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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití uhlí pro speciální účely v 

podmínkách České republiky. Cílem je analyzovat využití uhlí v jednotlivých 

odvětvích průmyslu. Práce obsahuje tři hlavní kapitoly. Ve druhé a třetí kapitole 

jsou obsaženy informace o uhlí, jako například jeho vznik a vlastnosti, klasifikaci 

uhlí, ložiska v České republice a ve světě a jednotlivá odvětví průmyslu, v nichž se 

uhlí využívá. Ve čtvrté kapitole jsou navrhnuta doporučení k využití vytipovaných 

druhů uhlí v jednotlivých průmyslových odvětvích. 

Klíčová slova: uhlí, ložiska uhlí, energetika, metalurgie. 

 

Summary 

Bachelor thesis deals with the possibilities of using coal for special purposes in the 

conditions of Czech Republic. The goal is to analyze coal utilization  in various 

industries. It contains three main chapters. The second and third chapter contains 

information of coal itself, such as the formation and properties, classification of 

coal, layers in the Czech Republic and abroad as well as the usage of coal in 

individual industries. The last section is devoted to suggest recommendations for 

the use of selected types of coal in various industrial sectors. 

Keywords: coal, coal deposit, energy, metalurgy. 
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1 ÚVOD 

Uhlí je významnou a nenahraditelnou surovinou, bez které se v dnešní době za 

stávajících používaných technologií lidstvo neobejde. V každodenním životě se 

setkáváme s využitím této suroviny v domácnostech, zejména k vytápění. Závisí 

na něm především výroba elektrické energie, bez které je jakákoliv činnost 

v dnešní době prakticky nemožná. Je nedílnou součástí dalších odvětví 

zpracovatelského průmyslu jako například v chemickém, metalurgickém, 

automobilovém, dále pak ve zdravotnictví, potravinářství apod.  

Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti využití uhlí pro speciální 

účely. Dále také souhrnně informovat o ložiscích uhlí v ČR a ve světě, 

kvalitativních parametrech uhlí dle typu s analýzou možností jeho využití 

v konkrétních odvětvích, jeho úsporou, nebo efektivnějším využití, jak z pohledu 

ceny, tak i smysluplnosti. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. Druhá kapitola 

se zaměřuje na obecné informace o této surovině, tj. vznik, chemické, fyzikální a 

technologické vlastnosti, specifikaci a jeho ložiska v České republice i ve světě. 

Další kapitola pojednává o konkrétním využití v daných odvětvích průmyslu, tedy 

v energetice, metalurgii, chemickém průmyslu, potravinářském průmyslu, 

zdravotnictví a automobilovém průmyslu. Kapitola dále obsahuje stručný náhled 

na možné využití v budoucnu. Ve čtvrté kapitole je práce zaměřena na doporučení 

využití vytipovaných druhů uhlí, s ohledem na kvalitu, cenu a ekologii. Je nutné 

konstatovat, že zásoby uhlí ubývají a jsou neobnovitelným zdrojem nejen pro 

výrobu energie. Z tohoto důvodu je namístě, zamýšlet se nad možnými způsoby 

náhrady uhlí tak, aby tuto surovinu mohly využívat i příští generace, nebo ji byly 

schopné nahradit alternativními zdroji. Součástí kapitoly jsou proto i návrhy 

k racionálnímu využití uhelných zásob z globálního hlediska. 

Výstupem bakalářské práce je analýza významnosti nerostné suroviny nejen pro 

dnešní speciální využití uhlí v průmyslu, ale i jako analýzu obecné potřebnosti uhlí 

pro současnou společnost a její budoucí požadavky na technické možnosti využití 

ve všech průmyslových odvětvích v souladu s předpokladem neustálého 

technického pokroku v odvětvích energeticky, metalurgie, chemie a farmacie. 
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2 VLASTNOSTI UHLÍ A JEHO LOŽISKA V ČR A VE 

SVĚTĚ 

Tato kapitola je zaměřena především na specifikaci uhlí, a to z pohledu na 

jednotlivé fáze jeho vzniku, stručnou klasifikaci, vlastnosti fyzikální, technologické 

a chemické. Rovněž se zabývá uhelnými zásobami v ČR, Evropě a ve světě. 

Obsahem této kapitoly je také informace obsahující statistické údaje o těžbě uhlí 

v ČR za rok 2014. 

2.1 Vznik uhlí 

Uhlí má organický původ a ve své podstatě je velký akumulátor tepelné a zářivé 

sluneční energie. Tuto energii přijímala planeta Země po celou dobu své 

geologické historie. V dnešní době můžeme nalézt část této energie ve formě 

fosilních paliv, tzv. kaustobiolitů. Vznik fosilních paliv uhelné řady byl podmíněn 

vznikem především rostlin, které jsou ovlivněny působením sluneční energie, vody 

a oxidu uhličitého obsaženého v atmosféře, která měla v počátečním stádiu vývoje 

tzv. redukční charakter a to znamená, že neobsahovala kyslík. Tyto rostlinné 

zbytky společně s odumřelými zbytky živočichů a planktonem se nahromadily 

z velké části v oblasti mírného pásma v mořských zálivech, jezerech a vodních 

tocích a poté postupným zaplňováním vznikly bažiny. Je známo, že největší 

zásoby uhlí se nahromadily v období karbonu, permu a třetihor, kdy byly podmínky 

pro vznik uhlí nejpříznivější.  

Ložiska uhlí v období organogenní sedimentace vznikaly o mocnostech 10m a o 

velkých rozlohách nad 1000 km² vlivem stejnoměrně vlhkého a teplého podnebí. 

Uhlí tedy, podle svého způsobu vzniku, patří mezi sedimentární horniny. 

Konkrétně do skupiny biolitů, do kterých se řadí všechny druhy uhlí a označují se 

jako tzv. kaustobiolity. Mezi základní proces vzniku uhlí řadíme proces uhelnění, 

bez kterého by se nekromasa, planktony nebo rostlinné zbytky nezměnily ve 

fosilní palivo. Tento proces probíhá ve dvou fázích, a to ve fázi biochemické 

(rašelinění) a geochemické (prouhelňování).  
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Biochemická fáze 

 V této fázi dochází k nahromadění rostlinného materiálu a jejím základem je 

rozklad organismů, které se dělí na autotrofní organismy, což jsou aerobní 

bakterie, plísně a houby do hloubky 0,5m a od hloubky 0,5m do zhruba 10 m je 

nazýváme heterotrofními organismy, což jsou anaerobní bakterie. Tyto organismy 

podléhají určitými rozkladnými procesy, jako je tlení, trouchnivění, hnití a 

rašelinění. Rašelinění probíhá nejčastěji v místech s částečným přístupem 

vzduchu, tedy v subakvatickém prostředí. Výsledkem tohoto procesu je rašelina. 

Poté je rašelinění vystřídáno geochemickou fází, tj. prouhelňováním. 

Geochemická fáze 

Tato fáze obsahuje soubor procesů, kterými se již ponořená rašelinná hmota 

proměňuje společně za pomocí geologických faktorů v málo, středně až hodně 

prouhelněné uhlí. Hlavní roli v geologických faktorech má teplota, která ovlivňuje 

svým růstem chemickou a strukturní stavbu organické hmoty. Tlak svou 

přítomností mění objem plynné fáze a tím také intenzitu reakcí, které při 

prouhelňování probíhají. Hlavním procesem geochemické fáze je prouhelňování, 

které je definováno jako složitý proces vytvářející hnědouhelnou, černouhelnou 

nebo antracitovou sloj. Prouhelnění se dělí na 4 stádia a to na porašelinné, 

hnědouhelné, černouhelné a antracitové stádium. 

V průběhu prouhelňovacího procesu se vytvořily v uhelné hmotě tzv. macerály 

z pletiv, zbytků rostlin, atd., které jsou základní petrografickou součástí uhlí. Jsou 

to částice o určitých vlastnostech, které se při pozorování uhelné hmoty 

v odráženém světle mikroskopu liší svou strukturou, tvarem a světelnou 

odrazností. Jejich odlišnost je dána rozdílným původním rostlinným materiálem a 

podmínkami procesů prouhelnění. Macerálové skupiny se dělí u černého uhlí na: 

vitrinit, liptinit a inertinit. U hnědého uhlí se skupiny dělí na: huminit, liptinit a 

inertinit. 

[1], [2] 
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2.2 Vlastnosti uhlí 

Vlastnostmi se jednotlivé uhlí mohou lišit z hlediska chemického, fyzikálního a 

technologického. Níže jsou tyto vlastnosti blíže specifikovány. 

Chemické složení 

Organická hmota uhlí se skládá především z aktivních prvků jako uhlíku C, v 

menším podílu pak vodík H. Dalšími prvky, které se běžně analyzují, jsou S síra, 

případně O kyslík a to formou dopočtu z celkového složení. Výjimečně jsou 

analyzovány prvky tvořící neaktivní zbytek jako např. dusík N, křemík Si, hořčík 

Mg, vápník Ca, železo Fe, chlor Cl apod.  Obsah kyslíku O je velmi rozdílný.  

