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Treœæ: Restrukturyzacja górnictwa wêglowego w GZW spowodowa³a znaczne zmiany w strukturze
i wielkoœci zasobów wêgla kamiennego. Zmniejszy³y siê zasoby geologiczne, bilansowe, przemys³owe
i nieprzemys³owe, a wzros³y zasoby pozabilansowe. W latach 1991–2005 zasoby geologiczne obni-
¿y³y siê do 21 mld Mg, bilansowe – do 23 mld Mg, zasoby przemys³owe – do 10 mld Mg i zasoby
nieprzemys³owe do 12 mld Mg. W tym samym czasie wzros³y zasoby pozabilansowe. Na koniec
2005 r. iloœæ tego rodzaju zasobów wynosi³a 18.6 mld Mg. G³ówny wp³yw na zmniejszenie siê za-
sobów mia³o ich przeklasyfikowanie i skreœlenie z ewidencji.

S³owa kluczowe: Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe, restrukturyzacja górnictwa, ubytki i przyrosty
zasobów

Abstract: The restructuring of coal mining in the Upper Silesian Coal Basin caused considerable
changes in the structure and size of bituminous coal resources. The decrease of geological, recover-
able, developed and non-developed resources and the increase of non-recoverable resources has been
showed. In the years 1991–2005 geological resources decreased of ca 21 mld Mg, recoverable re-
sources of ca 23 mld Mg, developed resources of over 10 mld Mg and non-developed resources of
over 12 mld Mg. In the same time there has been an increase of the non-recoverable resources. The
size of resources in undeveloped deposits became real and amount increased to 18.6 mld Mg. Main
influence on the decrease had the classifications and strikes off the registry.

Key words: Upper Silesian Coal Basin, restructuring of coal mining, decrease and increase of re-
sources

273 GEOLOGIA � 2007 � Tom 33 � Zeszyt 3 � 273–280



WSTÊP

Prowadzona od 1989 r. restrukturyzacja górnictwa wêgla kamiennego spowodowa³a
istotne zmiany w bilansie zasobów wêgla kamiennego w GZW. Rozpoczêta na pocz¹tku
lat 90. weryfikacja stanu zasobów wykaza³a, ¿e wielkoœæ zasobów, zw³aszcza bilansowych
i przemys³owych, w czynnych kopalniach jest zawy¿ona (Nieæ 1996). Nast¹pi³y wiêc, naj-
wyraŸniej zaznaczaj¹ce siê od 1991 r., znaczne ubytki spowodowane czynnikami poza-
eksploatacyjnymi. Nowe dokumentacje geologiczne lub dodatki, a tak¿e projekty zagospo-
darowania z³ó¿ wyeliminowa³y znaczn¹ czêœæ zasobów, czemu sprzyja³a zmiana kryteriów
bilansowoœci i przemys³owoœci zasobów, prowadz¹ca do przeklasyfikowañ lub wrêcz do
skreœleñ z ewidencji.

Wraz z likwidacj¹ niektórych kopalñ, uznanych za trwale nierentowne, nastêpowa³y
ubytki ca³kowite lub czêœciowe zasobów bilansowych i przemys³owych. Zwiêksza³a siê
w zwi¹zku z tym wielkoœæ zasobów pozabilansowych.

Kopalnie czynne, których liczba z 71 w 1990 r. spad³a do 34 w 2005 r., d¹¿y³y do wybie-
rania takich zasobów, które mog³y sprzyjaæ rentownoœci produkcji górniczej. Tym samym
mniej korzystne ekonomicznie zasoby przesta³y byæ obiektem zainteresowania i ulega³y
przeklasyfikowaniu lub skreœleniu z ewidencji.

Zachodz¹ce zmiany w strukturze i wielkoœci bazy zasobowej GZW by³y wynikiem
wymuszonych przez gospodarkê rynkow¹ zmian w ocenie zasobów, zarówno w z³o¿ach
kopalñ czynnych i likwidowanych, jak i w z³o¿ach niezagospodarowanych (Probierz et al.
2005).

ZMIANY W STRUKTURZE I WIELKOŒCI ZASOBÓW
W Z£O¯ACH GZW

Zasoby w z³o¿ach zagospodarowanych (w kopalniach czynnych i likwidowanych)
oraz w z³o¿ach niezagospodarowanych uleg³y w okresie 1991–2005 znacznemu zmniej-
szeniu (Tab. 1).

