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Anotace 

V předloţené práci je zpracováno finanční zhodnocení moţností dovozu uhlí do 

ČR, lokalit, ze kterých je moţné tuto surovinu dováţet a výskyt geologických zásob. 

 Jednotlivé kapitoly této práce se zabývají základním vymezením obchodovatelných druhů 

uhlí, jejich kvalitativními parametry v České republice a největších světových producentů 

této komodity. Následující kapitola porovnává ekonomické zhodnocení dovozu uhlí do 

České republiky z pohledu cen jednotlivých alternativ přepravy. V závěru se pak práce 

zabývá výsledky ekonomického porovnání dovozu černého uhlí do ČR a stanovení 

nejvýhodnějšího importéra pro ČR. 

Klíčová slova: dovoz, uhlí, přeprava, finanční zhodnocení, producenti 

Summary 

In the submitted work is processed the financial assessment of the possibilities of 

importation of coal to the Czech Republic, the sites from which the raw material import 

and occurrence of geological reserves.  Individual chapters of this work deal with the basic 

definition of species of marketable coal, their qualitative parameters in the Czech Republic 

and the world's biggest producer of this commodity. The following chapter compares the 

economic assessment of the import of coal in the Czech Republic from the perspective of 

the prices of the various alternatives for transport. In conclusion, then the work deals with 

the results of economic comparison of imports of hard coal in the Czech Republic and the 

establishment of the least costly importer for the Czech Republic.  

Keywords: imports, coal, transport, financial evaluation, the producers 
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Seznam použitých zkratek 

EU         energetické uhlí 

UVPK    uhlí vhodné pro koksování 

A
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    spalné teplo hořlaviny 

HU         hnědé uhlí 

ČU         černé uhlí 
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1 Úvod 

Hnědé a černé uhlí patří mezi nejstarší energetické suroviny, které se vyuţívají jiţ 

řadu let. Uhlí se vyuţívá při výrobě elektřiny, vytápění a ohřevu vody. Je i cenou primární 

surovinou pro chemický průmysl, kde se z něho vyrábí uhelný dehet 

a koks. Vyuţívá se i v těţkém průmyslu při výrobě ţeleza, oceli a dalších litin. Patří mezi 

neobnovitelné zdroje. Získává se dobýváním z povrchových nebo hlubinných dolů. 

Loţiska uhlí se nacházejí nerovnoměrně na celém zemském povrchu v nejsvrchnější části 

zemské kůry. Loţiska se od sebe odlišují svojí velikostí, mocností a prouhelnatěním. Uhlí 

je sloţeno především z uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a síry. 

Uhelná loţiska se tvořila především v karbonu a permu (černé uhlí) a v období jury 

a křídy (hnědé uhlí), coţ je tedy přibliţně před 360 miliony let. Vzniklo z rostlinných 

a ţivočišných zbytků, které byly uloţeny v anaerobním vodním prostředí, kde nízké 

hladiny O2 bránily jejich samovolnému rozkladu a oxidaci. Z rostlinných zbytků vznikala 

nejdříve rašelina. Za působení tlaku překrývajících hornin, písků a jílů vzniklo hnědé uhlí, 

z něho černé uhlí a antracit. 

Na našem území se objevily první loţiska uhlí jiţ koncem 16. století na několika 

lokalitách, např. Duchcov, Malé Přílepy u Kladna, Sokolov atd. Nebylo rozlišováno mezi 

loţisky hnědého či černého uhlí, oboje nazývali uhlí kamenné. Byla velká nedůvěra 

k tomuto palivu. Aţ koncem 18. století se na našem území začalo tato surovina vyuţívat 

a tím pádem počala i těţba této nerostné suroviny. V této době ještě nepatřila mezi 

vyhrazené nerosty, ale mezi surovinu volně pouţitelnou a uhelná těţba nepodléhala 

ustanovením horního zákona. Kaţdý poddaný mohl dobývat uhlí na svém pozemku. 

Toto období netrvalo velmi dlouho, velmi brzy se uhlí stalo předmětem horního regálu 

a začalo podléhat hornímu řádu. Vznikaly první malé podniky, ale těţba byla velmi 

primitivní. V 19. století těţba a vyuţití černého uhlí přispěla k velkému rozvoji průmyslu 

a měla významný vliv na rozvoj průmyslové revoluce. Vznikala první velká průmyslová 

centra v blízkosti uhelných loţisek, lidé se začali stěhovat za prací do průmyslových měst. 

Vytěţené uhlí se vyuţívá v blízkosti místa, kde bylo vytěţeno a jen malá část je 

transportována na delší vzdálenost. 
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Větší část Evropy se potýká s problémem těţby černého uhlí, jelikoţ značnou část 

svých zásob mají jiţ vytěţenou nebo z jiných důvodů uzavřenou. Situace v ČR je obdobná, 

v 90. letech minulého století nastal velký útlum těţby. Před tím, do roku 1990, se v ČR 

těţilo po řadu let přes 20 mil. tun černého uhlí. Ubývající zásoby, ekonomická reforma 

a restrukturalizace průmyslu a celé ekonomiky se promítly do sníţení domácí poptávky 

a postupného sníţení těţby.  

Postupem času, rozvojem průmyslu a modernizací technologií spousty podniků, jsou 

zvyšované poptávky po fosilních palivech, které patří mezi neobnovitelné zdroje. Zásoby 

ropy se zmenšují, jejich zásoba je na cca 20-30 let, ale průzkumem se prokázalo, 

ţe zásoby uhlí postačí na cca 300 let při současné spotřebě energie. Z tohoto důvodu se 

opět zvyšuje poptávka po černém uhlí, které se vyuţívá především jako klíčová 

energetická surovina. Světové zásoby uhlí v dohledné budoucnosti dostačují, aby pokryly 

veškeré poţadavky na pevná paliva.  

Cílem této práce je poukázat, jaké moţnosti máme v dovozech této suroviny 

a ze kterých lokalit je moţné surovinu dováţet, dále výskyt geologických zásob 

jednotlivých druhů uhlí a jeho obchodovatelnost na světovém trhu s touto komoditou. 
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2 Vymezení obchodovatelných druhů uhlí 

Kvalita uhlí se odvíjí od jeho stáří vzniku. Čím mladší tím méně kvalitní. Tato 

kvalita je určována procentuálním podílem obsahu uhlíku a výhřevnosti. To jsou 

nejjednodušší sledovatelné parametry, hodnoty základních typů jsou uvedeny v tabulce č.1.  

 

Tabulka č. 1:Základní typy uhlí 

Typ Podíl uhlíku (C) v % Výhřevnost v MJ/kg 

Lignit 30-50 Okolo 13 

Hnědé uhlí 50-80 15 aţ 20 

Černé uhlí 80-90 18 aţ 30 

Antracit Nad 90 26 aţ 30 

Zdroj: [OKD]  

Hnědé uhlí pro svou nízkou kvalitu je v dovozu zanedbatelná poloţka světového 

obchodu. Jeho dovoz je nelukrativní. S hnědým uhlím se totiţ v mezinárodním měřítku 

téměř neobchoduje (i kdyţ čeští odběratelé začínají zkoumat moţnosti importu polského 

hnědého uhlí). 

Černé uhlí zaujímá pro svou vysokou kvalitu velkou část světového obchodu. Podle 

kvalitativních parametrů se černé uhlí dělí na uhlí vhodné pro koksování (UVPK) 

a energetické uhlí (EU). Mezi vývozce černého uhlí je zapojena i ČR. Dalšími vývozci jsou 

např. Polsko a Rusko. Ze zámoří jde o Austrálii, JAR, Kolumbii, Indonésii, Dálný východ. 

Z černého uhlí vhodného pro koksování se vyrábí koks, který je jediným 

povoleným palivem v centrech měst pro příznivé sloţení spalin, resp. niţší mnoţství 

škodlivých látek v emisích při spalování. Koks je pevný uhlíkatý zbytek, který se vyrábí 

z nízko-sirnatého a nízko-popelnatého černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé 

sloţky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách kolem 1000°C. 

Energetické uhlí se převáţně vyuţívá při výrobě elektrické energie 

a v průmyslových podnicích k výrobě páry a následnému vytápění. Energetické uhlí je 

levnější neţ koksovatelné, ale není tak kvalitní. 
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3 Česká republika 

Na území ČR jsou loţiska hnědého i černého uhlí jak energetického, tak 

koksovatelného. Koksovatelné černé uhlí se vyskytuje převáţně v Hornoslezské pánvi, 

která se dělí na západní, geologicky starší ostravskou část pánve a východní karvinskou 

část ve které je soustředěna současná těţba. Hnědé uhlí se v současné době těţí převáţně 

v SZ Čechách v Podkrušnohorské pánvi, kde se nachází největší loţiska hnědého uhlí . 

3.1 Ložiska černého uhlí v ČR 

V karvinské pánvi jsou zásoby postačující a dobývání je moţné s podstatně niţšími 

náklady. Druhá oblast s loţisky černého uhlí je ve středních Čechách západně od Prahy. 

Zde se většina zásob energetického uhlí jiţ vytěţila a zbývající 3 doly mají omezené 

mnoţství vyuţitelných zásob. V šedesátých letech, při prozkoumávání bylo u Slaného 

nalezeno loţisko kvalitního koksovatelného uhlí se zásobami cca 223 mil. tun, leţících 

však ve hloubce 1000-1300 m, otvírka byla zastavena po vyhloubení dvou hlavních jam. 