Tabulka 1 Prvkové složení druhů tuhých paliv 

Druh 
Prvkové složení [%] 

Empirický vzorec 
C H O S 

Dřevo 50 6 43 1 C42H60O27 

Rašelina 60 6 33 1 C50H60O20 

hnědé uhlí 73 6 19 2 C60H60O12 

černé uhlí 82 5 10 3 C78H30O 

 
Zdroj: [3] 

Uhelná hmota se skládá z chemického hlediska na 3 složky: hořlavinu, popelovinu 

a vodu.  

Hořlavina se řadí mezi užitkovou složku uhlí a právě tato část působí na použití 

uhlí jako surovinu pro další zpracování nebo jako palivo. Aby bylo možné získat 

množství této složky v uhlí, od celkové hmoty odečteme popeloviny a obsah vody. 

Společně s prouhelněním v hořlavině roste podíl uhlíku Cdaf a klesá množství 

vodíku Hdaf a kyslíku Odaf. Množství jednotlivých prvků a stupeň prouhelnění určuje 

geologické stáří a složení látek, ze kterých uhlí vzniklo. Hořlavinu dělíme na 

prchavou a neprchavou podle reakce při zahřívání. Část, která např. při 

koksování, tedy při zhruba 1050°C a bez přístupu vzduchu, unikne, je prchavá 

hořlavina. Je to charakteristický znak pro stupeň prouhelnění a při vyšším stupni 

tato hořlavina klesá. Zbytek po koksování je hořlavina neprchavá. Do hořlaviny lze 
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zařadit síru, kterou je vhodné před použitím uhlí snížit na minimum z důvodu 

přechodu síry do surového železa jakožto nežádoucího jevu, avšak z dostupných 

informací není tento proces nikde využíván – znám. 

Popeloviny se dělí na vlastní (inherentní) a přimíšené. Vlastní popeloviny se 

skládají ze součástí obsažených v rostlinstvech, ze kterých vznikalo uhlí a 

docházelo tak ke znečištění. Jejich podíl je nízký, např. v černém uhlí zhruba  

5-10 % a v uhelné hmotě je nezaznamenáme pouhým okem či klasickými 

mikroskopy. Nelze je rozdělit procesy jako např. drcením či rozdružováním. Jelikož 

se přimíšené popeloviny vyskytují v nadloží a podloží uhelných slojí poměrně 

snadno se dostanou k uhelné hmotě při dobývání a lze je zbystřit okem. Dobývání, 

uložení sloje, či jiné faktory mohou ovlivnit množství přimíšených popelovin v uhlí 

a jejich obsah musí mít danou mez. Pomocí úpravných procesů lze tyto 

popeloviny odstranit. 

Obsah vody závisí na stupni prouhelnění, tudíž při větším stupni prouhelnění se 

snižuje množství obsažené vody. Například až 90% původní vody obsahuje 

rašelina, která byla právě vytěžena, 65% vody obsahuje lignit, hnědé uhlí 15-60%, 

černé uhlí 2-10% (ve zvláštních případech i nad 10%) a nejméně vody má antracit 

a to okolo 1%. 

[1], [3] 

 

Fyzikální vlastnosti 

K významným fyzikálním vlastnostem uhlí patří: 

 Hustota 

 Barva, lesk 

 Lom a štěpnost 

 Pevnost, tvrdost, křehkost, drtitelnost, melitelnost 

 Měrná tepelná kapacita 

 Tepelná vodivost 

 Teplota zápalnosti. 
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Hustota, jejíž jednotka je kg*m-3, patří mezi základní fyzikální parametr a je 

definována jako hmotnost objemové jednotky dané látky. Hustota závisí na 

obsahu vody a popelovin, stupni prouhelnění a podílu petrografických složek. 

Barva rozděluje uhlí na dvě hlavní skupiny: černé a hnědé uhlí. Hnědé uhlí se 

zbarvuje do hnědé až černohnědé, černé uhlí do černé až šedavě černé a antracit 

šedočerně se žlutavým kovovým odstínem. Barva se posuzuje např. vrypem do 

uhlí. Lesk se projevuje odrážením dopadajícího světla na povrch uhlí. Dělí se na 

lesk matný, polomatný, pololesklý až silně lesklý. Důležitými aspekty u lesku uhlí 

je petrografické složení uhelné hmoty, obsah popelovin a stupeň prouhelnění. 

Na povrchu rozlomeného uhlí je lom, který je jedním ze znaků klasifikace uhlí a 

dělí se na lom lasturový, hranolový nepravidelný, atd. Lom lasturový je nejčastější. 

Ke štěpnosti dochází k oddělení při zmenšování částic, např. drcení a mletí. 

Kritériem pevnosti je soudržnost uhlí a je určována pomocí odporu, který klade 

daný kus uhlí proti např. pádu, vzájemnému tření dvou kusů nebo vnějšímu tlaku. 

Tvrdost uhlí se vyznačuje odolností proti vrypu a roste s prouhelněním. Vlastnost, 

při které se uhlí rozpojí na větší nebo menší kousky za pomocí vnějších sil se 

nazývá křehkost uhlí. Melitelnost je vyjádřena vzájemným odporem mletého 

materiálu kladeným na rozpojování. 

Měrná tepelná kapacita, která se značí cp, je schopnost uhlí vázat tepelnou 

energii. Závisí na obsahu prchavé hořlaviny, popelovin a vody. 

Měrná tepelná vodivost je také jako měrná tepelná kapacita závislá na obsahu 

prchavé hořlaviny, popelovin a vody a značí se  . Mezi polovodiče patří černé 

uhlí a antracit, hnědé uhlí je považováno za horší vodiče tepla. 

Teplota zápalnosti je teplota, která se řeší při ukládání a skladování uhlí, aby 

nedošlo k samovznícení a také na kterou teplotu je potřeba uhlí zahřát, aby hořelo 

bez tepla z jiného zdroje. 

[1], [2], [3] 
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Technologické vlastnosti 

Technologické vlastnosti společně s možnostmi využití uhelné hmoty stanovíme 

po tepelném zpracování, jelikož při tomto zpracování se liší svými vlastnostmi. Pro 

hodnocení jednotlivých vlastností se používají např. ukazatele jako je: 

 Spalné teplo, 

 výhřevnost, 

 index puchnutí, 

 koksovatelnost, 

 bod tání popela aj.  

Spalné teplo se označuje Qs, jednotkou je MJ/kg charakterizuje se jako teplo, 

které je uvolněno pomocí spálení 1kg nebo 1g uhlí na oxid uhličitý, oxid siřičitý, 

oxid dusičitý a kapalnou vodu. 

Výhřevnost se označuje Qi a její jednotkou je stejně jako u spalného tepla MJ/kg a 

definuje se jako teplo, které je uvolněno za stejných podmínek jako spalné teplo, 

jen se místo kapalné vody uvolňuje vodní pára. 

Index puchnutí je jedním z koksovacích parametrů, abychom zjistili, zda je uhlí 

vhodné pro výrobu koksu z pohledu možného poškození zdiva koksárenských 

komor, výtěžnosti procesu a určuje se jim spékavost černého uhlí. Stanovuje se 

obdobně jako prchavá hořlavina a to při zahřívání vzorku uhlí za nepřístupu 

vzduchu. Běžně je označován jako Sl. 

Stanovení koksovatelnosti pomocí dilatometru probíhá použitím analýzy 

objemových změn vzorku uhlí při zahřívání a jedná se o měření tzv. dilatometrické 

křivky, která charakterizuje záznam kontrakce (smrštění) a dilatace (roztažení) uhlí 

či polokoksu. 

Bodem tání popela se rozumí nejnižší možná teplota a moment, kdy dochází 

k roztavení měřeného popela. V tomto případě je třeba zohlednit složení popela a 

atmosféru, ve které se nachází.                 [1] 
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2.3 Klasifikace uhlí 

Dle prouhelnění se uhlí rozděluje do tří skupin na hnědé uhlí, černé uhlí a antracit. 

Jak již je zmíněno v podkapitole o vzniku uhlí, toto rozdělení ovlivňuje stupeň 

prouhelnění, tedy i množství obsaženého uhlíku a obsahu prchavé hořlaviny u 

jednotlivého typu uhlí. Mezi standard v zahraničí se obecně používá rozhodující 

parametr prouhelnění z obsahu prchavé hořlaviny Vdaf. Pro stanovení stupně 

prouhelnění je zapotřebí stanovit také parametry macerálového složení uhlí, 

především vitrinitu, který je většinovou macerálovou skupinou. 

Jelikož je práce zaměřena na černé a hnědé uhlí, klasifikace se bude týkat 

především těchto typů. 

