inženýrské sítě a další. 

Jedná se o zásadní koordinaci všech prací souvisejících s likvidací škod způsobených 

hornickou činností na dotčeném území členěném na jednotlivá katastrální území, což znamená 

sjednotit cíle dosud zpracovaných projektů sanace a rekultivace zaměřené a zpracované 

převážně  dle profesní specializace, bez bližší vzájemné provázanosti, která je ovšem zcela 

nezbytná pro vytvoření optimální varianty řešení zájmových území dle plánovací 

dokumentace. 

Zahlazování následků hornické činnosti, do které samozřejmě spadá i hlubinné dobývání 

uhlí, je proces dlouhodobý, vyplývající z nutnosti nápravy celé řady nepříznivých dopadů na 

životní prostředí, se kterými je hornická činnost vždy spojena. Na povrchu se hornická činnost 

projevuje ovlivněním všech složek životního prostředí – ovlivnění krajiny přetvořením a 

rozsáhlými poklesy, s tím související ovlivnění staveb, inženýrských sítí, komunikací, odběry 

vod, vypouštění vod, změny odtokových poměrů, vytváření bezodtokových kotlin, emisemi do 

ovzduší, hospodaření s odpady (kalovými nádržemi, odvaly hlušinového materiálu) a 

v neposlední míře i zábory půdy pro výstavbu důlních závodů a vysídlením stávající zástavby. 
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Proces zahájení zahlazování následků hornické činnosti je vždy vázán na zahájení 

hornické činnosti na daném ložisku. Jeho ukončení se však nepodařilo s obecnou platností 

doposud stanovit. U těžebních jednotek, nebo organizací, kde byla v rámci restrukturalizace 

národního hospodářství ukončena těžba, probíhá zahlazování po celou dobu realizace 

programu útlumu jako proces pokračující. Po ukončení technické likvidace v dole, tj. 

definitivním uzavření HDD ústících na povrch a likvidací nevyužitých povrchových objektů 

v majetku útlumové organizace, nekončí proces zahlazování následků hornické činnosti. 

Nastává tzv. III. etapa útlumu, která se vyznačuje zejména zahlazováním následků hornické 

činnosti. V každém DP může být doba trvání této etapy různá. V této etapě může dojít i 

k revitalizaci stařin následkem zatápění důlních prostor a tím i ke vzniku následných nových 

škod na povrchu. Nová situace může rovněž vzniknout nástupem důlních vod, jako například  

zatopení nebo zamokření terénu, výtoky důlní vody na nepředpokládaných místech a pod. 

Cílem technické pomoci je na základě vyhodnocení proběhlých a ještě předpokládaných 

deformací povrchu, včetně detailních prohlídek přímo v terénu, stanovit pravděpodobný 

rozsah škod, a to i zatím neevidovaných a navrhnout opatření pro likvidaci následků hornické 

činnosti, případně navrhnout provedení konečné sanace území v souladu s upřesněným, 

případně nově zpracovaným územním plánem. 

Při obnově devastovaného území vlivy hornické činnosti je nutno vycházet z pravidel 

biologické regenerace krajiny tak, aby vznikala krajina přirozená a kulturní, plnící veškeré své 

funkce a zabezpečovala trvale udržitelný rozvoj všech ekologických složek. V poslední době 

lze vypozorovat zvýšený tlak na šetrnou rekultivaci, respektive stabilizaci území postiženého 

důlní činností s vyšším využitím vodních ploch a s co nejvyšším zachováním přirozených 

biotopů. Tyto mohou totiž být v některých poklesových kotlinách velmi cenné a mohou 

obsahovat řadu chráněných živočichů a rostlin. 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním předmětem řešení v dané oblasti je biologická 

regenerace území narušeného hornickou činností, i když se zde na narušení území podílí 

nemalou měrou i další průmyslová činnost. 