Geologické zásoby černého uhlí na našem území jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Vytěžitelné zásoby a roční těžba ČU  v  ČR za rok 2008 

tis. tun Černé uhlí 

Geol. zásoby celkem  16 193 970 

V tom:  bilanční prozkoumané 1 523 979 

  bilanční vyhledané 5 928 406 

  Nebilanční 8 741 585 

Zásoby vytěţitelné  192 182 

Těţba 2008 12 197 

Zdroj[Geofond] 

Severovýchodně od Prahy leţí Mšenská (Mělnická) pánev s geologickými 

zásobami energetického uhlí 1268 mil. tun. Vyuţití těchto zásob brání střet zájmů a 

ekonomická hlediska. Na Trutnovsku se v roce 1998 obnovila povrchová těţba loţiska 

Ţacléř. 

Poměrně velké zásoby uhlí byly nalezeny v okolí Frenštátu pod Radhoštěm, kde je 

uhlonosný karbon překryt miocénem a beskydskými příkrovy. Uhlí by zde bylo dobýváno 



Simona Seemannová-Fin. zhodnocení moţností dovozu různých druhů uhlí do ČR 

2011  5 

za obtíţných geologických podmínek z hloubek 800-1300 m. Všechna loţiska výskytu ČU 

v ČR jsou uvedeny v obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1:Mapa ložisek černého uhlí v ČR 

1-Hornoslezská pánev, 2-Vnitrosudecká pánev, 3-Podkrkonošská pánev, 4-Středočeská pánev ,           

5-Mělnická pánev 

 

Česká republika je celkem bohatá na loţiska a geologické zásoby ČU. Bohuţel, ale 

většinu těchto zásob není moţno dostupnými technologiemi ekonomicky vytěţit. 

Vytěţitelná je asi jedna polovina geologických zásob. 

V České republice je pouze jediná významná těţená pánev a to hlubinný důl v jiţní 

části Hornoslezské uhelné pánvi Ostravsko-karvinského revíru. Zde se těţí ČU s nízkým 

obsahem síry a dalších příměsí. Toto uhlí se vyuţívá jako palivo, uhlí vhodné pro 

koksování a další vyuţitelnost má v chemickém průmyslu. [11] 

V současné době je jedním z nejvýznamnějších tuzemských producentů černého 

uhlí společnost OKD a.s., která se řadí mezi největší podniky Moravskoslezského kraje. 

OKD a.s. v současné době těţí v karvinské části Ostravsko-karvinského revíru ve 4 důlních 

podnicích: Důl Karviná, Důl Darkov, Důl ČSM, Důl Paskov. 

Důl Karviná- má 3 dobývací prostory, které se nacházejí v katastrech měst Orlová 

a Karviná a obcí Doubrava a Dětmarovice. Roční těţba cca 4,4 mil tun.[11] 
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Důl Darkov- 3 samostatné dobývací prostory v katastru obcí Karviná a Stonava. 

Roční těţba cca 4 mil. tun.[11] 

Důl Paskov- má jeden důlní závod Staříč. Důl těţí výlučně koksovatelné uhlí 

nejvyšší kvality pro metalurgické účely. Roční těţba kolem 1,2 mil. tun. [11] 

Důl ČSM- členěn na 2 těţební závody (důlní závod Sever, důlní závod Jih)+ 

úpravna na lokalitě Sever. Roční těţba cca 2,5 mil. tun. [11] 

3.1.1 Kvalitativní parametry černého uhlí v ČR 

Výhřevnost koksu z OKD a.s. je vysoká a pohybuje se okolo 29,6 MJ/kg. Obsahuje 

vysoký podíl uhlíku a málo nečistot. Z vytěţených 11 mil. tun černého uhlí, připadá 51 % 

na koksovatelné uhlí, 49 % na uhlí energetické. V tabulce č. 3 jsou uvedeny základní 

charakteristické hodnoty uhelných produktů těţených v OKD. [11] 

Tabulka č. 3: Základní charakteristiky uhelných produktů OKD 

DRUH 

UHLÍ 

Wt
r
 

[%] 

A
d
 

[%] 

Qi
r
 

[MJ/kg] 

V
daf

 

[%] 

S
d
 

[%] 

UVPK 10,5 8,0  28,0 0,6 

ETP 5,0 6,5 30,5 30,0 0,6 

ESP 7,5 7,5 29,5 30,0 0,6 

prach 8,0 23,0 22,5 30,5 0,6 

proplástek 12,0 40,0 16,5 32,0 0,7 

Zdroj: [OKD]  

Většina vytěţeného černého uhlí je dodávána na domácí trh. Hlavními tuzemskými 

odběrateli jsou velké hutní a energetické podniky. Přes 70% produkce určené pro tuzemský 

trh putuje k největším odběratelům: Dalkia 21%, ČEZ 17%, Arcelor Mittal 9% a Verbund 

15%, ostatní 38%.[5] 

Předpokládá se, ţe podíl energetického uhlí z produkce OKD a.s. zůstane do roku 

2015 zhruba konstantní, cca 5 mil. tun ročně. Toto mnoţství odpovídá geologickým 

zásobám i technologii výroby koksovatelného uhlí. Odhaduje se, ţe v roce 2020 bude podíl 

energetického uhlí z produkce OKD a.s. uţ jen 3 mil. tun a těţba bude neustále klesat, 

jelikoţ tuzemské zdroje jsou omezené. Trh ČU a koksu byl v období po roce 2000 

stabilizovaný. V uţitnosti ČU převládá vsázka do koksoven (45%), na výrobu energie 
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připadá 32% a na výrobu tepla 21%. Následující obrázek č. 2 zachycuje produkci ČU za 

rok 2009.  

 
 

Obrázek č. 2: Souhrnné schéma trhu černého uhlí v ČR 

Zdroj[ČBÚ] 

3.2 Ložiska hnědého uhlí v ČR 

Státní Bilance zásob eviduje vysoké stavy geologických zásob hnědého uhlí, viz 

tabulka č. 4, stavy jeho vytěţitelných zásob jsou však o mnoho niţší.  
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Tabulka č. 4: Geologické a bilanční zásoby HU a lignitu v ČR 1.1.2007 

Ložiska HU + lignitu Geologické zásoby 

[mil.t] 

% Z toho bilanční 

[mil.t] 

% 

Celkem loţiska HU + lignitu v ČR 10 169 100,0 5 688 100,00 

v tom: těţená loţiska 2 375 23,4 1 502 26,4 

           loţiska v rezervě 1 234 12,1 570 10,0 

           loţiska ostatní 6 560 64,5 3 616 63,6 

Zdroj[Geofond] 

Konečným ukazatelem disponibility zásob hnědého uhlí jsou vytěţitelné zásoby. 

V České republice bylo na konci roku 2009 v Bilanci evidováno celkem jen 864 536 tis. t 

vytěţitelných zásob HU a lignitu, viz tabulka č. 5, coţ je jen 8,6 % všech geologických 

zásob evidovaných v Bilanci. [7] 

 

Tabulka č. 5: Vytěžitelné zásoby a roční těžba HU a lignitu v ČR za rok 2009 

tis. tun HU Lignit HU + Lignit celkem 

Geol. zásoby celkem  9 055 290 975 261 10 030 551 

V tom:  bilanční prozkoumané 2 789 379 203 780 2 993 159 

  bilanční vyhledané 2 168 466 615 273 2 783 739 

  Nebilanční 4 097 445 156 208 4 253 653 

Zásoby vytěţitelné  862 633 1 903 864 536 

Těţba 2009 45 354 262 45 616 

Zdroj[Geofond] 

Ţivotnost činných hnědouhelných dolů se někdy udává jako podíl současného stavu 

vytěţitelných zásob a současné těţby hnědého uhlí. Tento propočet ale poskytuje jen 

orientační údaje, realita bude jiná. Vývoj skutečné ţivotnosti bude ovlivněn změnami 

skutečné výše budoucích těţeb a s očekávaným poklesem ročních těţeb se bude o něco 

prodluţovat. Bude záleţet na prolomení limitů a případně na částečném prolomení limitů, 

dále na smluvních podmínkách a dlouhodobých smlouvách. 
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Loţiska hnědého uhlí se na našem území převáţně vyskytují v Krušných horách, 

kde se nachází Severočeská hnědouhelná pánev a Sokolovská pánev. Společnosti těţící na 

těchto území jsou Czech coal a.s., Severočeské doly a.s. a Sokolovská uhelná a.s. Czech 

coal a.s. se na produkci hnědého uhlí podílela v roce 2010 cca 15 mil. tun vytěţeného 

hnědého uhlí coţ je cca 32% celkové podílu na trhu v ČR. Severočeské doly vytěţily 

v roce 2010 cca 22 mil. tun, coţ je 48,61 % podílu na trhu a podíl Sokolovské uhelné a.s. je 

jiţ několik let na 21 % podílu na trhu hnědého uhlí. V následujícím obrázku je zobrazeno 

rozloţení loţisek a působnost těţebních společností v Podkrušnohorské hnědouhelné 

pánvi. [8] 

 

Obrázek č. 3: Těžební lokalita severočeské pánve                                                            

 Zdroj[Czech Coal a.s.] 