Černé uhlí je obvykle hnědočerného až černého zbarvení. Ložiska jsou uložena v 

určité hloubce pod povrchem, a proto těžba probíhá hlubinným způsobem. Stupeň 

prouhelnění má vyšší než hnědé uhlí. Podíl uhlíku se pohybuje mezi 80-90 %, 

výhřevnost je v rozpětí 25-35 MJ/kg a podle obsahu prchavých hořlavin se dělí na 

uhlí:  

 koksové (15-20 %), 

 žírné (21-32 %), 

 plynové (33-38 %), 

 a další. 

Výše zmiňované typy uhlí patří do skupiny tzv. koksovatelných uhlí, která jsou 

schopna procházet plastickým stavem o určité teplotě a za nepřístupu vzduchu, a 

tím se z nich stane kvalitativně nový druh paliva tzv. koks. Koksovatelnost je dána 

vlastnostmi uhlí, jako je např. stupeň prouhelnění. Dále se černé uhlí dělí na 

energetické uhlí, na kterém se sleduje při použití především výhřevnost (bývá 

mezi 25-32 MJ/kg) a obsah síry. Tento typ nemá spékací vlastnosti, které jsou 

potřebné pro koksování, a proto jej nelze použít pro výrobu koksu, ale využívá se 

např. při výrobě elektrické energie. 

[30] 
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Hnědé uhlí není tak kvalitní jako uhlí černé, avšak má své trvalé místo jako palivo 

např. při výrobě tepla a elektrické energie. Ložiska jsou uložena na povrchu nebo 

v malé hloubce pod povrchem, tudíž se dá těžit povrchově a náklady na těžbu jsou 

tedy poněkud levnější než u uhlí černého. Podíl uhlíku je okolo 50-80 %, obsah 

prchavých hořlavin je zhruba mezi 50-60 %. Výhřevnost se pohybuje mezi 10-18 

MJ/kg.  

Dalším typem uhlí je lignit, který je považován za nejméně kvalitní a 

karbonizované uhlí. Používá se výhradně pro výrobu elektřiny či tepla. Podíl uhlíku 

se pohybuje mezi 30-50 % a jeho výhřevnost je zhruba 13 MJ/kg. Za nejkvalitnější 

černé uhlí se považuje antracit, který se vyznačuje podílem uhlíku nad 90% a 

výhřevností nad 30 MJ/kg. Používá se na vytápění nebo k výrobě chemikálií. 

V uhelné řadě se nachází také rašelina, která je tzv. nahromaděný částečně 

rozložený rostlinný materiál a používá se po usušení jako fosilní palivo, 

v zahradnictví, při výrobě sladové whisky, atd. Výrazně tvořen uhlíkem je také 

grafit, který se používá v metalurgickém průmyslu. Díky své tepelné odolnosti z něj 

vyrábí tavicí kelímky, elektrody do obloukových pecí při výrobě oceli, atd. Další 

uhlíková hornina, ne příliš známá, se nazývá šungit, který je starý zhruba 2 

miliardy let a na pohled je to neprůsvitný černý kámen, který je považován za 

léčivý. 

[34], [36] 

Informace v této části textu (kapitola 2.2 a 2.3) byly čerpány z uvedených zdrojů, 

avšak číselné hodnoty popisující vlastnosti a charakteristiky jednotlivých prvků 

byly po konzultaci nahrazeny aktuálními hodnotami, které poskytnul konzultant 

této práce z podniku Třinecké železárny.  
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2.4 Ložiska uhlí v ČR 

Na území České republiky se nachází ložiska černého a hnědého uhlí. V této 

kapitole se zaměřím na evidovaná ložiska a stručný popis společností, které 

v jednotlivých oblastech těží. 

Černé uhlí 

 

Obrázek 1: Ložiska černého uhlí v ČŘ 

Zdroj: [5] 

Na obrázku 1 je zobrazena mapa ČR, která znázorňuje evidovaná ložiska černého 

uhlí, která jsou umístěna v šesti pánvích: 

 hornoslezské, 

 vnitrosudetské, 

 mělnické, 

 podkrkonošské, 

 středočeské, 

 plzeňské a radnické.  
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V dnešní době se těží v hornoslezské pánvi společností OKD, a.s. ve třech důlních 

závodech. V důsledku současné hospodářské situace, nejen v evropském 

kontextu, světové ceny uhlí na trzích výrazně poklesly. Rostoucí náklady na těžbu, 

která je realizována, ve stále větších hloubkách, způsobuje skutečnost, že 

rentabilita podnikání OKD klesá. Proto i objem těžby OKD v zájmu udržení 

rentability podnikání klesá. 

 1. Závod je složen z původních dolů Darkov a Karviná, které se sloučili 1. 

ledna 2015 a patří zde lokalita ČSA, Lazy a Darkov. 

 2. Závod je přejmenovaný původní důl ČSM k 1. Lednu 2015. Dělí se na 

dvě lokality: Sever a Jih. Je to jeden z dolů v OKR, které byly otevřeny po 2. 

Světové válce. 

 3. Závod je přejmenovaný původní důl Paskov k 1. Lednu 2015 a patří mezi 

jediný činný důl v ostravské části, ve kterém se těží kvalitní koksovatelné 

uhlí. Tento závod tvoří dvě lokality: Staříč a Chlebovice. V této lokalitě je 

vysoká plynodajnost, která komplikuje otvírkové, přípravné a těžební práce. 

V roce 2013 se jednalo o uzavření tohoto dolu, nicméně se těžba 

prodloužila pravděpodobně do konce roku 2017 a stát zaplatí na sociální 

programy pro horníky 600 milionů korun. 

Společnost OKD také vlastní důl Frenštát, ve kterém se dosud netěžilo a je 

v konzervačním režimu již 20 let. Z názvu dolu je zřejmé, že se nachází ve 

Frenštátě pod Radhoštěm a jeho konzervační provoz (např. větrání, čerpání 

důlní vody) stojí OKD zhruba 60 milionů korun ročně a zajišťuje jej cca 40 

pracovníků. S dolem je spjat spor o stavbách, které jsou součástí dolu a byly 

zkolaudovány na určitou dobu, která vypršela.  Jedná se tedy o to, zda by 

budovy měl stát nařídit zbourat, což by se líbilo ochráncům přírody a 

obyvatelům přilehlých obcí. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na začátku 

března tohoto roku prohlásil, že je zde možnost odkoupení dolu státem od 

OKD, ovšem nelze tvrdit, že se tento návrh uskuteční. 

[4], [8], [16], [20] 
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Hnědé uhlí 

 

 

 

Na obrázku 2 je zobrazena mapa ČR znázorňující ložiska hnědého uhlí a oblast 

územních limitů těžby, což znamená, že dobývací prostory a oblasti na takto 

vyznačeném území by měly zůstat nevytěženy usnesením vlády ČR č. 444/1991. 

Tento návrh přijal bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal. Důvodem byla 

ochrana životního prostředí a krajiny a týká se především lomu ČSA, Bílina a 

Vršany. Jelikož se zásoby hnědého uhlí zmenšují, dochází k tlaku na 

přehodnocení rozhodnutí z roku 1991. 

V ČR se hnědé uhlí těží ve dvou pánvích: 

 severočeské hnědouhelné (mostecké), 

 sokolovské. 

Obrázek 2 Ložiska hnědého uhlí v ČR 

Zdroj: [5] 
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V severočeské hnědouhelné pánvi se povrchově dobývá na lomech Jan Šverma, 

Vršany, ČSA, Bílina a Nástup – Tušimice. V sokolovské pánvi se dobývá na lomu 

Jiří. Jednotlivé lomy těží čtyři těžební společnosti. Akciová společnost Vršanská 

uhelná provozuje těžbu hnědého uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné 

pánve na lomu Vršany. Roku 2013 tato společnost uzavřela kontrakt 

s energetickou společností ČEZ o dovozu uhlí do elektrárny Počerady. Severní 

energetická, a.s. provozuje těžbu v severočeské hnědouhelné pánvi na lomu ČSA. 

Lom ČSA je omezen těžebními limity usnesených vládou. Pokud vláda 

v budoucnu nerozhodne jinak, je možné, že se po roce 2022 bude muset těžba 

v této lokalitě zastavit. Severočeské doly a.s. jen svým názvem napoví, že těžba 

probíhá v severočeské hnědouhelné pánvi na lomech Nástup – Tušimice a Bílina. 

Jsou největším producentem hnědého uhlí v ČR. Aktuálně se jedná o prolomení 

limitů na lomu Bílina a tím zajistit dodávky hnědého uhlí alespoň pro tuzemské 

teplárenství. Akciová společnost Sokolovská uhelná těží v sokolovské pánvi na 

lomu Jiří, patří mezi nejmenší hnědouhelnou těžební společnost a je také jednou 

z největších nezávislých společností, která produkuje elektrickou energii v ČR.  