V roce 1996 zadalo MŽP úkol prověřit možnost vytvoření nové databáze ploch dotčených 

těžbou nerostných surovin. Toto nebylo dosud komplexně sledováno. Po řadě konzultací byla 
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navržena struktura databáze a získávání dat bylo zajištěno začleněním těchto údajů do nově 

vznikajícího státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01. V roce 1999 vznikla nová, 

samostatná databáze ploch dotčených těžbou, ploch sanovaných, ploch v rekultivaci a ploch s 

ukončenou rekultivací. Data jsou vztažena k jednotlivým dobývacím prostorům a ložiskům 

nevyhrazených nerostů ve vazbě na daný kalendářní rok. [9] 

Mezi sledované položky patří: plochy dotčené těžbou, plochy sanované a v rekultivaci, 

plochy s ukončenou rekultivací, finanční rezervy na sanace a rekultivace, finanční rezervy na 

důlní škody. Výsledné informace a přehledy o postižení těžbou nerostných surovin, sanacích, 

rekultivacích a tvorbě finančních rezerv jsou zpracovávány ve formě tiskových sestav nebo 

tabulkových souborů. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. individuální data, poskytují se pouze 

sumární přehledy. Kompletní údaje získávají pouze organizace uvedené v rozdělovníku 

schváleném Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

 

Obrázek č. 4: Jezero – budoucí oblast sanace a rekultivace 

http://www.geofond.cz/cms/soubory/obecne/vykazy10/hor1-01-2010.pdf
http://www.mpo.cz/
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4.1. Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv na sanace 

a rekultivace 

Finanční rezerva na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního 

ložiska je po roce 2002 vytvářena měrným zatížením nákladů vytěženého uhlí na množství 

předpokládaných vytěžitelných zásob dolu, na základě povolení HČ podle 3. doplňku POPD 

Pilíř Dolní Jiřetín 2.část – 1. a 2. lávka, OBÚ Most, č.j.4671/01 ze dne 10.1.2002. Navrhovaná 

tvorba finanční rezervy na sanace a rekultivace pro porub 3405 podle výše zmíněného 

povolení hornické činnosti je uvedená ve 3.doplňku POPD Pilíř Dolní Jiřetín 2.část  1. a 2. 

lávka jako plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou v plném rozsahu. Podmínky 

uvedené v povolení jsou nadále plněny. 

Porub 3405 je situován v ploše vlivů již povolené hornické činnosti (č.j.3706/91) a 

zvětšuje celkovou plochu pouze o cca 1 ha. Vytěžením porubu docházelo k poklesu a tím 

k zatopení a ke zvětšení vodní plochy. Část navržené lesnické rekultivace mohla být nahrazena 

rekultivací vodní. Tyto předpokládané změny jsou zohledněny v prováděcí dokumentaci 

k sanačně rekultivačním pracím, už vzhledem k přesnosti použitých vstupních dat při tvorbě 

„Plánu sanací i rekultivací území dotčeného těžbou“. 

Průtok odlehčovacího koryta Bílého potoka je řešen nově vybudovaným korytem do vodní 

plochy a z ní výtokem do Loupnice tak, jak požaduje Povodí Ohře, což je zapracováno již 

v předchozích dokumentacích. [5] 

Stavy zásob výhradního ložiska v DP Dolní Jiřetín podle výkazu Geo (MŽP) V 3-01 

(včetně grafického znázornění v grafu č. 2): 

bilanční zásoby volné    20 878 kt 

bilanční zásoby celkem      20 878 kt 

nebilanční zásoby volné  107 772 kt 

nebilanční zásoby vázané 104 482 kt 

nebilanční zásoby celkem 212 254 kt 
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zásoby v DP Dolní Jiřetín 233 132 kt 

vytěžitelné zásoby      1 140 kt 

Graf č. 2: Zásoby výhradního ložiska k 31.12.2012 

 

Plánované změny zásob výhradního ložiska 

celková plocha    14 860 m
2
 

plánovaná výtěžnost            15,0 t/m
2
 

vytěžitelné zásoby  222 900   t 

z toho zásoby volné             155 175   t 

z toho zásoby vázané    67 725   t 

Realizací porubu 3405 došlo k odtěžení části zásob vázaných v ochranném pilíři areálu 

závodu (stanoven Rozhodnutím OBÚ Most č.j. 3494/82 ze dne 23.7.1982). 

Objekty, jejich ovlivnění a navrhovaná opatření jsou zhodnoceny ve zprávě  „Posouzení 

vlivů rubání porubů č. 3404, 3405 dolu Centrum na závodní vlečku, odlehčovací koryto 

Bílého potoka, telefonní ústřednu a stožáry elektrického vedení“, zpracované v květnu 2005.  