 

3.2.1 Kvalitativní parametry hnědého uhlí v ČR 

Lom Československé armády provozuje svoji těţební činnost v severozápadní 

partii mostecko-komořanské části pánve. Hnědouhelná sloj o průměrné mocnosti 25-30 m 

má na hnědouhelné poměry vysokou kvalitu, kdyţ průměrná výhřevnost činí                

16,03 MJ/kg, ale dosahuje aţ 18 MJ/kg. Lom tak těţí ze všech povrchových lomových 

provozů v ČR uhlí nejvyšší kvality, které je vedle dnes běţného uţití, vhodné i pro vyšší 

formy čistých uhelných technologií (CCT) jako jsou paroplynový cyklus, výroba 

kapalných paliv apod. [8] 
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Lom Vršany provozuje svoji těţbu při jihozápadním okraji mostecko-komořanské 

části Severočeské hnědouhelné pánve. Uhelné souvrství je rozštěpeno do čtyř 

samostatných slojí, oddělených navzájem meziloţím. Uhlí se tak vyskytuje na všech 

těţebních řezech. Průměrná mocnost hlavní sloje činí 15-20 m, u ostatních tří slojí se 

pohybuje od 3,5 do 6,5 m. Průměrné kvalitativní znaky uhlí, které je zařazují mezi uhlí 

energetická s převaţujícím vyuţitím v parních elektrárnách, jsou uvedeny v tabulce č.6: 

Tabulka č. 6:Kvalitativní parametry uhlí z produkce lomu Vršany 

DRUH UHLÍ Wt
r
 

[%] 

A
d
 

[%] 

Qi
r
 

       [MJ/kg] 

S
d
 

[%] 

Hnědé uhlí 28,25 40,5 10,8 1,2 

Zdroj[Czech Coal] 

Lom Jan Šverma svojí těţební činnost provozuje lom v jihozápadní části 

mostecko-komořanské části pánve charakteristické tím, ţe původně jednotná uhelná sloj je 

zde rozštěpena na tři samostatné sloje, navzájem oddělené meziloţím. Hlavní sloj má 

průměrnou mocnost 20 m, u zbývajících dvou se pohybuje od 5 do 10 m. Kvalitativní 

znaky uhlí jsou podobné jako u lomu Vršany. Lom postupuje jiţním směrem a jeho řezy se 

postupně propojují s lomem Vršany. [8] 

Hlubinný důl Centrum těţí uhelnou sloj v dobývacím prostoru Dolní Jiřetín 

metodou stěnování v lávkách s vypouštěním stropu. Kvalitativní znaky uhlí jsou uvedeny 

v tabulce č. 7 následující: 

Tabulka č. 7:Kvalitativní parametry z produkce dolu Centrum 

DRUH UHLÍ Wt
r
 

[%] 

A
d
 

[%] 

Qi
r
 

      [MJ/kg] 

S
d
 

[%] 

Hnědé uhlí 30,4 19,60 15,40 0,53 

Zdroj[Czech Coal] 

Lom Libouš provozuje svoji těţební činnost v západní-chomutovské části SHP. 

Mocnost uhelné sloje se pohybuje mezi 20-25 m a je rozštěpena proplástkovým 

horizontem o proměnlivé mocnosti 1-14 m. Kvalita uhlí se zhoršuje ve směru S-J i Z-V a 

s výhřevností pohybující se v průměru mezi 11,3 aţ 10 MJ/kg se jedná o uhlí energetické, 

s vyuţitím v parních uhelných elektrárnách. S roční těţbou kolem 13 mil.t, je lom Libouš 

největší těţební lokalitou v ČR. [8] 
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Lom Bílina provozuje svoji činnost při jihovýchodním okraji centrální části SHP. 

Uhelná sloj o mocnosti 30 aţ 50 m severním směrem zaklesává do větších hloubek, 

v nadloţí se vyskytují pevné polohy pískovců a karbonátů, které komplikují jeho těţbu. 

Výhřevností 13-14 MJ.kg
-1

 a sirnatostí do 1 % se těţené hnědé uhlí svými kvalitativními 

parametry řadí v ČR na druhé místo za lomem ČSA. Naproti tomu má na ekonomiku těţby 

negativní vliv nejvyšší překryvný poměr mezi všemi lomy, provozovanými v ČR. [8] 

I přes poměrně vysoké stavy geologických zásob a bilančních zásob HU jsou stavy 

vytěţitelných zásob v ČR velmi nízké a ţivotnost jednotlivých lomů se pohybuje od 14 do 

50 let. To umoţňuje obnovit jen část kapacit postupně doţívajících výroben elektřiny a 

tepla, při setrvání na této palivové základně. Hlavní problém při zvýšení disponibility HU 

ve střednědobém horizontu představuje blokování zásob HU územně ekologickými limity, 

v dlouhodobém horizontu pak nemoţnost vyuţít zásob HU v tzv. rezervních lokalitách. 

Se zrušením územních limitů současná vláda nepočítá a naopak přijímá další 

opatření proti dalšímu pouţívání uhlí. Patří k nim např. koncepce ekologické daňové 

reformy, ztvrzování implementačních opatření evropských směrnic a nařízení. Deklaruje 

sice potřebu opatření proti růstu dovozní energetické závislosti, tyto poţadavky ale ničím 

nenaplňuje. Připomínáme, ţe za liniemi limitů těţby je jen lomu ČSA blokováno téměř 

750 mil. tun velmi kvalitního hnědého uhlí, které je moţné dlouhodobě vyuţívat ještě 

v příštím staletí. Z energetického a ekonomického pohledu představují blokované zásoby 

hnědého uhlí na lomu ČSA ekvivalent 540 mil. tun černého energetického uhlí, v hodnotě 

přes 1 mld. Kč, resp. 375 mld. m3 zemního plynu, v hodnotě přes 2 mld. Kč. 

3.3 Vývoz a dovoz černého uhlí ČR 

Vývoz černého uhlí navazuje historicky jiţ na období Rakousko-Uherska, 

kdy ostravské uhlí a koks byly dodávány do všech částí monarchie. Po 1. světové válce 

zůstaly i nadále metalurgické provozy i energetické výrobny v zemích, které na území 

bývalé Rakousko-uherské říše vznikly, významnými obchodními partnery ostravských 

dolů a koksoven. Tento vztah pokračoval i po 2. světové válce, kdy se trh pro vývoz 

ostravského černého uhlí a koksu ještě rozšířil. 

V tabulkách č. 8 a č. 9  jsou uvedena celková mnoţství vývoz a dovozu černého uhlí 

z ČR a do ČR v letech 2000-2009. 
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Tabulka č. 8: Vývoz ČU v letech 2000-2009 (tis.tun) 

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČU celkem 5886 5713 5693 5669 5578 5254 6517 6805 6082 6516 

Zdroj: [ČSÚ, MPO]  

Dovoz uhlí má také historické kořeny, dováţelo se speciální druh energetického uhlí 

pro technologické účely (chemický průmysl, cementárny, cukrovary atd.). Velký rozvoj 

dovozu nastal v 90. letech 20. století v souvislosti s postupujícím útlumem tuzemské těţby. 

Hlavním dovozním teritoriem bylo a zůstává Polsko. 

Tabulka č. 9: Dovoz ČU v letech 2000-2009 (tis.tun) 

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČU celkem 1094 1203 1237 1296 1620 1220 1997 2508 2241 1906 

Zdroj: [ČSÚ, MPO]  
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4 Hlavní producenti černého uhlí ve světě 

Perspektiva mezinárodního obchodu s uhlím je velmi dobrá, neboť světové zásoby 

černého uhlí dostačují k tomu, aby pokryly veškeré poţadavky na pevná paliva. Prokázané 

zásoby v hlavních produkčních zemích, mezi které se řadí Austrálie, Jiţní Afrika, Čína, 

Kanada, Polsko, Rusko a Kolumbie jsou tak vysoké, ţe uspokojí jak domácí poptávku po 

uhlí, tak jsou i schopny pokrýt poptávku mezinárodního obchodu. 

 

Obrázek č. 4: Uhlí v Evropě v roce 2009 

Zdroj:[EURACOAL] 

Celosvětová těţba černého uhlí je cca 5990 mil. tun. Při této úrovni těţby by 

světové zásoby uhlí vystačily zhruba na 160 let. 

Tabulka č. 10 uvádí největší producenty podle mnoţství produkce za rok 2009. 
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Tabulka č. 10: Hlavní producenti 

ZEMĚ PRODUKCE (MIL. TUN) 

Čína 2 971 

USA 919 

Indie 526 

Austrálie 335 

Indonésie 263 

Jižní Afrika 247 

Rusko 229 

Kazachstán 96 

Polsko 78 

Kolumbie 73 

Zbytek světa 253 

Svět celkem 5 990 

Zdroj: [IEA Key World Energy Statistics]  

Celkový světový obchod s černým uhlím činil v roce 2009  836 mil. tun. Pozici 

největšího světového vývozce si udrţuje Austrálie se 262 mil. tun, coţ činí 1/3 podílu na 

světovém exportu. 

Tabulka č. 11: Hlavní světoví vývozci 

ZEMĚ VÝVOZ V MIL. TUN 

Austrálie 262 

Indonésie 230 

Rusko 93 

Kolumbie 69 

Jižní Afrika 67 

USA 33 

Vietnam 25 

Kazachstán 22 

Kanada 20 

Česká republika 4 

Ostatní 11 

Celkem 836 

Zdroj: [IEA Key World Energy Statistics]  
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Prioritou zemí s velkým objemem těţby je pokrytí vlastních potřeb aţ teprve na 

druhém místě zásobování černým uhlím i okolní svět. Mezi vývozci a producenty vzniká 

silná konkurence. Podíl na trhu rozhodujícím způsobem ovlivňuje výroba a náklady s ní 

spojené. Producenti s vysokými těţebními náklady se budou snaţit udrţet konkurenci 

schopnost zvyšováním objemu těţby a vysokou kvalitou vytěţeného uhlí. Některým 

vývozcům roční objem vývozu postačí, jelikoţ musí sám pokrýt zvyšující se vlastní 

potřeby na uhlí. Jde především o Čínu, která investuje značné částky do rozvoje těţby uhlí, 

vnitrostátní dopravy a budování přístavních komplexů a i přesto se její roční export 

sniţuje. Čína má stále stoupající vlastní poptávku. 