[9], [10], [11], [12], [20] 

Statistické údaje o těžbě uhlí v ČR 

V letech 2010-2014 se v ČR vytěžilo černého uhlí v průměru 10 283 000 tun a 

hnědého uhlí průměrně 42 497 000 tun. Konkrétní údaje v jednotlivých letech 

obsahuje tabulka 2, ze které vyplývá, že těžba hnědého uhlí je přibližně 

pětinásobně vyšší, než u uhlí černého, což je způsobeno vysokou spotřebou této 

suroviny v oblasti výroby energie a tepla a celkově např. způsobem dobývání, 

protože povrchová těžba je mnohem rentabilnější. 

Tabulka 2 Těžba uhlí v ČR 

Rok Černé uhlí [t] Hnědé uhlí [t] 

2010 11 435 228 43 773 544 

2011 11 265 442 46 619 507 

2012 11 439 490 43 532 500 

2013 8 593 792 40 386 983 

2014 8 683 451 38 176 507 

Zdroj: [29] 
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2.5 Ložiska uhlí ve světě 

Následující kapitola se zaměřuje na místa s významnými zásobami a těžbou 

černého a hnědého uhlí, jako je USA, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika, 

Austrálie a Evropa. Na obrázku 3 je zobrazena mapa světa, ve které jsou 

zakreslena ložiska uhlí podle zásob v mld. tun. Největší těžba černého uhlí je 

v USA, Rusku, Indii, Číně, Jihoafrické republice a Austrálii, největší těžba hnědého 

uhlí je v Rusku, USA, Číně, Austrálii a Indii. 

Obrázek 3 Ložiska uhlí ve světě 

Zdroj: [2] 



Michaela Dudková: Možnosti využití uhlí pro speciální účely v ČR 

 

2015 15 

 

Uhelné zásoby v USA  

Umístění ložisek v USA znázorňuje obrázek 4. Nacházejí se v těchto oblastech: 

východní, centrální, jižní (u pobřeží Mexického zálivu), severní Velké plošiny, 

Skalisté hory a západní (u pobřeží Tichého oceánu). Celkem 43% z celkových 

zásob tvoří černá uhlí, 28 % hnědého uhlí a 1 % celkových zásob tvoří antracity. 

 

Obrázek 4 Ložiska uhlí v USA 
Zdroj: [2] 

Uhelné zásoby v Rusku 

Uhelné ložiska Ruska jsou znázorněny na obrázku 5. Rusko je po USA největším 

producentem černého uhlí a prvním hnědého uhlí. V asijské části za Uralem leží 

70-80 % celkových zásob. Více než polovina těžby je prováděna povrchovým 

způsobem. 
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Uhelné zásoby v Indii 

Rozmístění ložisek v Indii znázorňuje obrázek 6. Způsob těžby je v této zemi 

pozadu oproti jiným zemím a jejich technologiím. Ověřené zásoby v Indii jsou 92 

mld. tun. V Indii je zhruba 70 % elektrické energie tvořeno z uhlí. 

  

  

Obrázek 5 Ložiska uhlí v Rusku 

Zdroj: [13] 

 

Obrázek 6 Ložiska uhlí v Indii 

Zdroj: [14] 
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Uhelné zásoby v Číně 

V Číně se vyskytuje zhruba ze 70 % černé uhlí a asi 30 % patří hnědému uhlí a 

antracitu. Je zde okolo 16 000 dolů a malodolů. Na obrázku 7 jsou oranžovou 

barvou znázorněna ložiska a ty nejvýznamnější jsou umístěna v provinciích 

Shanxi, Henan, Heilongjiang, atd. 

 

 

Uhelné zásoby v Austrálii 

Ložiska černého uhlí a antracitu se nachází ve východní Austrálii, v Novém Jižním 

Walesu a Queenslandu, vyznačených na obrázku 8, kde je uloženo zhruba 90 % 

australských zásob. Hnědé uhlí se vyskytuje v oblasti jihu země ve státě Victoria, 

konkrétně v pánvi Latrobe Valley, kde je těženo asi 90 % australského hnědého 

uhlí. Uhlí patří v Austrálii mezi druhou nejvýznamnější exportní komoditu. Ačkoli je 

rekordní množství vývozu, tak těžba není příliš rentabilní a to z důvodu nízkých 

tržních cen. Téměř 30 % australského sektoru s hnědým uhlím jsou ve ztrátě, ale 

než aby za značné náklady uzavřeli doly, stále se čeká, že ceny půjdou nahoru. 

Obrázek 7 Ložiska uhlí v Číně 

Zdroj: [2] 

 



Michaela Dudková: Možnosti využití uhlí pro speciální účely v ČR 

 

2015 18 

 

 

Uhelné zásoby v JAR 

Jihoafrická republika patří mezi hlavní producenty a vývozce černého uhlí. Je zde 

zhruba 100 činných hlubinných a povrchových dolů. Z větší části je těženo 

energetické uhlí a jen z 3 % se podílí antracit a koksové uhlí. Uhlí těženo v této 

lokalitě patří k těm nejlevnějším na světě. Na obrázku 9 lze vidět jednotlivé 

rozložení ložisek. 

 

 

 

 

 

 

 

[2], [17], [18] 

Obrázek 8 Ložiska uhlí v Austrálii 

Zdroj: [2] 

 

Obrázek 9 Ložiska uhlí v JAR 

Zdroj: [2] 
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Uhelné zásoby v Evropě 

Následující tabulka je vytvořena podle přílohy č. 1 a znázorňuje těžbu uhlí 

v zemích Evropy. Z tabulky lze vyčíst, že v produkci hnědého uhlí k roku 2013 

dominují Německo (182,7 Mt), Polsko (65,5 Mt), Řecko (53.8 Mt) a ČR (40.5 Mt). 

Z hlediska černého uhlí produkuje největší množství k roku 2013 Polsko (76,5 Mt), 

Ukrajina (63,3 Mt), Velká Británie (12,8 Mt), ČR (8,6 Mt) a Německo (7,5 Mt).  

Tabulka 3 Produkce uhlí v Evropě za rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrajina je významným producentem uhlí v Evropě. Centrum těžby je Doněcká a 

Luhanská oblast, zvaná Donbas, kde už několik měsíců probíhá válečný konflikt, 

což zapříčinilo omezení nebo zastavení těžby některých uhelných dolů, 

s meziročním snížením o více než pětinu. Již několik let je těžba závislá na 

státních dotacích, z důvodu vysokých nákladů na těžbu a tržních cen.  Je zde také 

snaha ze strany Ukrajiny připravit 35 černouhelných dolů na privatizaci, která by 

měla proběhnout ke konci letošního roku. Ovšem privatizace je v současnosti 

nepravděpodobná. Těžba v Polsku, která zaměstnává asi 100 tisíc lidí a obstarává 

polovinu výroby elektrické energie, je ztrátová. A to z mnoha důvodů, jako jsou 

např. geologické podmínky (těžba probíhá až 1 km pod povrchem), pokles cen 

uhlí a zároveň vysoké náklady.  Horníci mají běžně dvojnásobek národního 

mzdového průměru, asi 40 tisíc korun, a pracuje se pětkrát do týdne, tudíž drahé 

důlní stroje nejsou využívané tak, jak by mohly.      

           [20], [35]   

Stát Černé uhlí (Mt) Hnědé uhlí (Mt) 

Německo 7,5 182,7 

Polsko 76,5 65,5 

Řecko - 53,8 

ČR 8,6 40,5 

Ukrajina 63,3 - 

VB 12,8 - 

Zdroj: [15] 
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3 ANALÝZA VYUŽITÍ UHLÍ PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY 

Uhlí je důležitá a velmi používaná surovina, která se díky svému složení využívá 

pro speciální účely lidské činnosti. Těchto činností či odvětví, ve kterých se 

využívá uhlí je spousta, nic méně za ty speciální a poměrně důležité lze považovat 

například energetický průmysl, metalurgie, chemický průmysl nebo také stavební 

či automobilový průmysl. Tudíž část průmyslu je ve větší či menší míře závislá 

právě na této surovině. Na obrázku 10 je zobrazeno schéma, které znázorňuje 

většinu možností, jak uhlí využít a popřípadě co z něj vyrobit. 

Obrázek 10 Schéma využití uhlí 
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3.1 Uhlí a energetický průmysl 

K výrobě ať už tepla nebo elektřiny neodmyslitelně patří uhlí. Právě z této suroviny 

se ve světě vyrábí více než 44 % veškeré spotřebovávané elektrické energie. 

V produkci elektrické energie a tepla se uhlí využívá nejčastěji pomocí parního 

oběhu, při kterém probíhá spalování uhlí a tím je teplo uvolňováno v ohništi 

parního kotle, kde reaguje uhlík s kyslíkem jako zdroj tepla. Spalování je složitý 

proces, jehož výsledek je ovlivněn vlastnostmi použitého uhlí, jako například 

stupeň prouhelnění, macerálové složení, petrografické složení a podmínky 

spalování. Dalším ovlivňujícím faktorem je úprava uhlí, která spalování předchází. 