Stav zásob výhradního ložiska k 31.12.2002 [objem v kt]

20 878

107 772

104 482

1 140

bilanční zásoby volné nebilanční zásoby volné nebilanční zásoby vázané vytěžitelné zásoby
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Vyhláška ČBÚ č.104/1988 Sb. umožňuje organizaci v §8 odst.4 za stanovených podmínek 

provést změny v plánech a dokumentaci. Protože plánovanými stěnovým poruby nedojde ke 

zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a nebudou dotčeny 

objekty a zájmy právnických a fyzických osob chráněných podle zvláštních právních předpisů 

nad rozsah uvedených v rozhodnutí o povolení hornické činnosti, byla na základě výše 

uvedené vyhlášky v přiměřeném rozsahu zpracována tato změna POPD 5.revír – II.lávka. 

Po roce 2006 se předpokládalo provést aktualizaci vytvářené rezervy a skutečně čerpaných 

nákladů na zahlazení v rámci SPSaR lokality Centrum. Z tohoto důvodu byly v rámci povolení 

hornické činnosti POPD 5.revír – II.lávka, rozhodnutí OBÚ Duchcov č.j. 4081/64 a 

následných rozšíření doprojektovány stěnové poruby s označením 4301, 4302, 4303 a 4304.  

Předmětná změna řeší využití zbytkových zásob pod dobýváním metodou komorování ve 

dvou lávkách a pod kombinovaným dobýváním komorování ve dvou lávkách a komorováním 

na plnou mocnost s mourovou základkou. Situováním stěnových porubů do téměř neporušené 

spodní sloje bylo možné využít technologických předností stěnového technologie s možností 

vypouštění nadstropu a vytěžit zanechané zásoby z méně efektivních dobývacích metod. [6] 

Stavy zásob výhradního ložiska podle výkazu Geo (MŽP) V 3-01 k 31.12.2007: 

bilanční prozkoumané volné   19 534 kt 

bilanční celkem     19 534 kt 

nebilanční prozkoumané volné 107 707 kt 

nebilanční prozkoumané vázané 104 482 kt 

nebilanční celkem             212 189 kt  

zásoby v DP              231 723 kt 

vytěžitelné zásoby         180 kt 

 

Plánované změny zásob výhradního ložiska 

plocha porubu 4301     11 400 m
2
 

plánovaná výtěžnost                12 t/m
2
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vytěžitelné zásoby 4301                136.800 t  

plocha porubu 4302     12.000 m
2
 

plánovaná výtěžnost                   12 t/m
2
 

vytěžitelné zásoby 4302                144.000 t  

plocha porubu 4303     13.800 m
2
 

plánovaná výtěžnost                12 t/m
2
 

vytěžitelné zásoby 4303                165.600 t 

plocha porubu 4304              16.800 m
2
 

plánovaná výtěžnost               12 t/m
2
 

vytěžitelné zásoby 4304                201.600 t  

Celkem vytěžitelné zásoby v rámci změny POPD 648.000 t 

Shrnutí plánu SaR území dotčeného těžbou  

Smlouvou o prodeji části podniku přešel k 1.7.2002 zůstatek rezervy na sanace a 

rekultivace dolu Centrum ve výši 79.798.231,-Kč na společnost Důl Kohinoor a.s. 

Doplňkem „POPD Pilíř Dolní Jiřetín 2.část – 1. a 2. lávka, 3. doplněk“  zpracovaným na 

základě předchozích schválených dokumentací byla schválena (povolení č.j. 4671/01 a 

706/06) tvorba rezervy na SaR od roku 2002 měrným zatížením nákladů vytěženého uhlí ve 

výši 1,74153 Kč/t. To vše, za předpokladu, že bude v rámci těchto POPD vytěženo 2 173 kt 

(povolení č.j. 4671/01) a 222,9 kt (povolení č.j. 706/06) hnědého uhlí a dotvořeno bylo celkem 

4 172 187 Kč a tím byly pokryty potřeby na SaR pozemků dotčených vlivem dobývání. Lepší 

výtěžností z porubů bylo vytěženo 2 823, 4 kt uhlí a zatížením tuny vytěženého uhlí vytvořeno 

4 796 572 Kč (k 31.10.2008). Stav rezervy na sanace a rekultivace k 31.10.2008 byl 

77 594 180 Kč. Tyto hodnoty jsou v souladu s platnými povoleními hornické činnosti i 

s platnou dokumentací zpracovanou k tomuto účelu. [6] 

Přehled tvorby a čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace za období 2003-2011 je 

zpracovaný v příloze č. 1. 
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4.2. Vypořádání důlních škod 

Na vypořádání důlní škody se vztahují obecné předpisy o náhradě škody, pokud tento 

zákon nestanoví jinak. 