Je jisté, ţe na mezinárodním uhelném trhu budou i nadále dominovat stávající 

významní vývozci. Vývozní ceny by mohly být konkurenčnější, a to nejen mezi 

jednotlivými státy, ale i mezi firmami v rámci jedné země. Tarify námořní přepravy 

zvýhodňují na jihovýchodně asijských trzích Austrálii, Čínu a Indonésii, zatímco 

Kolumbie, Jiţní Afrika, USA a Venezuela mají lepší pozici v Západní Evropě. 

Rozhodujícími ukazateli pro prodej uhlí v Evropě jsou náklady na těţbu včetně 

přepravních nákladů. Trţní cena se stanoví podle nejvyšších marginálních nákladů těch 

dodavatelů, které trh ještě potřebuje, aby mohl pokrýt poptávku. Pokud klesá poptávka, 

odpadnou z trhu ti producenti, kteří mají nejvyšší náklady. To znamená, ţe v poptávkovém 

cyklu jsou nejvíce ohroţeni. 

4.1 Polsko 

Těţba černého uhlí tvořila v Polsku základní pilíř polského hospodářství 

v posledních padesáti letech. Význam tohoto odvětví je stále velký a z evropského hlediska 

patří polské černouhelné hornictví jednoznačně k nejvýznamnějším. V posledních letech 

procházelo toto odvětví sloţitým obdobím restrukturalizace a transformace. Tento proces 

byl vyvolán současným dynamickým rozvojem v Polsku a měnícím se evropským 

energetickým trhem. 

Bilanční zásoby černého uhlí v Polsku dosahují cca 43 mld. tun v cca 132 loţiscích, 

z toho 35 % tvoří uhlí koksovatelné. Zásoby černého uhlí se nacházejí v uhelných pánvích 

Dolnoslezské, Hornoslezské a Lubiňské. Polsko bylo jedním z největších producentů 

černého uhlí v Evropě a v 70. letech bylo dokonce jedním z největších producentů na 
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světě. Aţ do roku 1979 bylo Polsko po USA druhým největším světovým vývozcem 

černého uhlí. I kdyţ jeho výsadní pozice od začátku 80. let stabilně klesala, mnoţství 

vytěţeného černého uhlí bylo stále vysoké. Na obrázku č.5 je uvedeno rozloţení loţisek 

černého uhlí v Polsku.  

 
Obrázek č. 5: Mapa ložisek černého uhlí v Polsku 

 

Po roce 1993 byl sektor organizačně restrukturalizován a transformován – ze 

státních podniků postupně vznikly uhelné korporace ( Spólky Wenglowe). Kromě činných 

uhelných korporací a samostatných dolů byly vytvořeny téţ důlní organizace v útlumu. 

Hlavními organizacemi černouhelného hornictví jsou: 

1. Těţební společnost Kompania Wenglowa s. a Katowice ( KWK)- převáţně černé 

uhlí energetické, těţba přes 50 Mil. tun, zahrnuto 17 dolů. Působí v polské části 

Hornoslezské pánve, některé doly jsou téţ v polské části Dolnoslezské pánve. [14] 

2. Těţební společnost Katowick Holding Wenglowa (KHW) – převáţně černé uhlí 

energetické, těţba přes 17 Mil. tun, zahrnuto 6 dolů, a také jeden důl s formou s.r.o. 

působí v polské části Hornoslezské pánve. [14] 

3. Těţební společnost Jastrzebska Spólka Wenglowa S.A. (JSW) – převáţně černé 

uhlí koksovatelné, těţba přes 13 mil. tun. Společnost je největším producentem 
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UVPK v EU. Je v ní zahrnuto 5 dolů,  působí v polské části Hornoslezské pánve. 

[14] 

4. Samostatné doly – celkem 6 samostatných dolů po celém Polsku. Souhrnná těţba 

cca 17 Mil. tun. [14] 

Polské doly těţí jak uhlí energetické, tak uhlí koksovatelné. Mezi 

nejvýznamnější producenty se řadí následující společnosti uvedené v tabulce č.12 . 

Tabulka č. 12:Nejvýznamnější producenti v Polsku 

Producent Počet dolů Těžba 2006 (mil. t) Export 2006 (mil. t) 

Kompania Weglowa SA 18 59,8 13,6 

Katowicki Holding Weglowy SA 7 21,0 3,3 

Jastrzebska Spolka Weglowa SA 5 14,7 2,1 

Samostatné doly*  4 14,3 0,5 

Celkem 34 109,8 19,5 

*Poludniowy Koncern Energetyczny (2 doly), KWK „Bogdanka“ SA, KWK „Budryk“ SA 

Zdroj[www.kwsa.pl] 

Většina uhlí určeného pro export je do přístavů dopravována po ţeleznici. Délka 

ţelezniční sítě ze slezských revírů do námořních přístavů činí cca 1 100 km. Vytěţené uhlí 

určené na vývoz je exportováno lodní dopravou (podle cíle určení). Polsko disponuje 4 

námořními přístavy v Baltském moři – jde o Gdaňsk, Gdyni, Svinoústí a Štětín. Roční 

kapacita nakládky činí 23 mil. tun, přičemţ tato kapacita není ani vyuţita. 

Infrastruktura je velice rozvinuta, jak u mezistátního ţelezničního spojení, tak 

v baltských přístavech. Opět není plně vyuţita. Vnitrozemská plavba po řece Odře není pro 

export vhodná, slouţí pouze k zásobování domácích elektráren, které se nacházejí 

v dostupné vzdálenosti. 

4.1.1  Kvalitativní parametry černého uhlí v Polsku 

Polsko patřilo mezi největší producenty černého uhlí v Evropě. V současné době 

se situace mění v důsledku politických změn v zemi. Tyto změny mají za následek pokles 

těţby černého uhlí a tím pádem i pokles vývozu, ale i přes tyto negativní vlivy pro vývoz, 

Polsko zůstává významným exportérem černého uhlí. 
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Za jeden z klíčových kvalitativních parametrů je výhřevnost Qi
r 
, která se vyjadřuje 

v MJ/kg. Výhřevnost polského černého uhlí se pro celý objem těţby pohybuje u EU 

přibliţně 23MJ/kg a u UVPK přibliţně 28 MJ/kg. 

V následující tabulce č. 13 jsou uvedeny vybrané kvalitativní parametry zastupující 

polské energetické uhlí. 

Tabulka č. 13: Vybrané parametry polského černého uhlí 

OBLAST Wt
r
 

[%] 

A
d
 

[%] 

Qi
r
 

[MJ/kg] 

S
d
 

[%] 

V
daf

 

 

BYTOM 10 8 23-25 0,4-0,8 35-37 

RUDZKA 10-12 8-9 28-29 0,5-0,6 34 

GLIWICKA 

S.WEGLOWA 

6-8 11-18 24-29 0,7-0,8 30-34 

 

Zdroj: [www.kwsa.pl]  

4.2 Rusko 

Po rozpadu SSSR zůstala Ruská federace nejvýznamnějším z nezávislých států, 

které na území bývalého SSSR vznikly, jak pokud jde o geologické i dobyvatelné zásoby 

černého uhlí, tak i o jeho roční produkci. Těţba ČU v Ruské federaci představuje cca 160 

miliónů tun ročně (celková těţba uhlí, tj. ČU,  HU, lignitu a rašeliny činí cca 300 mil 

tun/rok). Vývoz uhlí představuje cca 80 miliónů tun ročně a je realizován prakticky 

výhradně v ČU (energetickém i koksovatelném). Uhlí je v rozhodující míře vyváţeno do 

těchto teritorií: 

- země EU,  

- země bývalého SSSR,  

- Čína,  

- Mongolsko, severní a jiţní Korea.  

Dovoz uhlí do Ruska tvoří cca 30 miliónů tun ČU ročně, je realizován převáţně 

z Kazachstánu a je určen především pro geograficky blízká průmyslová centra Uralu, která 

jsou na kazašské ČU z revírů Karaganda a Ekibastuz historicky vázána. Spotřeba ČU 

v Ruské federaci tak činí zhruba 110 miliónů tun ročně.  
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Údaje o geologických a dobyvatelných zásobách ČU v Rusku se vzájemně podle 

jednotlivých pramenů poměrně značně liší, protoţe neustále probíhá intenzivní průzkum 

stávajících i potenciálních loţisek. Podle ruských pramenů (Minpromenergo Moskva, 

2006) dosahuje výše geologických zásob uhlí ČU+HU v Rusku 4 450 mld. tun a bilanční 

zásoby ČU+HU dosahují asi 194 mld. tun. Podle druhů uhlí převládá hnědé uhlí 51,2 %, 

černé kamenné uhlí 45,4 % a antracity 3,4 %.[14,16] 

Tabulka č. 14: Počet a způsob dobývání těžebních společností v Rusku 

Těžené palivo Počet 

těžebních 

společností 

Těžba 

hlubinná 

Těžba 

povrchová 

Těžba hlubinná 

i povrchová 

Černé uhlí 102 40 58 4 

Černé i hnědé uhlí 5 0 3 2 

Hnědé uhlí 32 3 28 1 

Slaněc (hořlavá břidlice) 1 0 1 0 

Celkem Ruská federace 140 43 90 7 

Zdroj[VUPEK-studie] 

 

Obrázek č. 6:Mapa ložisek černého uhlí na Ukrajině 

Zdroj:[EURACOAL] 
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Uhlí se v současné době těţí v následujících uhelných pánvích a těţebních 

oblastech Ruské federace: 