Aktuálně se po celém světě odstavuje více uhelných elektráren, než kolik se jich 

postaví. V letech 2003-2014 se jich odstavilo o 22 % více, než jich bylo postaveno. 

Jedním z hlavních důvodů je snižování emisí skleníkových plynů, které je 

podporováno EU. Jestliže na letošní pařížské konferenci bude dohodnuto další 

snížení těchto plynů, je pravděpodobné, že počet odstavených uhelných 

elektráren se ještě zvýší. Tato situace ohrožuje každou desátou elektrárnu 

v Evropské unii. Tento rok by se měly dokončit nová pravidla, která stanoví, jaké 

emise budou muset splňovat nejen uhelné elektrárny od roku 2020. Tudíž je 

pravděpodobné, že investice, které energetické společnosti uskutečnily za miliardy 

korun, mohou být ohroženy. 

Graf 1 Výroba elektrické energie jednotlivými elektrárnami za rok 2013 v [%] 

 

Zdroj: [22] 
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Graf 1 znázorňuje podíl jednotlivých elektráren na výrobě elektrické energie za rok 

2013 v ČR. Z grafu lze vyčíst, že suverénně největší podíl mají uhelné elektrárny 

s 51,4%, poté jaderné s 35,3%. Na zbylých necelých 14% se podílí elektrárny 

vodní, plynové, fotovoltaické a větrné. Tudíž je zcela zřejmé, že uhlí v energetice 

ČR je zatím nenahraditelnou surovinou.  

Na obrázku 10 je zobrazeno zjednodušené schéma, jak funguje uhelná elektrárna. 

Elektřina vzniká pomocí přeměny energie obsažené v uhlí a biomase. Palivo se 

pásovými dopravníky převede do zásobníku a odtud se uhlí odvede řetězovými 

přepravníky a poté padá šikmými svody na dno fluidního kotle. Při spalování je 

teplota v kotli kolem 900°C. Pod fluidním kotlem je umístěna skříň primárního 

vzduchu, do které se vhání vzduch o teplotě 220°C. Dno kotle tvoří deska 

z ohnivzdorného betonu a asi 3460 trubiček, které vhání do kotle primární vzduch. 

Hořící uhlí a popeloviny se vznášejí ve fluidním kotli pomocí vzduchu, který proudí 

z trubiček. V tuto chvíli se uhlí chová jako tekutina. Hořící lože se udržuje ve stále 

stejné výšce regulovaným odváděným ložového popílku Do topeniště se vhání 

ještě sekundární vzduch, aby byl v kotli dostatek vzduchu a docházelo tak 

k dokonalému spálení. Důležitou součástí je také cyklon, do kterého se vtahují 

spaliny z kotle společně i s nespálenými částicemi. Cyklony slouží k odlučování 

pevných částic z odsávaných spalin, kde se rotací oddělí nespálené palivo, které 

padá dolů a vrací se zpět do topeniště. Z cyklonu odcházejí spaliny o teplotě 

850°C. Ložový popílek se ve chladičích a dopravních šnecích vychladí. Spaliny 

z cyklonu vstupují do dodatkových ploch kotle, kde odevzdají své teplo, které 

slouží k přehřívání páry a ohřevu napájecí vody a vzduchu pro spalování. Tím se 

kouřové plyny vychladí zhruba na 135°C a vstupují do elektroodlučovače, jejichž 

účinnost přesahuje 99 %, a oddělí pevné částice od kouřových plynů. Stlačený 

vzduch pak potrubím žene odloučený popílek do sil, kde se skladuje pro další 

využití. Konec spalovacího traktu tvoří sací ventilátor, který odsává vyčištěné 

spaliny z kotle a vhání je do komína. Do ovzduší odcházejí spaliny obsahující jen 

minimum škodlivých látek. Množství oxidu siřičitého ve spalinách fluidního kotle se 

udržuje na nízké hodnotě dávkováním vápence do spalovacího procesu. Vzniklý 

produkt reakce oxidu vápenatého a oxidu siřičitého se váže na popeloviny. Ložový 
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a úletový popílek patří mezi vedlejší energetické produkty dále využívané 

především ve stavebnictví. 

[19], [23]  

 

 

Obrázek 11 Schéma provozní části uhelné elektrárny 

Zdroj: [19] 

Aby se mohla vyrábět elektrická energie společně s teplem, používají se tzv. 

kogenerační jednotky. Jsou to velmi propracovaná technologická zařízení, která 

se skládají ze spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných 

výměníků a především řídicího systému, který umožňuje řídit jednotky místně 

nebo dálkově pomocí počítače nebo mobilního telefonu přes internet. Elektřina 

z těchto jednotek se používá pro vlastní spotřebu daného objektu, nebo je možno 

ji dodávat do sítě. Teplo z jednotky se používá pro vytápění budov, k přípravě 

teplé užitkové vody nebo tepla. Slouží také jako nouzové zdroje elektrické energie 

v místech, kde je elektřina potřebná nepřetržitě. Jelikož jsou kogenerační jednotky 

rozloženy decentrálně, výroba elektřiny a tepla probíhá v blízkosti jejich spotřeby a 

tudíž odpadají ztráty způsobené přenosem a distribucí elektřiny. Mezi hlavní paliva 

pro pohon kogeneračních jednotek je zemní plyn, ale používá se již také např. 

bioplyn, důlní plyn, atd. Kogenerace se díky možnosti dodávání elektřiny v předem 

stanovenou dobu a v určeném množství řadí mezi řiditelné zdroje energie.  [31] 
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Tabulka 4 Seznam uhelných elektráren v ČR 

 
Zdroj: [19] 

 

Z tabulky 4 je zřejmé, že za klíčového hráče v české energetice je považována 

akciová společnost ČEZ, která provozuje uhelné elektrárny ve 13 lokalitách: 

Dětmarovice, Hodonín, Ledvice, Mělník, Počerady, Poříčí a Dvůr Králové, 

Prunéřov, Tisová, Trmice, Tušimice, Vítkovice a Jindřichův Hradec. Elektrárny 

vlastnící ČEZ jsou také v Polsku nebo Bulharsku. Zahraniční elektrárny společně 

s elektrárnami Dětmarovice a Vítkovice spalují černé uhlí, ostatní spalují uhlí 

hnědé. Jedná se především o umístění jednotlivých elektráren a provozované 

těžby z praktického hlediska. V některých uhelných elektrárnách společnosti ČEZ 

Elektrárna Společnost Typ uhlí 

Dětmarovice ČEZ Černé 

Hodonín ČEZ Hnědé 

Ledvice ČEZ Hnědé 

Mělník ČEZ Hnědé 

Počerady ČEZ Hnědé 

Poříčí ČEZ Hnědé 

Dvůr Králové ČEZ Hnědé 

Prunéřov ČEZ Hnědé 

Tisová ČEZ Hnědé 

Trmice ČEZ Hnědé 

Tušimice ČEZ Hnědé 

Vítkovice ČEZ Černé 

Jindřichův Hradec ČEZ Hnědé 

Opatovice Elektrárny Opatovice Hnědé 

Kladno Alpiq Generation Černé, Hnědé 

Třebovice Veolia Černé 

Komořany United Energy Hnědé 

Vřesová Sokolovská Uhelná Hnědé 

Plzeň Plzeňská teplárenská Hnědé 

Praha-Malešice Pražská teplárenská Černé 

Litvínov T700 Unipetrol RPA Hnědé 

Chvaletice Severní energetická Hnědé 



Michaela Dudková: Možnosti využití uhlí pro speciální účely v ČR 

 

2015 25 

 

se spolu s uhlím spaluje také biomasa. Největší producent elektřiny a tepla 

z biomasy je Elektrárna Hodonín. 

Mezi méně výkonné producenty v oblasti energetiky patří společnost Severní 

energetická, Sokolovská uhelná, Elektrárny Opatovice, Alpiq generation CZ, 

Veolia Energie ČR, United Energy, Unipetrol RPA a další. 

Mezi distributory uhlí patří tyto společnosti: OKD, EP coal trading, která obchoduje 

např. s polským uhlím z hlubinného dolu PG Silesia nebo hnědouhelným lignitem 

z německých dolů Mibrag, Severočeské doly, Sokolovská uhelná, atd. 

Co se týče výhřevnosti uhlí používané v elektrárnách, tak např. uhelná elektrárna 

Dětmarovice, která odebírá uhlí z ostravsko-karvinského revíru, spaluje černé uhlí 

s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg.  V elektrárně Ledvicích se spaluje hnědé uhlí 

s výhřevností mezi 11 a 13 MJ/kg. Zkratka MJ/kg vyjadřuje podíl energie a 

množství. 