W okresie tym, nie uwzglêdniaj¹c wielkoœci wydobycia, uby³o blisko 21 mld Mg za-
sobów geologicznych, oko³o 23 mld Mg zasobów bilansowych, ponad 10 mld Mg zasobów
przemys³owych i ponad 12 mld Mg zasobów nieprzemys³owych. Zwiêkszy³y siê o oko³o
2 mld Mg zasoby pozabilansowe. Zwraca uwagê bardzo wysoki ubytek zasobów przemy-
s³owych w porównaniu z wielkoœci¹ wydobycia w okresie 1991–2005, która wynios³a
oko³o 1.698 mln Mg. Oznacza to, ¿e ubytki w zasobach przemys³owych nast¹pi³y g³ównie
z przyczyn pozaeksploatacyjnych. Dla porównania w latach 1981–1990 zasoby przemys³o-
we w GZW zwiêkszy³y siê o ponad 0.5 mld Mg i w 1990 r. wynosi³y ponad 16 mld Mg.
WskaŸnik wyodrêbnienia zasobów przemys³owych z zasobów bilansowych by³ w ca³ym
okresie wzglêdnie sta³y i wynosi³ œrednio 0.56 (Gabzdyl 1999).

WskaŸniki wykorzystania zasobów w rozpatrywanym okresie s¹ niskie. Stosunek za-
sobów przemys³owych do zasobów bilansowych wynosi³ w 1991 r. 0.28, a w 2005 r.
zmniejszy³ siê do 0.17. Stosunek zasobów przemys³owych do zasobów geologicznych wy-
nosi³ odpowiednio 0.21 i 0.11.
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Tabela (Table) 1

Zasoby w z³o¿ach GZW (Bilans zasobów…)

Resources in USCB deposits (Bilans zasobów...)

Stan na 31.12

Zasoby [mln Mg]

Resources

geologiczne
geological

bilansowe
recoverable

pozabilansowe
non-recoverable

przemys³owe
developed

nieprzemys³owe
non-developed

1990 r. 75.052 57.164 17.888 16.568 40.596

2005 r. 54.061 34.077 19.984 5.694 28.383

Ubytek
Decrease

20.991 23.087 – 10.874 12.213

Przyrost
Increase

– – 2.096 – –

Ubytek zasobów geologicznych zacz¹³ systematycznie wystêpowaæ od 1994 r. do 2005 r.,
osi¹gaj¹c maksimum 5.3 mld Mg w 1999 r. Przyrosty zasobów geologicznych mia³y miej-
sce do 1993 r. z maksimum 1.99 mld Mg w 1991 r. Przyrost by³ wynikiem udokumentowa-
nia nowych zasobów, zaœ ubytek wynikiem skreœlenia z ewidencji. Porównanie wielkoœci
ubytków zasobów geologicznych do wielkoœci wydobycia wyra¿a dla badanego okresu
wskaŸnik o wartoœci –12.4 Mg. Oznacza on, ¿e wydobyciu 1 Mg wêgla towarzyszy³ ubytek
zasobów geologicznych wielkoœci 12.4 Mg. W roku maksymalnego ubytku zasobów geo-
logicznych wartoœæ tego wskaŸnika wynios³a –49.9, a w roku najwiêkszego ich przyrostu
+14.2.

Zasoby bilansowe wykazywa³y sta³y ubytek, z ró¿nym nasileniem od 1993 r. do 2004 r.,
z maksimum 3.95 mld Mg w 1999 r. W latach 1991 i 1992 stan zasobów bilansowych by³
wzglêdnie stabilny. Znacz¹cy przyrost zasobów, wielkoœci 0.66 mld Mg, zanotowano
w 2005 r. By³ on wynikiem udokumentowania nowych zasobów i przeklasyfikowañ a uby-
tek wynikiem przeklasyfikowañ i skreœleñ z ewidencji. WskaŸnik ubytków i przyrostów za-
sobów bilansowych w odniesieniu do wielkoœci wydobycia wyniós³ za lata 1991–2005
– 13.6, w roku maksymalnego ubytku –37.2 i w roku najwiêkszego przyrostu +7.5.

Zasoby pozabilansowe w latach 1991–1997 ulega³y, przy znacznym zró¿nicowaniu
wielkoœci, sta³ym ubytkom z maksimum 2.52 mld Mg w 1994 r. Zasoby te w znacznej
czêœci zosta³y skreœlone z ewidencji. W latach 1998–2005 nastêpowa³ coroczny ich przy-
rost z maksimum 1.80 mld Mg w 2003 r. Przyrost ten by³ efektem przeklasyfikowania za-
sobów bilansowych.