 Donbas (Doněcká pánev) – nachází se v evropské části Ruska hraničící 

s Ukrajinou. Do Ruské federace spadá pouze menší část této pánve, větší díl se 

nachází na Ukrajině. Tato pánev je z hlediska zabezpečení ČU do budoucnosti 

neperspektivní, v nejbliţších cca 5 letech bude dotěţen zbytek dobyvatelných zásob 

(cca 80 mil. tun) a těţba ukončena. Na obrázku č. 6 jsou zachycena loţiska na 

Ukrajině. Těţeno je ze 60 velmi stálých slojí o průměrné mocnosti 1,14 m. [16] 

 Kuzbas vč. oblasti Kemerovo (Kuzněcká pánev)  - nachází se v západní Sibiři, 

jedná se o perspektivní těţební oblast s geologickými zásobami téměř 60 mld. tun, 

dobyvatelné zásoby se odhadují na 4,5 mld. tun. Největší uhlonosnost má střední 

část pánve, kde kvalitní nízko prouhelněná uhlí (V
daf

 46-47%) mají popelnatost 3-

10%, sirnatost pod 1 % a výhřevnost i 30 MJ/kg. Roční těţba je 40 aţ 50 miliónů 

tun, produkované uhlí je mj. předmětem vývozu do západní Evropy, Číny a do 

zemí bývalého SSSR. Pánev má příznivou polohu vzhledem k hlavním dopravním 

trasám ruských ţeleznic. Z hlediska dostupnosti pro ČR má Kuzněcká pánev přes 

relativně značnou vzdálenost největší význam. [16] 

 Pánev Kansk-Ačinsk se nachází ve střední Sibiři, z hlediska dostupnosti a značné 

geografické vzdálenosti nemá tato uhelná pánev pro vývoz do ČR praktický 

význam. V pánvi jsou obrovské zásoby vysokojakostních, zejména hnědých i 

černých uhlí s průměrnou popelnatostí 12 % a sirnatostí pod 0,9 %. Uhlí je na 

rozhraní hnědouhelného metatypu a černouhelného hemitypu. Vyskytují se i slabě 

spékavá pálavá a plynová uhlí. Hlavní uhlonosnost je v kamalinském souvrství (80 

aţ 28 slojí o mocnosti 20 aţ 83 m). Uhlí je vhodné pro energetiku, 

energoenergetiku, zkapalnění a pro zplynění. [16] 

 Pečorská pánev se nachází v arktické části Ruska po obou březích řeky Usy, a to 

z větší části za severním polárním kruhem. Z hlediska nízké dopravní dostupnosti 

po značnou část roku a z toho plynoucích rizik pro bezpečnost a plynulost 

případných dodávek nemá Pečorská pánev pro vývoz do ČR praktický význam. 

[16] 
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 Těžební oblast Dálného Východu se nachází v Přímořské oblasti Ruské federace 

(pobřeţí Tichého oceánu v okolí města Vladivostoku) a na ostrově Sachalin. 

Vzhledem ke značné geografické vzdálenosti nemá tato těţební oblast pro vývoz do 

ČR význam. [16] 

 Východosibiřská těžební oblast se nachází u jezera Bajkal, vzhledem ke značné 

geografické vzdálenosti nemá tato těţební oblast pro vývoz do ČR význam. [16] 

 Severovýchodní těžební oblast se nachází na obou březích Šelichovova zálivu 

v Ochotském moři, tj. na poloostrově Kamčatka a v přilehlém území pevninského 

pobřeţí. Vzhledem ke značné geografické vzdálenosti a obtíţné dopravní 

dostupnosti nemá tato těţební oblast pro vývoz do ČR význam. [16] 

4.2.1 Kvalitativní parametry černého uhlí v Rusku 

Z hlediska potenciální moţnosti dovozu černého uhlí do ČR je nejvýznamnějším 

zdrojem Kuzněcká pánev, přestoţe není geograficky ani dopravně nejbliţší. Dopravně 

bliţší jsou Doněcká pánev, která je jiţ však v důsledku douhlování zásob neperspektivní, a 

Pečorská pánev, která je svým umístěním u severního polárního kruhu, protínajícím pánev 

v její jiţní části, pro dodávky uhlí ve velké části roku značně riziková. Proto je v další části 

věnována pozornost pouze potenciální moţnosti dovozu ruského uhlí z pánve Kuzněcké 

(Kuzbas). 

V Kuzněcké pánvi se ČU těţí především povrchovým, ale i hlubinným způsobem. 

Pánev se dělí na 3 hlavní těţební oblasti: 

 Novokuzněck (klasická těţební oblast Kuzbasu – převaţuje hlubinná těţba), 

 Kemerovo a okolí s převaţující povrchovou těţbou ČU, 

 Oblast Jerunak – rozvojová oblast se 6 činnými lokalitami (4 lomy a 2 

hlubinné doly) a 7 doly nově otvíranými (6 hlubinných dolů a 1 lom). Otevírání 

nových hlubinných dolů svědčí o tom, ţe těţba postupuje do větších hloubek. 

V obchodních nabídkách pro vývoz převaţuje ČU z dolů a lomů v oblasti 

Kemerova. V tabulce č.15  jsou uvedeny parametry těch druhů uhlí z těţební oblasti 

Novokuzněck, které jsou nabízeny pro export.. 
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Tabulka č. 15:Kvalitativní parametry ruského ČU z oblast Novokuzněcka 

KUZBAS – těžební oblast Novokuzněck 

Důl /lom W
r
t А

d
 S

d
t V

daf
 Q

r
i  zrno  

% % % % MJ/kg mm 

  Oktjabrinskij 13,0 20,9 0,4 33,9 23,8 0-40 

Inskaja 12,0 16,3 0,2 43,0 22,2 0-13 

Krasnokamenskaja  11,0 15,6 0,5 29,0 22,0 0- 200 

Jegozovskaja 11,5 14,0 0,5 45,0 22,6 0-13 

Zadubrovskij 12,0 18,3 0,3 42,0 21,7 0-300 

Majskij 13,0 20,0 0,2 40,0 22,6 0-300 

Zdroj[VUPEK-studie] 

Produkce uhlí v Rusku je z technického hlediska hodnocena jako palivo pro 

energetiku, průmysl a komunální sféru (v celé škále druhů uhlí, od lignitu po antracit) a 

technická zařízení (elektrárny a průmyslové závody) se přizpůsobovaly v daném místě 

nabízené kvalitě.  

Energetická strategie Ruska zpracovaná pro roky 2005-2020, předpokládá stálý růst 

těţeb. Zpracované jsou dvě varianty: umírněná a optimistická, které jsou uvedeny 

v obrázku č. 7. Těţby dosaţené jiţ v letech 2005 a 2006 ukazují, ţe skutečnost uţ 

překonává předpoklady i v optimistické variantě. [14] 
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Těžby uhlí v Rusku do roku 2006 a výhledy do roku 2020
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 Obrázek č. 7: Těžby uhlí v Rusku do roku 2006 a výhledy do roku 2020 

Zdroj:[VUPEK-studie] 

Výhledy těţeb z Energetické strategie Ruska podle oblastí v umírněné variantě 

uvádí následující obrázek č. 8. 

Těžby uhlí podle oblastí - umírněná varianta
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Obrázek č. 8: Výhledy těžeb z Energetické strategie Ruska podle oblastí 

Zdroj:[VUPEK-studie] 

Z obrázku je vidět, ţe Evropská část Ruska zůstává na přibliţně stejných 

hodnotách, tj. asi 40 mil.tun ročně. To znamená, ţe nejde o rozvojové lokality. Jedná se o 

Donbas, Podmoskevskou pánev, Pečorskou pánev a pánve poblíţ Uralu. Jejich význam uţ 

dnes je a také pro budoucnost zůstane pouze vnitro-republikový (federální). 
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Naopak rozvojovou pánví je Kuzněcká pánev – Kuzbas. Jeho těţba by se měla 

rozvíjet a stoupat na asi 180 mil. tun ročně. Tato pánev je přednostně určena pro vývozy, 

protoţe se zde nachází uhlí dobrých kvalit v nejpříhodnějších úloţních, báňsko 

geologických podmínkách. 

Pánev Kansko-Ačinská je rovněţ rozvojová, počítá se s navýšením těţeb na 

hodnotu kolem 100 mil. tun ročně, ale vzhledem k o něco niţší kvalitě bude zásobovat 

převáţně domácí spotřebitele.  

Sibiř a Dálný Východ budou zásobovat východoasijské trhy. Těţby těchto oblastí 

mají mírně růst. Pro nás jsou to oblasti celkem nezajímavé. Ostatní přírůstky jsou vcelku 

nepodstatné. 

4.3 Austrálie 

Austrálie patří mezi nejvýznamnější světové producenty a vývozce nerostů a 

energetických surovin. Těţba uhlí je jednou z nejdůleţitějších průmyslových odvětví 

v Austrálii, hraje velkou roli v oblasti zaměstnanosti v regionální Austrálii, vytváří 

palivovou základnu pro výrobu elektrické energie a pro ocelářství a je významným 

zdrojem příjmů v oblasti exportu. Austrálie je největší vývozce uhlí na světě a tuto pozici 

si udrţuje jiţ od roku 1984.  