 

Obrázek 12 Mapa uhelných elektráren a tepláren v ČR 
Zdroj: [33] 
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V zahraničí, konkrétně v USA, se snaží nahradit uhlí břidlicovým plynem, který by 

měl být šetrnější k životnímu prostředí oproti klasickému spalování uhlí a zároveň 

ekonomicky méně náročným. V USA výroba elektřiny v plynových elektrárnách 

přesáhla 39% podíl z energetického mixu, zatímco produkce v uhelných 

elektrárnách klesla pod 30%. Uhelné společnosti proto musí využívat jen ty 

nejrentabilnější doly, tedy převážně ty, kde se těží povrchově a kde cena uhlí je 

konkurenceschopná. V Německu plánují spustit tři nové černouhelné elektrárny a 

další budou následovat. Po jaderné havárii ve Fukušimě se Německo rozhodlo o 

ukončení provozu všech jaderných elektráren do roku 2022. Uskutečnit toto 

rozhodnutí bude stát Německo nejméně 19 miliard eur. Zde se nabízí otázka, jak 

se Německo vypořádá s úbytkem vyprodukované energie jadernými elektrárnami. 

Uvažuje se o uhelných elektrárnách, kterých bylo v posledních letech několik 

vybudováno a je tedy možné, že se Německo přeorientuje z většiny na uhelné 

elektrárny. Tato varianta je ovšem sporná např. z důvodu emisí, tedy z ohledu na 

životní prostředí. Velká Británie není příliš nakloněna získávat teplo a energii 

z uhlí. Nicméně podíl uhlí na výrobě elektřiny v této zemi je 39%, tedy nejvíce ze 

všech zdrojů a nechávají si dovážet dvě třetiny uhlí.  První jadernou elektrárnu od 

fukušimské tragédie postaví právě Británie, kterou podpoří britská vláda. 

Elektrárna je nazvána Hinkley a její provoz by měl být zahájen v roce 2023. Do 

Francie se veškeré uhlí dováží a mají několik uhelných elektráren, které ovšem 

chtějí do dvou let z větší části vyřadit nebo přeřadit na biomasu.  Nizozemí si 

nechává dovážet všechno uhlí z Ruska, USA a Kolumbie a již před rokem 2009 

začali stavět několik uhelných zdrojů, které mají být tento rok spuštěny. Španělsko 

dováží polovinu uhlí a většina uhelných elektráren zde odpovídají požadavkům 

směrnic, tudíž do budoucna mohou mít relativně dobré vyhlídky.  

Ekologická organizace Greenpeace obvinila státy Evropské unie z důvodu, že hájí 

zájem uhelného průmyslu při vyjednávání nových pravidel. Toto obvinění se týká 

Německa, Polska, Řecka, Česka a Španělska. Předmětem konfliktu je návrh 

zmírnění emisních limitů. 

[20], [21], [23], [32] 
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3.2 Uhlí a metalurgie 

Uhlí má v hutnických procesech spoustu funkcí, proto je v dnešní době a 

současných technologiích nenahraditelné. Používá se ve vysoké peci jako zdroj 

tepla, ale také jako nauhličovadlo, nosná kostra či redukční prostředek a to buď ve 

své původní formě, nebo jako tuhé či plynné deriváty, např. koks a plyn.  

Uhlí musí projít určitými úpravnickými procesy a poté se přechází k tvorbě koksu. 

Uhlí použito na koksování působí na průběh koksotvorného pochodu a tím i na 

výslednou kvalitu vyrobeného koksu. Vyrábí se ze směsi rozemletých černých uhlí 

při teplotě zhruba 1050°C za nepřístupu vzduchu v koksovacích komorách. Při 

tomto procesu vedle koksu vzniká také surový koksárenský plyn, který je 

zpracován v chemické části koksoven pomocí různých postupů a při nich 

postupně vzniká řada cenných produktů, které jsou užívány především 

v chemickém průmyslu.  

Koks je charakteristický svou šedostříbrnou barvou. Je pórovitý, má vysokou 

výhřevnost, což znamená, že jeho spalováním se uvolňuje velké množství 

energie. Používá se ve vysokých pecích a slévárnách jako nositel tepelné energie, 

ale také jako redukční činidlo.  

Důležitým článkem v procesu koksování je koksárenská baterie. Ta tvoří určitý 

počet koksovacích pecí, které jsou vybaveny potřebným zařízením. Je tvořena 

koksovacími komorami s topnými stěnami, regenerátory, spalinovými kanály, atd.  

Koksovací komora se skládá z pracovního prostoru, který je tvořen podlahou 

komory, topnými stěnami, klenbou a dveřmi, kde za nepřístupu vzduchu 

působením tepla z topných stěn probíhá karbonizace uhlí na koks. Tento proces 

probíhá zhruba 24 hodin. Samozřejmě, čím více komor baterie obsahuje, tím je 

také využití objemu vyšší. Pomleté uhlí se připraví pomocí sázecího stroje do 

kvádrového tvaru. Tímto vznikne uhelný hranol s takovými rozměry, aby po 

vložení hranol přesně kopíroval rozměry jedné koksovací komory. Sázecí zařízení 

zasune uhelný hranol z boku koksovací komory a poté se dveře uzavřou a utěsní. 

Při postupném ohřevu se v komoře uvolní plynné neboli prchavé látky, které se 

nazývají surovým koksárenským plynem, a ten je odsáván do chemické části 
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koksovny, kde se dále zpracovává. Je cennou surovinou pro další zpracování. 

Zhruba po 24 hodinách je koks vytlačen do hasicího vozu. Jelikož je vytlačený 

koks žhavý a na vzduchu snadno hoří, je hasicím vozem přepraven pod hasící 

věž. Další důležitý provoz po koksovně je spékárna rud neboli aglomerace. Tady 

se mísí drobné až prachové podíly rudy s rozemletým koksem, který slouží jako 

palivo, vodou a dalšími přísadami na aglomerační směs. Na spékacích pásech je 

tato směs spékána do větších kusů, tzv. aglomerátů, protože samotná prachová 

směs by vysokou pec zadusila, který lze poté vsadit do vysoké pece. Větší kusy 

jsou důležité pro lepší prodyšnost a tedy hoření. Spékání probíhá na spékacích 

pásech. Aglomerát, který byl spečen na aglomeraci, je tzv. vsázkou do vysoké 

pece. Ta je dalším provozem na cestě k výrobě oceli. Vysoká pec již produkuje 

surové železo, které se v něm vyrábí redukcí železné rudy. 

[6], [24] 

 

Obrázek 13 Vysoká pec 
Zdroj: [25] 
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Na obrázku 11 je zobrazena vysoká pec. Horní otvor vysoké pece se nazývá 

sazebna a je to část, která slouží k plnění pece rudou, palivem a přísadami a 

odvádění vznikajícího plynu. Teplota se zde pohybuje mezi 100-200°C. S klesající 

výškou se pec rozšiřuje a teplota hoření zvyšuje až ke 2050°C. V horní části, tedy 

v té chladnější, dochází k předehřívání a sušení vsázky a také k nepřímé redukci 

oxidem uhelnatým. Do spodní části se přivádí vzduch na spalování koksu. Zde 

reaguje vzdušný kyslík s uhlíkem a vzniká oxid uhelnatý, který poté funguje jako 

redukční činidlo při nepřímé redukci rudy v této části pece. Poté se vzniklý oxid 

uhličitý redukuje zpět na oxid uhelnatý při reakci s koksem a vstupuje do 

chemických reakcí. Zde probíhá přímá redukce železné rudy uhlíkem a vlastní 

tavení a odvádí se odtud struska a surové železo. Do železového žlabu, který 

oddělí vytavené železo a strusku, odtékají odpichovým otvorem tekuté produkty. 

Jelikož je železo těžší, odvádí se z dolní části žlabů do speciálních vagonů, které 

jsou určeny pro přepravu tekutého železa do ocelárny. Součástí je také struska, 

která plave na železe a odvádí se do struskových vozů k dalšímu zpracování. 

Suroviny projdou pecí vysokou asi 60m za 8-10 hodin. Vysoká pec je v provozu 

nepřetržitě přibližně 15-20 let.  

Slitina železa a uhlíku s obsahem uhlíku až 5%, které získáme z vysoké pece, se 

nazývá surové železo. Je pevné, ale není kujné a proto není považováno za 

vhodný materiál pro výrobu konečných produktů. Je možno jej použít pouze pro 

výrobu odlitků. 

Snížením obsahu uhlíku se ze surového železa stává ocel. Tím zajistíme možnost 

jeho zkujňování. Tento proces provádíme v dalším provozu, nazývaným Ocelárna 

a to tak, že vháníme kyslík do tekutého surového železa. Zde reaguje kyslík 

s uhlíkem a vzniká oxid uhelnatý. Ten dál reaguje s kyslíkem a vzniká oxid uhličitý. 