Z rezervy na důlní škody jsou hrazeny důlní škody dle ustanovení § 36 zákona č.44/1988 

Sb. Za důlní škody se považují škody na hmotném majetku, způsobené vyhledáváním ložisek, 

jejich průzkumem, dobýváním výhradních ložisek, zřizováním, zajišťováním důlních děl, 

včetně jejich zařízení a taky následnou likvidací. Dále se za DŠ považují veškeré činnosti, 

související s odvaly, výsypkami, úpravou a zušlechťováním nerostů, prováděnými s jejich 

dobýváním a taky škody způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry. V neposlední řadě se 

za DŠ považuje i ztráta povrchové a podzemní vody, zhoršení její kvality, k čemu může dojít  

právě v důsledku činností uvedených výše. [1] 

Za vzniklou důlní škodu odpovídá těžební organizace, která svou činností při těžbě 

výhradního ložiska škodu způsobila. Výjimka, kdy organizace neodpovídá za vzniklou škodu, 

je uvedená v § 37 odst. 7. Z tohoto hlediska je proto velice důležitý plán FR na případné DŠ a 

to až do doby, kdy pominou důvody pro které jsou vytvářeny. Přesné znění je uvedené 

v zákoně č. 492/2000 Sb., který s účinnosti od 1.1.2001 mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako i další zákony, např. zákon č. 593/1992 Sb. 

V případě DŠ v důsledku těžební činnosti v rozsahu POPD se jedná o nepředvídatelné 

důlní škody, které nelze vzhledem ke specifice hornické činnosti vyloučit. 

Důlní škody jsou plánovány vždy pro dané období. Nepostihují dlouhodobý výhled. 

Tvorba rezervy vychází z předpokládaných nákladů na důlní škody v daném účetním období 

(tj. kalendářní rok). Nevyčerpaná rezerva jako celek (bez členění na jednotlivé  akce) se 

převádí do následujícího roku do finanční rezervy na důlní škody a je zdrojem krytí celkových 

potřeb. Přehled tvorby a čerpání FR na důlní škody za období 2003-2011 je zpracovaný          

v  příloze č. 2. 
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4.3. Rekultivace  

Rekultivací může jít například o výsadbu náhradní zeleně, případnou výstavbu náhradních 

objektů za objekty narušené těžební činností, pokud slouží k obnově funkční způsobilosti 

krajinného systému, včetně nákladů spojených s monitorováním dlouhodobých účinků důlní 

činnosti na povrch.  

Zemědělská rekultivace bývá realizována převážně jako agrotechnická tvorba nových 

orných půd a jen výjimečně jako louky a pastviny. V okolí měst a obcí jsou tvořeny 

zahrádkářské kolonie. 

Lesnická rekultivace je řešena dvojím způsobem - výsadbou lesů účelových nebo 

produkčních. Vzhledem k hustotě osídlení převažuje výsadba lesů účelových. Jsou to 

ochranné stabilizační lesy, půdoochranné a vodohospodářské lesy a ochranné lesní pásy. Mezi 

účelové lesy patří rovněž lesoparky. Jsou zřizovány zejména v příměstských oblastech a slouží 

ke krátkodobé rekreaci zde žijících občanů.  

Vodní rekultivace je uskutečňována budováním vodních nádrží, propojováním vodotečí a 

zřizováním biocenter mokřadového charakteru. Při tomto způsobu rekultivace jsou 

uplatňovány především ekologické aspekty s cílem vytvoření místního biocentra, ale rovněž i 

aspekty rekreační, sportovní a chovné. V poslední době je kladen velký důraz na potřeby 

akumulace užitkové vody a vody pro zavlažování.  

Ostatní rekultivace zahrnuje především plochy ostatní veřejné zeleně. Jedná se například o 

rákosiny, plochy ponechané přirozenému vývoji, keřové remízky, ale taky sem spadají i 

ochranná pásma inženýrských sítí, komunikace a jiné. 

V rámci možnosti posouzení revitalizace celého území zahrnujícího DP Dolní Jiřetín, byl 

projekčně proveden návrh rekultivačních úprav všech dotčených pozemků Jednotlivé plochy 

na kterých byly již rekultivační práce provedeny, případně jsou rozpracovány, jsou zakresleny 

v samostatných mapových přílohách. Ukončené a rozpracované rekultivační práce jsou 

názorně označené na obrázku leteckého snímku (viz příloha č. 3). U jednotlivých ploch je 

rovněž rozlišen způsob rekultivace. [6] 
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Některé příklady rekultivací DP Dolní Jiřetín: 

 Rekultivace Hornojiřetínské výsypky – II. etapa (2-8M) - celková plocha 

rekultivace činila 278,33 ha, z čehož 78,9 ha je situováno v DP. 