 

Obrázek č. 9:Mapa ložisek černého uhlí v Austrálii 
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V roce 2009 představovaly zásoby černého uhlí cca. 70 miliard tun, a tudíţ by při 

zachování současné míry produkce měly vydrţet více neţ 200 let. Zdroje černého uhlí se 

nacházejí ve většině australských států, 97% produkce pochází ze států Nový Jiţní Wales a 

Queensland. Kromě toho se v Novém Jiţním Walesu těţí ročně cca 67 mil. tun lignitu a 

cca 6 mil. tun v Západní Austrálii 

Tabulka č. 16:Zásoby ČU v Austrálii v roce 2005 (údaje v mil. tun) 

Stát Hlubinné doly Povrchové doly Celkem 

Nový Jiţní Wales 20 490 13 820 34 310 

Queensland 13 830 16 720 30 550 

Jiţní Austrálie 2 450 3 100 5 550 

Západní Austrálie 890 1 300 2 190 

Tasmánie 500 20 520 

Celkem 38 160 34 960 73 120 

Zdroj: [Australian coal Assocition,]  

Celková produkce surového černého uhlí se zvýšila z 421 mil. tun v kalendářním 

roce 2008 na 438 mil. tun v roce 2009. 

Pro upravení bylo v roce 2009 k dispozici cca 334 mil. tun koksovatelného a 

energetického černého uhlí pro domácí trh i pro export, coţ představuje nárůst o cca 4% 

oproti 327 mil. tun v roce 2008. Téměř 97% upraveného černého uhlí Austrálie představuje 

produkci Nového Jiţního Walesu a Queenslandu, export těchto dvou zemí tvoří současně 

100% australského exportu černého uhlí. 

Tabulka č. 17:Produkce dle způsobu dobývání v letech 2008-2009 (údaje v mil. tun) 

 

Způsob dobývání / Stát Černé uhlí surové Černé uhlí upravené 

2008 2009 2008 2009 

Způsob dobývání 

Hlubinný 104,8 103,2 83,8 84,7 

Povrchový 316,4 334,7 243,0 252,0 

Celkem 421,2 438,0 326,8 333,6 
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Jednotlivé státy Austrálie a Austrálie celkem 

Nový Jiţní Wales 177,0 182,1 135,0 135,9 

Queensland 233,2 244,5 180,9 186,4 

Jiţní Austrálie 3,8 3,8 3,8 3,8 

Západní Austrálie 6,9 6,9 6,4 6,8 

Tasmánie 0,8 0,6 0,6 0,6 

Austrálie celkem 421,4 438,0 326,8 333,6 

Zdroj: [Australian coal Assocition,]  

Hlavní důlní oblasti v Novém Jiţním Walesu jsou Hunter River a Newcastle 

s yvsokoprchavinovým (>30%) energetickým uhlím. Dalšími významnými oblastmi jsou 

Jiţní uhelná pánev s nízkoprchavinovým (22-25%) koksovatelným uhlím a uhelná pánev 

Gunnedah s vysokoprchavinovým energetickým uhlím. V Queeslendu je to pánev Bowen 

Basin s nízko aţ středněprchavinovým (18-28%) koksovatelným a energetickým uhlím, ale 

také s antracitickým (12-18%) polokoksovatelným uhlím. [16] 

Pro australské energetické uhlí je typická vysoká výhřevnost, nízký obsah síry a 

těţkých kovů. 

Poměr hlubinných a povrchových dolů se v posledních letech značně změnil. Před 

asi deseti lety byl poměr téměř vyrovnán, v provozu bylo 61 hlubinných a 60 povrchových 

dolů. V současnosti převyšují povrchové doly nad hlubinnými. [16] 

Nejdůleţitější destinace pro export uhlí z Austrálie je především Japonsko, Jiţní 

Korea, Taiwan, Indie a Čína a dále některé země Evropy jako např. Nizozemí, UK, Francie 

atd. 

Přeprava uhlí je v Austrálii prováděna prostřednictvím komplexní ţelezniční a 

silniční sítě, systému dopravních pásů a námořní dopravou. Většina uhlí určeného pro 

export je do přístavů přepravena po ţeleznici. Silniční doprava je důleţitá pouze pro 

některé doly, zejména v Novém Jiţním Walesu. Omezené vyuţití má také říční doprava a 

pobřeţní lodní doprava. Vývoz je zajišťován 9 terminály v sedmi přístavech podél 

východního pobřeţí Austrálie. Terminály mají celkovou roční nakládací kapacitu 270 mil. 

tun. [16] 
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4.3.1 Kvalitativní parametry Australského uhlí 

Mezi nejvýznamnější světové zámořské producenty a vývozce nerostů 

a energetických surovin patří bezesporu Austrálie. Jiţ v druhé polovině 20. stol. se řadí 

mezi největší vývozce černého uhlí. Těţí se zde jak koksovatelné uhlí s vysokou 

výhřevností, tak i energetické uhlí, ale také antracit. Typické parametry energetického uhlí 

dovezené z Austrálie jsou uvedeny v tabulce č. 18. 

Tabulka č. 18:Kvalitativní parametry Australského černého uhlí 

DRUH UHLÍ Wt
r
 

[%] 

A
d
 

[%] 

Qi
r
 

[MJ/kg] 

S
d
 

[%] 

Energetické 

uhlí 

30 8-17 25 0,3-0,8 

Zdroj: Australian coal Assocition 

Australští producenti nabízejí širokou škálu energetického uhlí. Těţební průmysl můţe 

uspokojit poţadavky většiny zákazníků. Pro australské energetické uhlí je typická vysoká 

výhřevnost, nízký obsah popela, nízký obsah síry a těţkých kovů. 

4.4 Jižní Afrika 

Jiţní Afrika má velké zásoby uhlí, přičemţ největší podíl tvoří černé energetické 

uhlí s vyšším obsahem popela a nízkým obsahem síry. Zásoby se odhadují na cca 34 

miliard tun, coţ představuje 5,4 % celkových světových zásob uhlí. Těţba uhlí zaujímá po 

těţbě zlata druhé místo v těţebním průmyslu Jiţní Afriky a v tomto odvětví je třetím 

největším vývozním artiklem. 

Jiţní Afrika je v současnosti šestým největším producentem uhlí a šestým největším 

spotřebitelem uhlí. Jihoafrické doly patří mezi největší na světě, ale jsou i zde producenti 

s malou produkcí. V současnosti je v provozu 64 uhelných dolů. Přibliţně 47 % představují 

doly hlubinné a cca 53 % doly povrchové. Zásoby se nacházejí v 19 uhelných pánvích, 

přičemţ uhelné doly jsou soustředěny zejména v provinciích Mpumalanga, Free State, 

KwaZulu-Natal a v Severozápadní provincii. V současnosti je těţba soustředěna zejména 

okolo města Witbank, Ermelo a Secunda. Budoucnost těţby leţí v pánvi Waterberg , kde 

leţí cca 50% zbývajících zásob černého uhlí Jiţní Afriky. [16] 

Jiţní Afrika má výhodu vtom, ţe zeměpisně je skoro stejně vzdálená od všech 

hlavních trhů, coţ jí umoţňuje pruţně reagovat na změněnou situaci na těchto trzích. Další 
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výhodou jsou relativně nízké výrobní náklady a spolehlivá infrastruktura jak ţelezniční, tak 

přístavní. 

 

Obrázek č. 10:Ložiska ČU v JAR 

 

Na vývoz se pouţívá uhlí ze čtyř uhelných revírů, z nichţ je nejdůleţitějším revír 

Witbank, kde se nachází cca 23 vývozních dolů, z čehoţ jich několik bude vyuhleno do 

roku 2010. To by se v budoucnu mohlo stát problémem, neboť tím Jiţní Afrika ztratí 

zhruba 30 mil. tun vývozní kapacity. Nejváţněji se to dotkne vývozů společnosti BHP 

Billiton- jde o doly Douglas, Kroonfontein a Optimum, které budou uzavřeny kolem roku 

2015. Druhým vývozním revírem je Highveld se značnými zásobami, které jsou větší a 

přístupnější, neţ je tomu v případě Witbank- uhlí má však niţší výhřevnost. Třetím 

vývozním revírem je Východní Transvaal a čtvrtým KwaZulu-Natal, kde jsou doposud 

ještě nevyuţívané zdroje. [14] 

Černé energetické uhlí je největším vývozním artiklem Jiţní Afriky. Export 

představující přibliţně 27 % jihoafrické produkce směřuje především do Evropy a 

Asie/Tichomoří. Export je zajišťován prostřednictvím terminálu Richards Bay, který byl 

otevřen v roce 1974 a v současnosti je druhým největším přístavem pro vývoz uhlí na 
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světě. Roční kapacita terminálu činí cca 72 mil. tun ročně. Dalším terminálem pro vývoz 

uhlí je Durban Coal Terminál a přístav Maputa v Mozambiku. [16] 

4.5 Kolumbie 

Kolumbie má největší zásoby ČU V Jiţní Americe, a to ve výší 40-65 miliard tun 

z toho těţitelné zásoby představují cca 20 miliard tun. 

 

Obrázek č. 11:Ložiska ČU v Jižní Americe 

 

Oblasti těţby lze rozdělit na: 

 pobřeţní oblast Cerrejón. Zde se jedná výhradně o energetické uhlí v revíru 

Cerrejón, který se nachází v severní části Kolumbie na poloostrově Guajira, 

přibliţně 100 km do vnitrozemí od pobřeţí Karibiku. Nachází se zde největší 

podíl kolumbijských zásob uhlí. Tento revír se skládá ze tří zón, z nichţ 

nejvýznamnější je zóna severní. V centrální zóně působí společnost Prodeco. 

Jiţní zóna revíru Cerrejón musí být těţena hlubinně z důvodu rentability. 