Do pánvové pece se přidávají příměsi, které ocel zušlechťují a tím získává 

vlastnosti dle konkrétního požadavku na tvrdost, kujnost, pružnost a odolnost vůči 

korozi. Poté se tekutá ocel odlévá na zařízení pro plynulé odlévání. Tam je 

přeměněna z tekuté na pevnou. Odlévané polotovary jsou následně děleny do 

požadovaných délek, a buď jsou dále zpracovávány, nebo prodávány zákazníkům. 
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Z polotovarů se vyrábějí různé produkty, jako např. betonářská ocel, nosníky, 

trubky, dráty, plechy, tyče, pásy, kolejnice pro výtahy a doly, důlní výztuže, 

svodidla, atd. 

 [6], [24] 

3.3 Uhlí a chemický průmysl 

Uhlí je pro chemický průmysl nezbytnou surovinou. Při karbonizaci uhlí za 

nepřístupu vzduchu vzniká surovina pro výrobu benzenu, naftalenu a anthracenu 

tzv. surový benzol. Jeho destilací vzniká již zmíněný benzen, toluen, pyridin, 

kresoly, ale také naftalen, anthracen, atd. Karbonizace se dělí na nízkoteplotní a 

vysokoteplotní. 

Nízkoteplotní karbonizací se zpracovává hnědé uhlí. Ve 30. letech 20. století a 

během 2. světové války byla tato metoda používána pro výrobu pohonných hmot a 

syntézních plynů. V 50. letech ovšem byla nahrazena ropou. Nízkoteplotní 

karbonizace zpracovává uhlí do teploty 500-550°C. Hlavními produkty tohoto 

procesu je z 45% polokoks, který se využívá přímo v místě jeho vzniku při výrobě 

syntézních plynů nebo jako palivo. Z 14% karbonizační a fenolové vody, z 12% 

dehet, střední olej a karbonizační benzín, jejichž finální produkty jsou např. 

motorový benzín, motorová nafta či topný olej. Z 8% karbonizační plyn, který se 

používá z určité část k získání potřebného tepla k vyhřívání karbonizačních pecí a 

zbývající podíl se mísí s výhřevnějšími plyny, např. svítiplyn. 

Vysokoteplotní karbonizace černého uhlí se provádí při 500-1000°C. Hlavními 

produkty toho procesu je z 75% koks, z 16% koksárenský plyn, dehet ze 2,5%, 

z 3,5% čpavková voda, surový benzol z 1% a taktéž z 1% amoniak. Koks je 

používán v hutnictví, dehet a surový benzol jsou považovány za nejcennější 

organické suroviny, které obsahují např. fenoly. Dehet lze využít jako nízkosírný 

topný olej při výrobě isolačních a konzervačních nátěrů nebo rovněž jako pojivo 

briket. Koksárenský plyn je také velmi cenný článkem tohoto procesu a zhruba 

z 50% se spotřebuje přímo pro vytápění koksárenských pecí bez úprav. 

[26] 
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3.4 Aktivní uhlí a jeho využití 

Aktivní uhlí se vyrábí z uhlí, ale také ze surovin, jako je dřevo, skořápky, ořechy, 

pecky, piliny, atd. Vyznačuje se pórovitou strukturou a velkým vnitřním povrchem. 

Hlavními procesy výroby je karbonizace a aktivace. Karbonizace probíhá za 

nepřístupu vzduchu a tím vzniká karbonizovaný produkt, ze kterého se odstraní 

neuhlíkové prvky v plynném skupenství. Dehet obsažený ve výrobku je třeba 

odstranit, např. rozpouštědlem nebo zahříváním. Poté nastupuje proces aktivace, 

kde reaguje karbonizovaný produkt s aktivační látkou, např. vodní párou. Aktivační 

proces probíhá buď chemicky, nebo fyzikálně. 

Obecně se aktivní uhlí využívá v mnoha sektorech a to nejčastěji jako filtr. 

V průmyslu se používá často při výrobě pitné vody, odbarvování kapalin, 

v lakovnách, při výrobě nealkoholického piva. V automobilovém průmyslu se 

využívá jako filtr pro záchyt úniku těkavých par z benzínu. V domácnostech se 

nachází např. v digestořích nebo ve fritovacích hrncích. V lékařství jej známe jako 

tzv. živočišné uhlí, které se používá při trávicích potížích a jelikož má aktivní 

povrch, naváže na sebe škodliviny a toxické látky a tím sníží vstřebávání 

škodlivých látek do trávicího traktu. Je zpracováno ve formě tablet nebo 

v rozpustném prášku. 

Podle velikosti zrn se aktivní uhlí rozděluje na práškové, granulované (zrněné), 

extrudované (válečkové) a tkaninové. Práškové se nejčastěji uplatňuje při čištění 

kapalin v průmyslu a potravinářství. Zrněné uhlí se často používá na úpravu vody, 

jako například. Pitná voda, odpadní vody, akvaristika, atd. Lze použít také při 

odstraňování organických barviv v cukrovarnictví. Granulované se využívá při 

zachycování výparů v lakovnách, při výrobě fólií nebo v tiskárnách. 

[7], [27], [28] 

Mezi další využití uhlí patří výroba uhlíkového vlákna, které je definováno jako 

dlouhý tenký a pevný pramen složen z velké části z atomu uhlíku o průměru  

5–8 μm. Používá se nejčastěji v automobilovém, leteckém, lodním nebo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
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železničním průmyslu, ale také např. při výrobě tenisových raket, hokejových holí, 

smyčcových nástrojů nebo jízdních kol. 

3.5 Budoucnost využití uhlí 

Uhlí je neobnovitelný zdroj energie a patří do skupiny fosilních paliv. V tomto 

století bude stále dostupnou a ekonomicky přijatelnou náhradou ropy. A to buď 

např. v chemickém průmyslu, nebo při využití v energetice.  Uhlík je 

nenahraditelný, protože se často využívá v průmyslu. Jeho jediným zdrojem 

v budoucnu bude pravděpodobně uhlí. Při výrobě elektrické energie je uhlí 

považováno za světově nejvýznamnější zdroj a opět z důvodu ubývajících zásob 

ropy či plynu je možné, že se podíl na výrobě elektrické energie této komodity 

bude zvyšovat. Využití uhlí v metalurgii při výrobě oceli pravděpodobně setrvá i 

v budoucnu, protože doposud nebyla nalezena žádná alternativa, která by koks 

nahradila. V budoucnu je, alespoň z pohledu dnešní doby, nemožné, že by se uhlí 

dalo komplexně nahradit. 

 [36]   
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4 DOPORUČENÍ VYUŽITÍ VYTIPOVANÝCH DRUHŮ 

UHLÍ PRO RŮZNÉ SEKTORY V ČR Z POHLEDU 

KVALITY A CENY 

Tato kapitola se zabývá doporučením využití daného uhlí v  jednotlivých odvětvích 

průmyslu.  Při rozhodování jsou zohledňovány jednotlivé faktory, jako je cena, 

kvalita a ekologie. Uhlí se bude pravděpodobně používat i v budoucnu. Ovšem 

jeho zásoby ubývají a tedy účelem kapitoly je také zamyšlení, zdali je možné 

v těchto odvětvích snížit jeho používané množství a nahradit jej jiným způsobem. 

Více než 90 % vytěženého uhlí se používá v energetickém průmyslu a poté 

v metalurgii, proto se kapitola zaměřuje především na tyto odvětví.  

Tabulka 5 Výhřevnost jednotlivých druhů uhlí 

DRUH UHLÍ VÝHŘEVNOST [ MJ/kg] 

Antracit  28 - 35 

Černé uhlí: 25 – 35 

-koksovatelné koksové 28 – 35 

-koksovatelné žírné 25 – 34 

-koksovatelné plynové 28 – 32 

-energetické 25 – 32 

Hnědé uhlí 10 – 18 

Lignit 13 

 

 

4.1 Energetika 

Jak je již popsáno v kapitole 3.1, uhlí se i z historického hlediska především v 

energetice považuje za nenahraditelnou surovinu. Např. při výpadku výroby 

energie z uhelných elektráren by došlo v ČR k závažným problémům elektro-

energetické soběstačnosti. Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že na výrobu energie je 
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využit většinový podíl produkce uhlí. Zhruba 51 % elektřiny v ČR je vyrobeno 

v uhelných elektrárnách, a to přibližně 85 % z hnědého uhlí a 15 % z černého uhlí. 

Z pohledu kvality je lepší spalovat černé energetické uhlí, nicméně je dražší než 

hnědé uhlí a proto z pohledu ceny je výhodnější používat v energetice uhlí hnědé. 

 Jsou zde možnosti, jak by se spotřeba uhlí dala snížit, což by mohlo pozitivně 

ovlivnit jak životní prostředí, tak i úsporu této suroviny pro budoucí generace. 