Wielkoœæ zasobów przemys³owych w ca³ym rozpatrywanym okresie ulega³a zmniej-
szeniu, tak¿e w 2005 r., w którym nast¹pi³ znaczny przyrost zasobów bilansowych. Ubytki
wynika³y ze zmiany kryteriów przemys³owoœci (eksploatacja pok³adów o gruboœci > 1.5 m),
a w konsekwencji prowadzi³y do przeklasyfikowania zasobów przemys³owych.

Najwiêkszy ubytek zasobów przemys³owych, o mniej wiêcej 2.24 mld Mg, mia³ miejsce
w 1994 r. WskaŸnik ubytku zasobów przemys³owych, uwzglêdniaj¹cy wielkoœæ wydobycia
w rozpatrywanym okresie, wyniós³ –6.4, a w roku ich maksymalnego ubytku –17.2.
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Zasoby nieprzemys³owe wykazuj¹ podobny do zasobów bilansowych przebieg zmian.
Te same s¹ tak¿e przyczyny wspomnianych zmian. Systematyczne ubytki nastêpowa³y od
1993 r. a¿ do 2004 r., z najwiêkszymi wartoœciami 2.87 mln Mg w 1998 r. i 2.68 mld Mg
w 1999 r. W latach 1991 i 1992 wystêpowa³y nieznaczne przyrosty zasobów nieprzemy-
s³owych, a znaczny przyrost 1.66 mld Mg mia³ miejsce w 2005 r.

ZMIANY W STRUKTURZE I WIELKOŒCI ZASOBÓW
W Z£O¯ACH KOPALÑ CZYNNYCH GZW

Postêpuj¹cy proces restrukturyzacji górnictwa spowodowa³ ograniczenie liczby kopalñ
czynnych z 71 w 1990 r. do 34 w 2005 r. Stan zasobów zmniejszy³ siê w tym okresie
znacznie. Uby³o oko³o 14.1 mld Mg zasobów bilansowych i oko³o 10.5 mld Mg zasobów
przemys³owych. Z zasobów przemys³owych wydzielono zasoby operatywne, które stano-
wi¹ czêœæ zasobów przemys³owych, mo¿liwych do wydobycia przy uwzglêdnieniu przewi-
dywanych strat. Wielkoœæ zasobów operatywnych zmniejszy³a siê o 8.8 mln Mg i na koniec
2005 r. wynosi³a 3.6 mld Mg (Tab. 2).

Tabela (Table) 2

Zasoby w z³o¿ach kopalñ czynnych (Bilans zasobów…)

Resources in active mines (Bilans zasobów...)

Stan na 31.12

Zasoby [mln Mg]

Resources

bilansowe
recoverable

przemys³owe
developed

operatywne
efficient

1990 r. 29.192 16.168 12.367*

2005 r. 15.127 5.680 3.560

Ubytek
Decrease

14.065 10.488 8.807

Przyrost
Increase

– – –

* ³¹cznie z KWK „Bogdanka”
* including “Bogdanka” mine

WskaŸniki wykorzystania zasobów w rozpatrywanym okresie, wyra¿one stosunkiem
zasobów przemys³owych do zasobów bilansowych, wynosz¹ dla 1990 r. 0.55 i dla 2005 r.
0.37. Stosunek zasobów operatywnych do zasobów bilansowych ma wartoœci odpowiednio
0.42 i 0.23.

Ubytek zasobów by³ w nieznacznym stopniu spowodowany eksploatacj¹ (oko³o 12%
ca³oœci ubytków). Wielkoœæ wydobycia w okresie 1991–2005 wynios³a 1.698 mln Mg, cze-
mu towarzyszy³ ubytek zasobów przemys³owych o 10.5 mld Mg, co oznacza, ¿e wydobycie
1 Mg wêgla powodowa³o ubytek oko³o 6.2 Mg tych zasobów.
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Zmiany w stanie zasobów, tj. ubytki i przyrosty, spowodowane by³y (Borówka 2006):

– eksploatacj¹ (wy³¹cznie ubytki);
– stratami zwi¹zanymi z technologi¹ eksploatacji (wy³¹cznie ubytki do 30% wielkoœci

wydobycia);
– dok³adniejszym rozpoznaniem z³o¿a (ubytki i przyrosty, g³ównie w wyniku rozpoz-

nania robotami górniczymi);
– zmian¹ kwalifikacji zasobów (ubytki i przyrosty jako wynik przekwalifikowania do za-

sobów nieprzemys³owych i pozabilansowych grupy b a tak¿e w odwrotnym kierunku);
– zmian¹ granic (ubytki i przyrosty w zwi¹zku z przejêciem zasobów s¹siednich kopalñ);
– „innymi przyczynami” (ubytki i przyrosty zwykle z przyczyn trudnych do zidentyfi-

kowania).