 Rekultivace Hornojiřetínské výsypky – III. etapa (2-9M) - rekultivace navazuje 

na II. etapu. Ukončena byla v roce 1983 z cílem vysazení lesního porostu. 

 Albrechtická výsypka – zalesnění hygienického pásma Černice (2-24M) - jedná 

se o lesnickou rekultivaci, celková plocha rekultivace činila 6,28 ha, z čehož 

1,44 ha je situováno v DP. 

 OM – plocha III.A – 1. etapa (2-27M) - na úpatí Jiřetínské výsypky přimykající 

se k toku Loupnice. Cílem rekultivace bylo lesní rekultivace v ploše 13,20 ha, 

vodní rekultivace v ploše 0,23 ha a 4,88 ha ostatní rekultivace. Rekultivace 

byla ukončena v roce 2002. 

 Rekultivace U pasového dopravníku (4-26M) - cílem rekultivace byla plocha 

12,14 ha lesnické a 55,7 ha ostatní rekultivace. 

 Rekultivace Jiřetín – Centrum (6-3M) - severně od zástavby obce Horní Jiřetín 

v ploše 3,89 ha. Cílem rekultivace byla zemědělská půda.  

 Rekultivace Horní Jiřetín k.o. (6-14M) - dorovnaná plocha byla osazena celkem 

51 200 ks lesních sazenic (olše, bříza, javor mleč, javor klen, modřín, vrba a 

topol). Výsledkem byla rekultivace lesnická na celkové ploše 12,47 ha, z čehož 

10,67 ha je situováno na ploše DP. 

 Centrum – Dolní Jiřetín (6-16M) - jedná se o bývalé zemědělské pozemky a 

zastavěné plochy obcí Dolní Jiřetín a Čtrnáct Dvorců. Byl realizován úklid 

ploch, vyrovnání a vysvahování terénu, rozprostřena zemina a proveden osev 

luční jetelotravní směsí. Výsadba provedena prostokořenovými sazenicemi 

olše, břízy a vrby. Výsledkem byla ostatní rekultivace na celkové ploše 9,98 ha, 

z čehož veškerá plocha je situováno na ploše DP.   
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 Centrum Kolumbus, Biologie 1. část (6-17M) - byla provedena prořezávka a 

probírka stávajících lesních porostů na celkové ploše 24,77 ha, z čehož pouze 

1,51 ha je situováno na ploše DP.   

 Obránců míru (dále jen OM) nad nádrží Chemopetrol - rekultivace byla 

ukončena v roce 2005 z cílem 53,93 ha lesnické rekultivace, 4,7 ha ostatní 

rekultivace a 0,71 ha rekultivace vodní.     

 OM plocha  IIIA-II etapa - cílem rekultivace bylo 13,40 ha lesnické rekultivace 

a 2,54 ha rekultivace ostatní. Rekultivace byla ukončena v roce 2005. 

V přílohách č. 1 a 2 jsou přehledy čerpání a tvorby finančních rezerv na SaR a důlní škody 

v období 2003-2011 spolu s uvedeným účelem použitých prostředků. 
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5. Alternativní návrh pro stanovení účetního období, 

ve kterém budou finanční rezervy na sanace a 

rekultivace zrušeny do plánu likvidace dolu Centrum 

Pro těžební organizací platí dodržování horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství. Tento byl změněn a doplněn zákonem č. 541/1991 Sb.,  kterým se v § 31 

na konci připojily nové odstavce 5 a 6, které zní : „Organizace je povinna zajistit sanaci všech 

pozemků dotčených těžbou. Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí 

podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci se považuje odstranění škod na 

krajině komplexní úpravou území a územních struktur. K zajištění činností podle odstavce 5 je 

organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub 

nákladů musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním.“, s účinností od 

20.12.1991. [1] 

Zákonem č. 492/2000 Sb. se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým je i zákon č. 593/1992 Sb., ve kterém se v 