Většina zásob se tedy nachází v severní zóně, v revíru Cerrejón Zona Norte, 
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coţ je největší povrchový důl na světě a největší oblast těţby uhlí v Latinské 

Americe. Zásoby této oblasti dosahují výše přibliţně miliardy tun a 

charakteristickými vlastnostmi těţeného energetického uhlí jsou zejména nízký 

obsah popela, nízký obsah síry a jeho nespékavost. [16] 

 Střední Kolumbie Zde se vyskytuje jednak koksovatelné uhlí, jednak uhlí 

energetické, ojediněle pak antracit. Je zde značný počet menších důlních 

podniků – uhlí se dopravuje na vzdálenost více neţ 1000 km od pobřeţí do 

Santa Marta. [16] 

 Norte de Santander Energetické uhlí zde těţí řada menších důlních podniků 

– větší jsou Mines Maturin a Santa Anita. Vývoz se provádí přes Lago de 

Maracaibo a dále přes území Venezuely. [16] 

 San Jorge a Montelibano Loţiska uhlí jsou těţena především podnikem 

Carbones del Caribe SA. Uhlí je dopravováno nákladními auty k řece Rio 

Magdalena a odtud vodní cestou po Canal del Dique do přístavu Cartagena. 

[16] 

4.6 Čína 

Úvodem je třeba konstatovat, ţe zásoby uhlí v Číně jsou prakticky nezměřitelné a 

liší se významně v typech i kvalitě, která kolísá od antracitu přes nízkoprchavinové aţ 

k vysokoprchavinovému uhlí. Z této skutečnosti vyplývá, ţe právě uhlí hraje dominantní 

úlohu ve výrobě a spotřebě energie v Číně. Větší část uhlí se těţí hlubinným způsobem – 

pouze cca 10 % připadá na povrchovou těţbu. Poměrně rychle stoupá v Číně spotřeba 

primární energie, která ročně roste o 3 – 4 %. Co se týče infrastruktury, moţno 

konstatovat, ţe byla cílevědomě rozšířena a stala se účinnější – ţeleznice je schopná 

přepravit napříč země 1 miliardu tun uhlí. Byla provedena rovněţ modernizace uhelných 

přístavů, přes které se odvíjejí jak přímořské dodávky v rámci Číny, tak i objemy pro 

vývoz. Racionalizační opatření v uhelném průmyslu, systematické rozšiřování dopravní 

infrastruktury a přístup Číny k světové obchodní organizaci (WTO), to vše vedlo 

v posledních letech ke zvyšování vývozů, v současné době v důsledku velkého růstu 

výroby elektřiny a bouřlivého rozvoje ocelářského průmyslu, je Čína nucena sniţovat 

objemy vývozu a přeměnila se na čistého dovozce uhlí. [16] 
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5  Ekonomické zhodnocení dovozu uhlí do České republiky 

Ještě před několika lety se studie kvantifikující náklady na případnou přepravu 

zámořského uhlí do ČR chápaly jako teoretické úvahy, které pouze dokazovaly, ţe tato 

moţnost je ekonomicky zcela neprůchodná. Nyní v situaci rychle rostoucích tuzemských 

cen uhlí a především jejich omezených zásob je nutné se touto moţností, jak zajistit hrozící 

deficit paliva pro české elektrárny a teplárny, zabývat zcela seriózně. 

V současné době přepravy zámořského uhlí mezi přístavy Severního, případně 

Baltického moře a ČR po železnici neexistují. Pokud by se v budoucnu realizovaly, pak 

je to samozřejmě moţné. Dopravní cesta na území Německa je velice variabilní. Záleţí na 

dohodě se zákazníkem (ten platí za skutečně projetou vzdálenost). Ve hře jsou samozřejmě 

i omezující prvky jako například stavební práce a s nimi spojené výluky a omezení 

provozu. 

V zásadě se tyto přepravy realizují v ucelených vlacích pro jednoho příjemce. 

Takový vlak bývá sestaven obvykle ze 30 vysokostěnných vozů a jeho hmotnost (brutto) 

se pohybuje okolo 2400 tun. Na území ČR do tratí ČD by takový vlak mohl vstupovat 

přechodovou ţelezniční stanici Děčín nebo Cheb. Z obou těchto stanic není zásadní 

problém tyto vlaky dovézt do českých elektráren a tepláren. Při stanovení parametrů 

takovýchto vlaků hraje roli samozřejmě i technologie nakládky v přístavu a vykládky 

u příjemce. 

Co se týká ceny ţelezniční přepravy, v současné době jsou ceny pro velké objemy 

stanovovány na základě smlouvy mezi zákazníkem a dopravcem. Obecně platí, ţe čím 

větší mnoţství a delší kontrakt, tím je moţno v konečném důsledku stanovit výhodnější 

podmínky a v přepočtu i niţší dovozně za 1 tunu zboţí. To platí samozřejmě obecně. 

Vycházíme z předpokladu, ţe uhlí bude nakoupeno ze zásob ve vybraném přístavu 

vykládky a proto se nyní nebudeme zabývat náklady na námořní přepravu, pojištění, 

vykládku z lodi, skladováním a překládkou. Pokud by se ale uhlí nakupovalo FOB přístav 

nakládky, všechny tyto poloţky by vstupovaly do výsledné ceny. 

Z řešené lokality existují dvě moţnosti dopravy, ţelezniční a vodní po Labi. 

V zájmu dosaţení co nejniţší ceny přepravy je nutné sledovat a připravovat případnou 
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přepravu uhlí oběma způsoby. V situaci, ţe by existovala jediná moţnost a to pouze 

ţelezniční doprava, neměla by německá DB, která by realizovala přepravu uhlí na 

nejdelším úseku, ţádnou konkurenci a náklady by byly pravděpodobně vyšší neţ 

objektivně nutné. 

Oba způsoby dopravy však mají následující rizika:  

5.1 Doprava železniční                                                                 

V celé oblasti střední Evropy hrozí do budoucna nedostatek dopravní kapacity. 

To se projevuje uţ v současnosti, zejména v návozu a odvozu kontejnerů z přístavů. I kdyţ 

se buduje nová ţelezniční infrastruktura, není záruka, ţe bezporuchově zvládne nárůst 

přepravních objemů. Rovněţ dostatek speciálních ţelezničních vozů musí být řešen včas. 

V současné době se evropské ţeleznice potýkají s nedostatkem jak ţelezničních 

vozů, tak rovněţ lokomotiv. Přitom nejsou a do roku 2015 pravděpodobně ani nebudou 

dostatečné výrobní moţnosti, které by mohly všechny poţadavky rostoucích dopravních 

potřeb zajistit. 

Uvedené však neznamená, ţe přeprava uhlí po ţeleznici je nereálná, naopak je pro 

železniční, případně spediční firmy velice zajímavá a určitě by byl o ní velký zájem. 

Nedostatek kapacit by měl jen vliv především na cenu.   

Ceny za ţelezniční přepravu z jednotlivých přístavů a z vybraných hraničních 

přechodů Polsko/ČR a Ukrajina/SR  jsou uvedeny v tabulce č. 19 
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Tabulka č. 19: Současné tarifní ceny za železniční přepravu z jednotlivých přístavů a z vybraných 

hraničních přechodů Polsko/ČR a Ukrajina/SR 

Přeprava uhlí do ČR v 4 nápravovém voze ČD kurz 26,- Kč/EUR   

Místo nakládky Místo vykládky km zahraničí m  ČD Dovozné 

EUR/tuna 

Dovozné 

Kč/tuna 

% 

Szczecin port Mělník 359 50 34,16 888 100 

Gdaňsk port Mělník 557 91 45,82 1 191,32 134,2 

Glivice Mělník 113 74 27,86 724,36 81,6 

Katowice Jánów Mělník 155 74 29,74 773,24 87,1 

Bielsko Biala Mělník 43 13 30,41 790,66 89 

Čierná nad Tisou Mělník 402 86 51,73 1 344,98 151,5 

Velké Kapušany Mělník 397 86 50,88 1 322,88 149 

Bremen HBF Mělník 583 49 71,32 1 854,32 208,8 

Wilhelmshaven Mělník 680 49 76,82 1 997,32 224,9 

Hamburg HGBF Mělník 570 49 71,32 1 854,32 208,8 

Amsterdam Mělník 819 49 82,02 2 132,52 240,1 

Rotterdam Mělník 855 49 83,42 2 168,92 244,2 

Szczecin port Praha – Běchovice 359 83 36,01 936,26 105,4 

Gdaňsk port Praha – Běchovice 557 189 45,82 1 191,32 134,2 

Gliwice Praha – Běchovice 113 57 27,06 703,56 79,2 

Katowice Janów Praha – Běchovice 155 57 28,94 752,44 84,7 

Bielsko Biala Praha – Běchovice 43 95 29,65 770,9 86,8 

Čierná nad Tisou Praha – Běchovice 402 68 50,79 1 320,54 148,7 

Velké Kapušany Praha – Běchovice 397 68 49,94 1 298,44 146,2 

Bremen HBF Praha – Běchovice 533 48 72,83 1 893,58 213,2 

Wilhelmshaven Praha – Běchovice 630 48 78,53 2 041,78 229,9 

Hamburg HGBF Praha – Běchovice 514 48 72,83 1 893,58 213,2 

Amsterdam Praha – Běchovice 819 182 83,87 2 180,26 245,5 

Rotterdam Praha – Běchovice 855 82 85,27 2 217,02 49,7 
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Tabulka č. 19 byla sestavena podle v současnosti platných tarifů v relacích, které 

připadají pro přepravu uhlí ze zahraničí do České republiky po ţeleznici do úvahy. Mělo 

by se jednat o maximální ceny, ze kterých je možné dosáhnout určité slevy v závislosti 

na konkretizaci kontraktu. Pro srovnání jednotlivých relací má však dostatečnou 

vypovídající schopnost. Z uvedeného zahraničního a vnitrostátního ţelezničního úseku se 

dá odvodit, zda bude výhodnější přeprava ve vozech českých dopravců nebo zahraničních, 

coţ má rovněţ vliv na cenu přepravy.   