Szacuje siê, ¿e tzw. inne przyczyny zmian w stanie zasobów stanowi¹ do 40% wszyst-
kich zmian, powoduj¹c najwiêksze ubytki w zasobach bilansowych i przemys³owych.
Zmiana kwalifikacji zasobów by³a przyczyn¹ oko³o 25% wszystkich zmian w zasobach.

Szczegó³owa analiza tych zmian, dokonana w wybranych kopalniach i pok³adach wêgla,
wykaza³a, ¿e s¹ one powodowane (Borówka 2006):

– zmienn¹ gruboœci¹ pok³adów na granicy bilansowoœci (1 m);
– wystêpowaniem skomplikowanych zaburzeñ tektonicznych;
– wystêpowaniem w pok³adach licznych przerostów;
– zagro¿eniem t¹paniami;
– du¿¹ zawartoœci¹ popio³u w wêglu (> 30%);
– nisk¹ wartoœci¹ opa³ow¹ wêgla (20–24 MJ/kg),
– koniecznoœci¹ oddzielnego udostêpnienia zasobów;
– wystêpowaniem zasobów w s¹siedztwie (otoczeniu) strat z³o¿owych, zasobów pozabi-

lansowych grupy b, starych zrobów lub partii z³o¿a z dokonan¹ eksploatacj¹;
– wystêpowaniem zasobów w filarach bezpieczeñstwa, filarach dla wychodni i powierzchni;
– wystêpowaniem zasobów powy¿ej najwy¿szego poziomu wentylacyjnego;
– nieregularnoœci¹ kszta³tów i fragmentarycznoœci¹ parcel;
– p³ytkim wystêpowaniem zasobów.

Na znaczne ubytki w zasobach bilansowych i przemys³owych wp³ynê³a zmiana kryte-
riów bilansowoœci w 1994 r., ograniczaj¹ca przede wszystkim g³êbokoœæ dokumentowania
do 1000 m, a tak¿e zmiany przepisów dotycz¹cych sporz¹dzania projektów zagospodaro-
wania z³ó¿ i stosowane kryteria okreœlania zasobów przemys³owych (Sobczyk 2000).

Baza zasobowa kopalñ czynnych w GZW, wg stanu na koniec 2005 r., zawiera³a
15.1 mld Mg zasobów bilansowych, 5.7 mld Mg zasobów przemys³owych i 3.6 mld Mg za-
sobów operatywnych (Tab. 2).

Zasoby w poszczególnych kopalniach s¹ zró¿nicowane zarówno pod wzglêdem struk-
tury, jak i wielkoœci. Zró¿nicowana jest tak¿e wielkoœæ zasobów przemys³owych, udostêp-
nionych b¹dŸ udostêpnianych w kopalniach. Ta czêœæ zasobów przemys³owych (oko³o
75%) stanowi realn¹ do wydobycia bazê zasobow¹.

Stosunkowo ma³¹ baz¹ zasobow¹, w odró¿nieniu od kopalñ wydobywaj¹cych wêgiel
energetyczny, dysponuj¹ kopalnie wydobywaj¹ce wêgiel ortokoksowy (typ 35). S¹ to ko-
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palnie: „Borynia, „Jas-Mos”, „Krupiñski”, „Pniówek” i „Zofiówka”. Perspektywy powiêk-
szenia bazy zasobowej wi¹¿¹ siê z udostêpnieniem i zagospodarowaniem z³ó¿ „Paw³owice”
i Bzie–Dêbina. Zasoby operatywne w tych z³o¿ach szacuje siê na oko³o 294 mln Mg, z cze-
go na wêgiel ortokoksowy przypada oko³o 78%.

ZMIANY W STRUKTURZE I WIELKOŒCI ZASOBÓW
W Z£O¯ACH KOPALÑ LIKWIDOWANYCH

I W Z£O¯ACH NIEZAGOSPODAROWANYCH

Wiêkszoœæ kopalñ GZW w trakcie restrukturyzacji górnictwa uleg³a ca³kowitej lub
czêœciowej likwidacji. Skutkiem jest, najczêœciej nieodwracalna, utrata zasobów z uwagi na
ich niedostêpnoœæ.