§ 4 odst. 1 slova ,,ve prospěch výnosů (příjmů) ve stejném zdaňovacím období, kdy pominuly 

důvody, pro které byly vytvořeny“ nahrazují slovy ,,ve stejném období, kdy pominuly důvody, 

pro které byly vytvořeny“. Účinnost tohoto zákona nabyla platnost od  1.1.2001. Nyní 

ustanovení § 4 odst. 1 v první větě zní : ,,Výdaje (náklady), na jejichž úhradu se vytvořily 

rezervy a opravné položky, se přednostně uhradí z těchto rezerv a opravných položek; rezervy 

se zruší  ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny“. [3] 

Zákonem č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se s účinností od 1.1.2004 mění a doplňuje 

zákon č. 593/1992 Sb., mimo jiné doplněním nového § 10a, který zněl: ,,Peněžní prostředky 

ve výši rezerv tvořených podle § 9 a 10 se ukládají na zvláštní vázaný účet v bance a nesmějí 

být předmětem ručení nebo konkursu vedeného na majetek poplatníka podle zvláštního 

právního předpisu“.  
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,,Za období, za které se podává daňové přiznání, je zaúčtovaná tvorba rezerv výdajem 

(nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze do výše částky převedené ve 

prospěch zvláštního vázaného účtu nejpozději do dne podání daňového přiznání. Peněžní 

prostředky z tohoto účtu mohou být čerpány pouze na výdaje, na jejichž úhradu byly 

vytvořeny“. [3] 

Způsob zrušení rezerv stanovuje vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví. V ustanovení § 57 ,,Postup tvorby a použití rezerv“ je v odst. 1 stanoveno, že u 

rezerv podle zvláštních právních předpisů se postupuje podle těchto předpisů. Tímto zvláštním 

právním předpisem je zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. V odst. 2 se uvádí, že tvorba rezerv se účtuje na vrub 

nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch nákladů. 

5.1. Návrh plánu na SaR  

Požadavek na zpracování souhrnných podkladů vychází z prognózního stanovení 

životnosti dolu Centrum, která je dána v současné době možností odbytu jejich primárního 

výrobku, kterým je hnědé uhlí. Předpokládané ukončení hlubinné těžby je stanoveno na druhé 

pololetí roku 2016.  

Koncem roku 2007 a v průběhu roku 2008 byla zpracovávána dokumentace k likvidaci 

dolu, jejíž součástí byla i aktualizace plánu sanací a rekultivací po hlubinné činnosti dolu 

Centrum v rámci dokumentace pro povolení hornické činnosti likvidace dolu. Zároveň byly 

prováděny rekultivační práce podle již schválených dokumentací. Tyto práce byly z větší části 

na podzim roku 2008 ukončeny (dle protokolu odboru Životního prostředí MěÚ Litvínov). 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci povolení HČ č.j. 706/06 (porubu 3405) bylo zpracováno 

„Biologické hodnocení území rekultivace Centrum Dolní Jiřetín“ (autorizovanými projektanty 

územních systémů ekologické stability), které doporučilo „sukcesní“ způsob provedení 

rekultivace v souvislosti s vodohospodářským řešením, došlo k výrazné „úspoře“ ve skutečně 

provedených pracích proti původně navrženým nákladům zpracovaným v dokumentaci 



Margita Saladiaková: Tvorba finančních rezerv na sanace a rekultivace 

2012 25 

„Rekultivace a zahlazení hlubinné činnosti MUS, a.s. – lokalita Centrum“ z března 2001 a 

k předčasnému ukončení této rekultivační akce. Tyto nové skutečnosti shrnuje a vyčísluje 

„Aktualizace plánu sanací a rekultivací po hlubinné činnosti dolu Centrum 2009-2016 (tato 

dokumentace je výhradně v držení těžební společnosti Důl Kohinoor a.s.)“. 

Zůstatek rezervy na sanace a rekultivace k 31.12.2008 na pokrytí nákladů na sanace a 

rekultivace podle „Aktualizace plánu sanací a rekultivací po hlubinné činnosti dolu Centrum 

2009-2016 (Důl Kohinoor a.s.)“ pro nově zahajované rekultivace: 

 Centrum Dolní Jiřetín (dodatečné úpravy poklesové kotliny)    0,5 mil Kč 

 Centrum – část projektu revitalizace Dolní Jiřetín 1.etapa (část) 1,5 mil Kč 

 Rekultivace – Humboltd II   4,0 mil Kč 

Celkem plánované čerpání na sanace a rekultivace k 31.12.2008  6,0 mil Kč 

Nápravy důlních škod na objektech a zařízeních jiných subjektů: 