Evropská unie vyvíjí nátlak na energetický průmysl novou směrnicí o energetické 

náročnosti, známé také jako směrnice 20-20-20, která obsahuje tři závazky ke 

splnění do roku 2020. První z nich je snížení celkové emise skleníkových plynů 

alespoň o 20 % oproti roku 1990, druhým závazkem je redukce spotřeby energie 

v zemích EU také o 20 % a třetí závazek je dosažení 20% podílu obnovitelných 

zdrojů na celkové spotřebě energie. Proto je důležité se zamyslet, jakým 

způsobem je možné tuto situaci řešit.  

Energii z uhelných elektráren lze z části nahradit energií vyráběnou např. 

jadernými, solárními či větrnými elektrárnami, nebo pomocí kogeneračních 

jednotek. Co se týče jaderných elektráren, podílejí se v ČR na produkci energie 

z 35 % a jsou to elektrárny Dukovany a Temelín, které patří společnosti ČEZ. 

V dnešní době neexistuje lepší zdroj energie s ohledem na růst nároků na energii 

a také na ekologii. Již zmiňované kogenerační jednotky fungují na principu využít 

teplo, které jinak při výrobě elektřiny odchází bez užitku. Používají se při 

kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Tato kombinace vede ke zvýšení 

účinnosti využití používaného uhlí. Je to jedna z možností jak efektivně využít a 

ušetřit uhlí a zároveň snížit emise skleníkových plynů. Ovšem aby tato varianta 

byla ekonomicky výhodná, je zapotřebí, aby kogenerační jednotka byla v provozu 

během roku co nejvíce hodin. Proto se využije nejefektivněji tam, kde se teplo 

odebírá celoročně, jako např. hotely, internáty, bazény, nemocnice, průmyslové 

podniky, atd. Vyrobená elektřina se využije buď v objektu, nebo je dodána do sítě. 

Další možností úspory jsou tzv. Inteligentní sítě (Smart grids). Cílem je snadná 

orientace spotřeby na období mimo špičku, kdy je elektřina levnější. Dalším cílem 

je lepší využití existujících elektráren, což by omezilo stavby nových elektráren a 

alespoň ušetřilo životní prostředí. Výhodou tohoto systému je nejen úspora, ale 
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také ovládání domácího systému, který je schopen např. sám zapnout pračku ve 

vhodnou chvíli v noci. Případně může také vypojit přívod elektřiny spotřebičům, 

které jsou v pohotovostním režimu. Obrázek 14 znázorňuje schéma inteligentní 

sítě. 

 [37] 

 

Obrázek 14 Schéma inteligentní sítě 
Zdroj: [38] 
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4.2 Metalurgie 

K metalurgii, jak je již zmíněno v kapitole 3.2, neodmyslitelně patří uhlí a jeho 

využití je v tomto odvětví široké, a to především ve formě koksu. 

V ocelářském průmyslu nelze příliš uspořit tuto surovinu jako takovou, ale jsou 

možnosti, jak alespoň z části nahradit a ušetřit kvalitní koksovatelné uhlí. Proto se 

tedy v některých případech může vyrábět koks ze směsi plynového, žírného a 

koksovatelného uhlí. Další možností je výroba koksu s využitím hnědého uhlí. 

Ačkoli tato metoda může působit nelogicky, při samotném procesu dochází ke 

zvláštním chemickým reakcím především prchavé složky hnědého uhlí s černým. 

Prchavé složky zalepují porézní místa koksovatelné směsi, a tudíž pouze z části 

odchází do plynu. Tedy částečným použitím hnědého uhlí nedochází ke snížení 

kvalitativních parametrů koksu. Na tuto výrobu vlastní patent společnost Třinecké 

železárny a. s. Hnědé uhlí se do samotného procesu koksování přidává 

maximálně do 10 %, což je výhodné jak z pohledu úspory koksovatelného uhlí, tak 

i z hlediska ekonomického, protože hnědé uhlí je levnější, než černé koksovatelné 

uhlí. Další způsob náhrady koksu je umožněn ve vysoké peci při injektování např. 

plastového odpadů, olejů nebo prachového uhlí do oxidačních prostor, výfučen. 

Injektáž prachového uhlí do vysoké pece je účinná a levnější, ale počáteční 

investice je v řádech stamilionů. 

Pokud se podnik rozhodne pro tuto metodu, je důležité si spočítat, kolik ušetří, 

když část koksu (z praxe je doporučeno přibližně 33 %) nahradí prachovým uhlím. 

Například modelová investice podniku do této technologie činí 700 mil. Kč, na 1 

tunu výroby surového železa je zapotřebí 450 kg koksu. V tomto případě podnik 

nahradí 150 kg koksu prachovým uhlím. Cena koksu činí 6 000 Kč, cena 

prachového uhlí činí 3 500 Kč. Kolik tedy podnik za rok ušetří, jestliže má v plánu 

vyrobit 1 mil. tun železa a koeficient záměny je 0,8? Na 1 mil. tun podnik 

spotřebuje doposud 450 000 tun koksu, což při 6 000 Kč/t činí 2,7 mld. Kč/rok. 

Podstatou výpočtu je vyjádřit peněžitý rozdíl mezi 150 000 tunami koksu a 

180 000 (150 000*1,2) tunami prachového uhlí. Z tabulky 6 je tedy zřejmé, že 

spotřeba využití prachového uhlí v korunách je přijatelnější než spotřeba koksu 

v korunách. Rozdíl 270 mil. Kč vyjadřuje roční úsporu při využití metody injektáže 
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prachového uhlí. Jedná se pouze o modelovou situaci, která je ve skutečnosti 

mnohem složitější. Bez ohledu na další náklady (např. zpracovací) lze jednoduše 

konstatovat, že návratnost této investice je na úrovni 2,59 let. 

Tabulka 6 Výpočet rozdílu mezi variantami 

 VARIANTA  [t] Cena [ Kč/t] Celkem [Kč] 

Koks 150 000 6 000 900 000 000 

Prachové uhlí 180 000 3 500 630 000 000 

ROZDÍL 30 000 3 000 270 000 000 
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4.3 SWOT analýza aktuálního využití uhlí v různých 

zpracovatelských sektorech 

Níže znázorněná SWOT analýza uvádí silné stránky, slabé stránky, příležitosti a 

hrozby aktuální pozice uhlí ve vztahu k využití této suroviny v různých 

zpracovatelských sektorech. 

Tabulka 7 SWOT analýza 

Silné stránky (S) 

Dostupné technologie využití 

Cena/energie 

Široké spektrum využití 

Globalizovaný trh s uhlím a dovozy uhlí 

 

 

Slabé stránky (W) 

Neobnovitelný zdroj energie 

Ekologie při spalování 

Nízká efektivita výroby energie a tepla 

v případě používání starých technologií 

Závislost na zdrojích uhlí 

 

Příležitosti (O) 

Náhrada alternativními zdroji 

Využití uhlí z jiných lokalit 

Využití v jiných odvětvích (carbon 

fibres) 

Těžba na ložisku Frenštát 

 

 

 

Hrozby (T) 

Ukončení těžby  

Náhlé zvýšení cen 

Limitovaný výskyt uhlí (budoucnost) 

Legislativní tlak ohledně omezení 

spalování energetického uhlí kvůli 

ochraně životního prostředí  
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5 ZÁVĚR 

Informace a data uvedené v této bakalářské práci poukázaly na skutečnost, že 

uhlí je důležitou surovinou, která se díky svým vlastnostem využívá pro speciální 

účely v energetice, metalurgii, chemickém průmyslu, a jiných odvětvích.  

Ze získaných poznatků doporučuji využití této cenné suroviny v různých sektorech 

a to za účelem její úspory nebo zvýšené efektivity. Současně se jeví jako vhodné 

v některých sektorech tuto surovinu zcela nahradit, a to využitím např. jaderné 

energie, sluneční energie jímané fotovoltaickými články, využití kogeneračních 

jednotek a větrných elektráren. V případě, že tyto technologie nelze použít, kde 

vzorem je metalurgický průmysl, nastínila tato bakalářská práce způsob úspory 

této cenné suroviny formou injektáže prachového uhlí, což se potvrdilo i při mnou 

zpracované ekonomické analýze při instalaci výrobě surového železa. 

Jako jeden z dalších výstupů praktické části práce je využití tzv. inteligentní 

městské sítě, o které si myslím, že v případě České republiky se jedná o aktuální 

téma, které bude v blízkých letech napodobovat tento tendr. 

Tato práce potvrdila, že ačkoli je uhlí mnohými zatracováno, tak je pro lidskou 

společnost a průmysl velmi důležitou surovinou, bez níž bychom měli nedostatek 

elektrické energie a tepla, nevyrábělo by se železo, ocel, dráty, plechy, kolejnice, 

důlní výztuže, svodidla, surový benzol a jiné produkty. Tudíž lze říci, že uhlí je 

neméně důležitou energetickou surovinou jako ropa. 
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