Všeobecně lze říci, ţe přeprava ucelených vlaků s uhlím pro elektrárny a další 

subjekty v ČR v uvedených relacích není zásadním problémem ČD Carga. Má v ní veliké 

zkušenosti ze současné i z minulé doby. Určitým dílčím problémem můţe být vozový, 

případně lokomotivní park, ale tento se řeší ve vztahu k budoucímu nárůstů přeprav po 

kolejích obecně.  

5.2 Vodní doprava 

Doprava po Labi je v současné době v krizi způsobené především 

nevybudováním plavebního jezu mezi Děčínem a hranicí České republiky a SRN. Z tohoto 

důvodu je plavba závislá na povětrnostních podmínkách, dostatku vody, který ovlivňuje 

ponor lodí a tím i jejich přepravní kapacitu. S nestálostí hladiny se vodní dopravci potýkají 

několik let a proto i klesá počet lodí české říční flotily, v současnosti na 107. V roce 2007 

bylo Labe splavné 182 dní, v roce 2006  pak 208 dní a v roce 2005 celkem 232 dní. 

Z uvedeného vyplývá nespolehlivost vodní dopravy do doby, neţ bude jez v Hřensku 

postaven. 

Dalším problémem je překládka uhlí z lodí v českých přístavech a jeho 

přeprava na konečnou skládku u spotřebitele. Jediným vhodným místem byla překládka 

v přístavu Chvaletice, která však byla zrušena. Uhlí by se muselo v říčním přístavu 

překládat do speciálních vozů Falls (dříve značené Wap), které jsou schopné 

mechanizované vykládky, ale jsou nevhodné na nakládku pomocí drapáku, které připadají 

do úvahy. Otočný výklopník na vozy Eas (uhláky), které by byly výhodnější, je pouze 

v elektrárně Chvaletice.  
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Říční dovozné na bázi volně odchozí člun nábřeţí výchozí přístav – volně příchozí 

člun: 

Hamburg  - Mělník………………………………..……440,- Kč/tuna 

Hamburg  - Praha…………………………………..…...540,- Kč/tuna 

Rotterdam, Antverpy, Gent, Bremy – Mělník………….849,- Kč/tuna  

Rotterdam, Antverpy, Gent, Bremy – Praha..………….920,- Kč/tuna  

Ceny jsou stanoveny na minimální vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem 

200 cm. V případě niţšího vodního stavu lze přepravy realizovat jen do přístavu Děčín.  

Maximální moţná partie při vodním stavu 200 cm je z Rotterdamu, Antverp, Gentu 

a Brem 2 000 tun a z Hamburgu 5 000 tun. Základní podmínkou je volná neomezená 

plavba. 

Obecně platí, ţe cenu ovlivňuje konkurence, schopnost obchodníků vyjednat co 

nejlepší podmínky, objem a délka kontraktu, časové období, kdy bude přeprava 

realizována. Výše uvedené ceny platí pro 1. pololetí 2008. Do budoucna nelze 

předpokládat jejich pokles, ale podle dnes známých poznatků by případný nárůst měl 

kopírovat inflaci v EU.    

5.3 Cena komodity 

Mezinárodní spotové trhy reagují pruţněji na aktuální situaci neţ cenový průměr 

veškerého importu, kde část dodávek se realizuje na základě dlouhodobějších smluv a část 

na základě spotových (okamţitý obchod v daném čase) a forwardových (dodávka posunuta 

do definované budoucnosti) obchodů. Při porovnání s dlouhodobými ročními průměry 

veškerého importu do zemí EU je zřejmé, ţe spotové ceny v předstihu udávají další trend a 

na rozdíl od ročních průměrů zachycují i cenové výkyvy v průběhu roku. Spotové trhy 

s uhlím nejsou sice zatím pro ČR významné z hlediska nákupu pro spotřebitele v ČR, jsou 

ale významným cenovým signálem a navíc vybrané indexy vstupují do cenových vzorců 

dlouhodobých kontraktů. A to nejen na nákup uhlí, ale i dlouhodobých kontraktů na nákup 

plynu. 

Pro polské uhlí (6000 kcal/kg) je současná cena cca 112 USD/t. Exporty polského 

uhlí se však v roce 2010 výrazně sníţily v porovnání s rokem 2009 a to o cca 30%. Pro 
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ruské uhlí je současná cena 120 USD/t – na Bělorusko Polské hranici. Na obrázku č.12 je 

zobrazen přehled futures na uhlí obchodované na Lipské burze (European Energy 

Exchange). Z tohoto obrázku a z hodnot uvedených na burze je cena uhlí ARA pro rok 

2012 132 USD/t (6000 kcal).  

S těmito cenami byl provedeno ekonomické vyhodnocení moţností dovozu 

zámořského uhlí do České republiky. 

 

Obrázek č. 12:Ceny ČU 

 

 Cílem této kapitoly je porovnání cen uhlí a jeho dopravy z přístavů ARA  

(Amsterdam, Rotterdam, Antwerpy) přes Německo, Mělník s cílovou stanicí Praha s cenou 

uhlí a dopravou z Polska opět do cílové stanice Praha. 

Pro výpočet ceny uhlí i s dopravou je nutnost sjednotit měny.  

Aktuální cena v ČNB k 3.4.2011 za 1 USD je 0,69 EUR. 
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1. alternativa ARA – Mělník po vodě (tj. 2.000t ARA – Magdeburg, odlehčeno, dále 

do Mělníka 1.000t tímtéţ plavidlem); sazba pro těchto 1.000t:                EUR   24,80/t 

přeloţení a doprava Mělník – Praha                                                                  EUR     8,30/t 

Cena celkem                                                                                                     EUR   33,10/t 

Ceny pro uhlí ARA s dopravou                                                                      EUR 121,90/t 

2. alternativa ARA – Magdeburg po vodě (pro 1.000t přeloţených z plavidla – bod 1) 

– do jiného plavidla a jím dodáno do Mělníka); sazba pro těchto 1.000t: EUR  29,60/t 

přeloţení a doprava Mělník – Praha                                                                  EUR    8,30/t 

Cena celkem                                                                                                      EUR  37,90/t 

Ceny pro uhlí  ARA s dopravou                                                                     EUR 126,70/t 

3. alternativa ARA – Magdeburg po vodě a dále vagony, sazba do FCA vagon 

přístav Magdeburg:              EUR  17,20/t 

Magdeburg – Hněvice vagon                                                                             EUR   16,50/t 

přeloţení a doprava Mělník – Praha                                                                  EUR     8,30/t 

Cena celkem                                                                                                     EUR   42,00/t 

Ceny pro uhlí ARA s dopravou                                                                     EUR  130,80/t 

Dalším dovozním teritoriem je Polsko resp. dovoz ruského uhlí přes polské území. 

Dále jsou uvedeny kalkulace dovozů těchto uhlí do ČR. 

1. Doprava Polsko-Praha 

Cena dopravy Polsko – Praha je v současné době na paritě DDU                   EUR    19,00/t  

Cena polského uhlí s dopravou                                                                      EUR   98,30/t 

importovaného do ČR. 

2. Doprava ruského uhlí na Bělorusko-polské hranici – Praha 

Cena dopravy                                                                                                     EUR   30,00/t 

Cena ruského uhlí s dopravou                                                                        EUR 114,90/t 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit finanční moţnosti dovozu různých druhů uhlí do 

České republiky. Česká republika je celkem bohatá na loţiska a geologické zásoby uhlí, 

ale většinu těchto zásob není moţno dostupnými technologiemi ekonomicky vytěţit, nebo 

je omezeno ekologickými limity, kterými jsou omezovány těţební společnosti. Proto je 

nutné hledat moţnosti dovozu této komodity od moţných světových producentů. Světové 

zásoby postačují k pokrytí veškerých poţadavků na pevná paliva. Jsou prokázány zásoby 

v hlavních produkčních zemích tak vysoké, ţe pokryjí jak domácí poptávku, tak i poptávku 

mezinárodního obchodu. Mezi největší světové vývozce se na první místo řadí Austrálie, 

která se podílí 1/3 celkového světového exportu. Z Evropy je to pak Rusko s 93 mil. tun.  

Rozhodujícím ukazatelem pro dovoz uhlí jsou náklady na těţbu včetně přepravních 

nákladů, které jsou jedním z důleţitých hledisek pro případný dovoz této komodity.  

 V práci byly porovnávány varianty dovozu uhlí z přístavů Amsterdam, Rotterdam, 

Antwerpy s variantou dovozu polského energetického uhlí a s importem černého uhlí 

z Ruska. Z hlediska ceny, stability dodávek a znalosti dopravní infrastruktury se jako 

nejvhodnější jeví dovoz polského energetického uhlí následovaný dovozem ruského 

energetického uhlí. Jako poslední a nejméně ekonomicky výhodnou variantou je dovoz 

černého uhlí z přístavů Amsterdam, Rotterdam, Antwerpy.  Varianty dovozů světového 

černého uhlí budou v budoucnosti čím dál tím aktuálnější, především pokud nedojde ke 

stabilizaci palivové základny resp. změně energetického mixu České republiky a 

předloţené výsledky mohou být proto pouţitelné pro energetické společnosti při 

diversifikaci palivové základny. 
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