 ČEZ Distribuce venkovní vedení vysokého napětí 22kV Záluží I, II odbočka Horní 

Jiřetín bude řešeno přeložkou vedení – vyjádření majitele vedení a smlouva na 

provedení včetně časového harmonogramu prací je součástí smlouvy 

 Povodí Ohře, s.p. je řešeno podle dokumentace  „Vodohospodářské řešení ochrany 

Loupnice před důlní činností“, zpracované  firmou MV projekt spol. s r.o. V této 

dokumentaci jsou zpracovány varianty řešení s časovým harmonogramem a je 

přílohou dokumentace POPD. 

Podle „Aktualizace plánu sanací a rekultivací po hlubinné činnosti dolu Centrum 2009-

2016 (Důl Kohinoor a.s.)“ bylo nutno vytvořit k 31.12.2008 na účtu důlních škod: 

 na položku přeložení venkovního vedení vysokého napětí 22kV Záluží I, II 

odbočka Horní Jiřetín v souladu se smlouvou s ČEZ Distribuce, a.s. 1,3 mil Kč 

 na položku „vodohospodářské řešení ochrany Loupnice před důlní činností“ 

v souladu s dokumentací autorizovaného projektanta          1,2 mil Kč 
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Do konce následujícího roku po ukončení prací bude provedena aktualizace rezervy na 

vypořádání očekávaných důlních škod.  

5.2. Alternativní návrh plánu na SaR  

V posledních letech se nejvíc řeší ,,Územní limity těžby hnědého uhlí v severních 

Čechách“. Tento problém je úzce spjatý s těžební činností akciové společnosti Důl Kohinoor 

a.s. Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením vlády 

ČR č. 444 z roku 1991. Hlavním důvodem jejich stanovení byla ochrana životního prostředí a 

krajiny v oblasti severních Čech. Limity slouží jako vládní záruka severočeským obcím, že se 

nadále nebude zhoršovat jejich prostředí a že mají dlouhodobou perspektivu své existence (tj. 

že má cenu zde kupovat nemovitosti, stavět a opravovat domy, rekonstruovat silnice, zakládat 

podniky…). 

Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky v březnu 2010 ve svém 

stanovisku doporučila minimálně v příštích 20 letech zachovat současné územní ekologické 

limity těžby. Zároveň nedoporučila trvat na úplném odpisu zásob uhlí za limity a navrhuje 

jejich převedení do nebilančních zásob pro možné budoucí jiné využití než jako paliva.  

Proti tomu je nutno uvést, že nezaměstnanost v našem okrese nás řadí hned na druhé místo 

v celé ČR. Nové pracovní místa nejsou vytvářená a ekonomická situace mnoha rodin je tak 

velice špatná. V neposlední řadě je důležité zdůraznit, že případný útlum těžby by pro samotný 

stát znamenal úbytek nemalých finančních prostředků do státního rozpočtu, především úhrady 

z vydobytých nerostů.  

Prolomení limitů je velice diskutované a veřejnosti sledované téma. Případné rozšíření 

těžby uhlí by zasáhlo i některé obce, např. Horní Jiřetín a Černice, pod kterými se dosud 

nevytěžené uhlí nachází. Jejich obyvatelé již dlouho bojují proti prolomení limitů, které by 

způsobily zánik těchto obcí. Těžební společnost jim naopak nabízí náhradní bydlení na zcela 

jiné úrovni než v dřívějších dobách a argumentuje významností dosud nevytěženého uhlí. 

Společnost Důl Kohinoor a.s. má pro tento účel vytvořeny finanční rezervy na SaR v celkové 

výši 74 519 000,- Kč (viz příloha č. 1), které použila na zakoupení státních dluhopisů.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Ji%C5%99et%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernice_(Horn%C3%AD_Ji%C5%99et%C3%ADn)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosteck%C3%A1_uheln%C3%A1_spole%C4%8Dnost
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Mezi rozhodující kritéria pro vymezení období, ve kterém pominou důvody, pro které 

byly vytvořeny FR na průběžně ukončené sanace a rekultivace, patří v tomto konkrétním 

případě stanovení životnosti dolu. V předchozím návrhu je konkrétně zohledněno ukončení 

těžby v roce 2016. 