Zasoby bilansowe kopalñ przed ich ca³kowit¹ likwidacj¹ wynosi³y ponad 2.7 mld Mg,
zasoby przemys³owe – ponad 1.2 mld Mg. Po likwidacji zasoby, z wyj¹tkiem zasobów po-
zabilansowych w kilku kopalniach, zniknê³y z bilansu (Tab. 3).

Tabela (Table) 3

Zasoby w z³o¿ach kopalñ likwidowanych ca³kowicie i kopalñ likwidowanych czêœciowo
(Bilans zasobów…)

Resources in deposits of totally and partly closed mines (Bilans zasobów ...)

Liczba kopalñ

Number of mines

Zasoby [mln Mg]

Resources

przed likwidacj¹
before closed

po likwidacji
after closed

bilansowe
recoverable

przemys³owe
developed

bilansowe
recoverable

przemys³owe
developed

Likwidacja ca³kowita
Complete liquidation

23 2748.4 1243.4 128.3 –

Likwidacja czêœciowa
Partly liquidation

34 11760.6 4579.5 8968.7 3848.4

Zasoby w likwidowanych ca³kowicie kopalniach, po zaprzestaniu wydobycia, kwalifi-
kowano b¹dŸ jako zasoby pozabilansowe grupy b, b¹dŸ jako straty. Zasoby dotychczas fi-
guruj¹ce w bilansie jako pozabilansowe skreœlano z ewidencji.

Zasoby pozabilansowe w z³o¿ach kopalñ likwidowanych wynosz¹ ³¹cznie ponad
3.6 mld Mg. S¹ to zasoby pozabilansowe grupy b, wystêpuj¹ce w wiêkszoœci w filarach
ochronnych. Spe³niaj¹ one kryteria bilansowoœci.

W kopalniach objêtych czêœciow¹ likwidacj¹ wielkoœæ zasobów bilansowych zmniej-
szy³a siê z oko³o 11.8 mld Mg do oko³o 9.0 mld Mg, a zasobów przemys³owych – z oko³o
4.6 mld Mg do oko³o 3.8 mld Mg (Tab. 3). Ten sposób likwidacji kopalñ polega³ na ³¹cze-
niu dwóch s¹siednich kopalñ, by nastêpnie likwidowaæ tzw. „Ruchy”, tworzone z przy³¹czo-
nych kopalñ. W celu poprawy rentownoœci innych kopalñ tak¿e likwidowano „Ruchy”,
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a nawet pola eksploatacyjne, czego wynikiem by³ znaczny ubytek zasobów. Na z³o¿ach
niektórych likwidowanych kopalñ powstawa³y nowe zak³ady wydobywcze, co ³¹czy³o siê
z eliminacj¹ czêœci zasobów przemys³owych.

Bazê zasobow¹ GZW uzupe³niaj¹ zasoby z³ó¿ niezagospodarowanych. Zmienione
kryteria bilansowoœci urealni³y w z³o¿ach niezagospodarowanych wielkoœæ zasobów bilan-
sowych. Niektóre z³o¿a skreœlono z bilansu krajowego, w innych zredukowano wielkoœæ
zasobów bilansowych. Udokumentowano b¹dŸ wydzielono nowe z³o¿a. £¹cznie, mimo po-
wiêkszenia zasobów o ca 3.6 mld Mg, nast¹pi³ ubytek o mniej wiêcej 9.4 mld Mg. Na ko-
niec 2005 r. wielkoœæ zasobów wynosi³a oko³o 18.6 mld Mg.

PODSUMOWANIE

Przedstawione zmiany w strukturze i wielkoœci zasobów z³ó¿ wêgla kamiennego GZW s¹
wynikiem prowadzonej restrukturyzacji górnictwa, wymuszonej przez gospodarkê rynkow¹.

W okresie 1991–2005 wydobyto ³¹cznie oko³o 1.698 mln Mg wêgla, a równoczeœnie
uby³o z bilansu krajowego blisko 21 mld Mg zasobów geologicznych, oko³o 23 mld Mg za-
sobów bilansowych, ponad 10 mld Mg zasobów przemys³owych i ponad 12 mld Mg zaso-
bów nieprzemys³owych. Ubytkom w tych zasobach towarzyszy³ wzrost zasobów pozabi-
lansowych o mniej wiêcej 2 mld Mg.