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti navrhuji pokračovat v dosavadním plánu 

tvorby a čerpání FR na SaR a na důlní škody. Aby nenastala doba, kdy pominou důvody, pro 

které byly tyto prostředky vytvořeny, navrhuji pokračovat v těžbě, čemuž musí předcházet 

schválení prolomení územních limitů a vypořádání s dotčenými obcemi. Nedojde tím 

k úplnému vyčerpání finančních rezerv. Nutností bude vytvoření nového plánu tvorby a 

čerpání finančních rezerv a stanovení nového účetního období.  

Stručné porovnání obou návrhů: 

V případě prvního návrhu (ukončení těžby v plánovaném období), nastane doba, kdy 

pominou důvody, pro které jsou FR tvořeny. V praxi to znamená celkové  vyčerpání 

finančních rezerv, propuštění zaměstnanců a dojde pravděpodobně k zániku organizace. 

Alternativní návrh zajistí na několik let práci pro zaměstnance dolu Centrum a odsune se 

zhoršení již tak těžké ekonomické a sociální situace v našem regionu. Pokračování v těžbě 

znamená rovněž přísun finančních prostředků do státního rozpočtu.  
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6. Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu finančních rezerv na sanace a rekultivace a jejich 

čerpání na dole Centrum a zároveň návrh alternativy pro stanovení období pro zrušení těchto 

rezerv. 

Při těžbě ložiska dochází k poškození (deformaci) krajiny. Zahlazování následků hornické 

činnosti, do které samozřejmě spadá hlubinné dobývání uhlí, je proces dlouhodobý. Projevuje 

se rozsáhlými poklesy na povrchu. S tím souvisí ovlivnění staveb, inženýrských sítí, 

komunikací, vodních toků, emisemi do ovzduší, hospodaření s odpady a v neposlední míře i 

zábory půdy pro výstavbu důlních závodů a vysídlením stávající zástavby.  

Proces zahájení zahlazování následků hornické činnosti je vždy vázán na zahájení 

hornické činnosti na daném ložisku. U těžebních jednotek nebo organizací, kde byla ukončena 

těžba, probíhá zahlazování po celou dobu realizace programu útlumu jako proces pokračující. 

Po ukončení technické likvidace v dole, tj. definitivním uzavření HDD, nekončí proces 

zahlazování následků hornické činnosti. Na základě vyhodnocení je nutno stanovit rozsah 

škod (i zatím neevidovaných) a navrhnout opatření pro likvidaci následků hornické činnosti, 

případně navrhnout provedení konečné sanace území v souladu s upřesněným, případně nově 

zpracovaným územním plánem. To jsou důvody, kdy je dle horního zákona na zahlazení 

následků HČ vyžadována tvorba finančních rezerv na sanace a rekultivace a důlní škody.  

V této bakalářské práci jsem problematiku tvorby FR řešila na posledním hnědouhelném 

hlubinném dolu v ČR, na dole Centrum.  Jsou zde zpracovány dva návrhy pro stanovení 

účetního období, ve kterém budou FR na sanace a rekultivace zrušeny.  

První návrh je zaměřen na ukončení těžby v plánovaném období, po kterém dojde 

k zahlazení následků hornické činnosti, vyčerpání finančních rezerv, propuštění zaměstnanců a 

nejspíš i k samotné likvidace těžební organizace Důl Kohinoor a.s.  

Předpokladem druhého alternativního návrhu je prolomení územních limitů, vypořádání se 

s obcemi, kterých se pokračování těžby dotkne, stanovení nového plánu a zároveň i nového 

období na tvorbu a čerpání finančních rezerv. 
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Já osobně se přikláním k druhému alternativnímu návrhu. Mezi hlavní důvody patří to, že 

v případě pokračování těžby nedojde ke zhoršení velice těžké ekonomické situace v našem 

regionu (nezaměstnaností současných pracovníků dolu Centrum). Pokračování těžby bude 

znamenat další pravidelný přísun finančních prostředků do státního rozpočtu.  

V poslední době lze pozorovat zvýšený tlak na šetrnou rekultivaci, respektive stabilizaci 

území postiženého důlní činností s  využitím vodních ploch, s co nejvyšším zachováním 

přirozených biotopů. Tyto mohou totiž být v některých poklesových kotlinách velmi cenné a 

mohou obsahovat řadu chráněných živočichů a rostlin. Z dosavadních výsledků bylo zjištěno, 

že turisté při návštěvě našeho regionu mnohdy na krajině ani nepoznají, že v těchto místech 

byla prováděna těžba.  
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