W kopalniach czynnych, których liczba zmniejszy³a siê z 71 w 1990 r. do 34 w 2005 r.,
zasoby mniej korzystne ekonomicznie przesta³y byæ obiektem zainteresowania i uleg³y
przeklasyfikowaniu i skreœleniu z ewidencji. Wskutek tych dzia³añ uby³o oko³o 14.1 mld
Mg zasobów bilansowych, oko³o 10.5 mld Mg zasobów przemys³owych i oko³o 8.8 mld
Mg zasobów operatywnych. WskaŸniki wykorzystania zasobów mala³y systematycznie.
Stan zasobów przemys³owych na koniec 2005 r. wynosi³ 5.7 mld Mg, a zasobów operatyw-
nych 3.6 mld Mg.

Zmiany w zasobach wynika³y g³ównie z przyczyn pozaeksploatacyjnych, w tym tak¿e
z tzw. innych przyczyn. Zmiana kryteriów bilansowoœci i przemys³owoœci pozwoli³a na
przekwalifikowanie czêœci zasobów do pozabilansowych grupy b, a tak¿e na skreœlenie
z ewidencji. Zmiana kryteriów kwalifikowania zasobów pozwoli³a na pewn¹ dowolnoœæ
w ich stosowaniu i ukierunkowanie na rentownoœæ wydobycia.

Zasoby w poszczególnych kopalniach s¹ zró¿nicowane zarówno pod wzglêdem ich ro-
dzaju, jak i wielkoœci. Zró¿nicowana jest te¿ wielkoœæ zasobów przemys³owych, zw³aszcza
udostêpnionych lub udostêpnianych w kopalniach.

Skutkiem likwidacji kopalñ, w wiêkszoœci dysponuj¹cych jeszcze mo¿liwymi do wy-
dobycia zasobami, jest nieodwracalna utrata zasobów z uwagi na ich niedostêpnoœæ. Z bi-
lansu wypad³o ponad 2.5 mld Mg zasobów bilansowych i oko³o 1.2 mld Mg zasobów prze-
mys³owych. W kopalniach czêœciowo likwidowanych ubytek z dotychczas zasobów bilans-
owych wyniós³ oko³o 2.8 mld, a zasobów przemys³owych oko³o 0.8 mld Mg. W trakcie lik-
widacji kopalñ zasoby kwalifikowano b¹dŸ jako zasoby pozabilansowe grupy b, b¹dŸ jako
straty, a zasoby dotychczas pozabilansowe skreœlano z ewidencji.

Zasoby bilansowe w z³o¿ach niezagospodarowanych urealniono, stosuj¹c obowi¹zu-
j¹ce kryteria. Na koniec 2005 r. stan zasobów wynosi³ 18.6 mld Mg.
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Ze zmianami w bazie zasobowej GZW wi¹¿e siê wiele problemów nie uwzglêdnio-
nych w artykule, jak wystarczalnoœæ zasobów i ich ochrona, zw³aszcza w z³o¿ach kopalñ
likwidowanych i z³o¿ach niezagospodarowanych, prognozy zapotrzebowania na wêgiel
energetyczny i koksowy w kraju i za granic¹ i inne.
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Summary

The restructuring of Polish coal mine industry caused significant changes in the re-
sources of Upper Silesian Coal Basin. In the years 1991–2005 geological resources de-
creased of ca 21 mld Mg, recoverable resources of ca 23 mld Mg, developed resources of
over 10 mld Mg and non-developed resources of over 12 mld Mg. In the same time there
has been an increase of the non-recoverable resources (Tab. 1).

The number of mines operating decreased from 71 in year 1990 to 34 in 2005. Part of
previous resources have been categorized to other classes, part have been stroked off the
registry. The recoverable resources decreased of 14.1 mld Mg, developed resources of
10.5 mld Mg and mineable reserves of ca 8.8 mld Mg (Tab. 2).

The coal output in described period amounted to 1.698 mln Mg. The losses in re-
sources occurred then mainly from non-mining reasons.

The effect of coal mines closures was the loss of resources which got unreachable. The
recoverable and developed resources have been stroked off the register almost totally. In
the partially liquidated mines the resources decreased relatively slightly (Tab. 3).

The size of resources in undeveloped deposits became real and amount to 18.6 mld Mg.

The resources evaluation criteria became in practice the evaluation criteria of coal out-
put profitability.
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