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Anotace 
    
KASTNEROVÁ, J. Nerostné suroviny Kazachstánu. Most: VŠB – TU Ostrava, 2012. 37 
stran. 
 

Tato bakalářská práce se zabývá Kazachstánem a nerostnými surovinami, které se v 
této zemi nacházejí.  

V úvodu je popsán základními informacemi Kazachstán, včetně jeho 
administrativního členění.  

Ve druhé části práce je zpracována historie Kazachstánu. Je zde popsán vznik této 
země od samého počátku až po současnost. 

V další části jsou popsány nerostné suroviny Kazachstánu, kde se nacházejí 
jednotlivá nejznámější ložiska a způsoby jejich dobývaní. Geografické a přírodní 
podmínky pro těžbu, průzkum a rezervy v potenciálních, prozatím netěžebních ložisek jak 
ropy, zemního plynu a kamenného uhlí, tak minerálních surovin. Dále je popsána 
klasifikace ultra kyselých granitoidů, ložiskové poznatky, ekonomická charakteristika a 
průmyslový rozvoj. 
 

V závěru práce je uveden návrh opatření vedoucí ke zlepšení zájmu českých firem 
o podnikání v Kazachstánu v oblasti obchodu s nerostnými surovinami a průmyslové 
výroby, celkové investiční klima. 
 
Klíčová slova: Kazachstán, nerostné suroviny, dobývaní, ložiska, těžba, ekonomika  
a průmysl. 
 
 

Summary  
    
KASTNEROVÁ, J. Mineral Raw Materials of Kazakhstan. Most: VŠB – TU Ostrava, 
2012. 37 pages. 
 

This Bachelor´s Work deals with Kazakhstan and its mineral raw materials that can 
be found in this country.  

The introduction provides basic information of Kazakhstan, including its 
administrative division.  

The second part of my work describes the history and establishment of this country 
from the very beginning up to the present days.  

The next part describes mineral raw materials of Kazakhstan, where the most  - 
known deposits are located, methods of mining, geographic and natural conditions for 
mining, survey, and reserves in the potential, not yet mined deposits of crude oil, natural 
gas and coal as well as mineral raw materials. Further, the classification of ultra-acid 
granitoids, knowledge of deposits, economic characteristics and industrial development are 
described.  
 

In my conclusion I presented a suggestion that would lead to an improvement of the 
interest of Czech companies in doing business in the sphere of mineral raw materials 
business and industrial production in Kazakhstan and I described the overall investment 
climate.  



 

 

 
Key words: Kazakhstan, mineral raw materials, production, deposits, mining, economy and 
industry. 
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1. Úvod 

1.1. Základní informace 

 

Kazachstán je velký stát, který se nachází na hranici dvou kontinentů - Evropy  

a Asie, jeho rozsáhlé území se rozkládá mezi 47° - 87° východní délky a 41° - 55° severní 

šířky. Zeměpisné centrum evroasijského kontinentu se nachází v Kazachstánu. Kazachstán 

dnes patří mezi nejrozsáhlejší země světa, zaujímá 9. místo ve světě po Rusku, Kanadě, 

Číně, USA, Brazílii, Austrálii, Indii a Argentině. Celková rozloha Kazachstánu je téměř 

2.724.900 km². Kazachstán je stát, který se rozkládá ve střední Asii a malou částí svého 

území západně od řeky Ural zasahuje rovněž do Evropy. Jeho rozsáhlé území se prostírá na 

východ od Kaspického moře přes Turgajskou a Kazašskou plošinu, až do Altaje a od 

nádherného pohoří Ťan-šan na jihu a jihovýchodu, do Západosibiřské roviny na severu. 

Rozloha území Kazachstánu od západu na východ přesahuje více jak 3.000 km, od severu 

na jih 1.700 km . Na východě, severu, a severozápadě hraničí Kazachstán s Ruskem, délka 

této hranice je neuvěřitelných 6.477 km, na jihu se státy Centrální Asie Uzbekistánem 

2.300 km, Kyrgystánem 980 km a Turkmenistánem 380 km, na jihovýchodě s Čínskou 

lidovou republikou 1.460 km. Celková délka všech hranic je téměř 12.200 km, včetně 

hranic podél Kaspického moře 600 km. Reliéf Kazachstánu tvoří nejvyšší bod - Khan 

Tangiri Shyngy 6 995 m a nejnižší bod - Vpadina Kaundy 132 m. Klima Kazachstánu tvoří 

mírný pás a subtropický pás. Biotou Kazachstánu jsou pouště, polopouště a stepi. 

Kazachstán patří mezi nejrozlehlejší země světa, jeho plocha 2 717 300 km² je celkem 

třicet čtyřikrát větší než Česká republika a je územně největším vnitrozemským státem. 

Většina území v Kazachstánu je jen velmi řídce osídlena, 15.658.308 milionů obyvatel 

z posledního sčítání lidu této země představuje hustotu necelých 6 ob./km². [ 1 ] 

 

1.2. Administrativní členění 

 
Republika Kazachstán je unitárním státem. Dělí se na 14 oblastí + hlavní město 

Astana + bývalé hlavní město Almaty ( dříve Alma Ata, tzv. „jižní hl. město“, které získalo 

zvláštní statut ). Na západě - Akťubinská, Atyrauská, Západokazašská a Mangystauská 

oblast, na severu Akmolská, Pavlodarská, Severokazašská a Kostanajská oblast, na jihu 



Jelena Kastnerová:  Nerostné suroviny Kazachstánu. 

2012    
 

4 

Almatinská, Jihokazašská, Kyzylordská, Žambylská, a na východě Východokazašská 

oblast. V centrální částí se nachází největší Karagandská oblast. ( viz. Obrázek č. 1 ) [ 1 ] 

 

Obr. č.1 - Administrativní členění. 

 

 

1. Západokazašská oblast ( hlavní město Uralsk )  

2. Atyrauská oblast ( Atyrau )  

3. Mangystauská oblast ( Aktau )  

4. Akťubinská oblast ( Akťubinsk )  

5. Kostanajská oblast ( Kostanaj )  

6. Severokazašská oblast ( Petropavlovsk )  

7. Akmolská oblast ( Kokčetau )  

8. Pavlodarská oblast ( Pavlodar )  

9. Východokazašská oblast ( Usť-Kamenogorsk )  

10. Karagandská oblast ( Karaganda )  

11. Kyzylordská oblast ( Kyzyl-Orda )  

12. Jihokazašská oblast ( Šymkent )  

13. Žambylská oblast ( Taraz )  
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14. Almatinská oblast ( Taldykorgan )  

15. Alma-Ata ( samosprávné město )  

16. Astana ( hlavní město )  

17. Bajkonur ( pod ruskou správou ) 

 

Astana je od roku 1997 hlavním městem Kazachstánu. Při posledním sčítání lidu ke dni   

01. 06. 2008 čítala 616.800 obyvatel. Zvláštní postavení má město Almaty, jediné velkoměsto státu 

s obyvatelstvem 1,2 milionu. Celkem je v Kazachstánu 86 měst. Podle počtu obyvatel můžeme 

kazachstánská města rozdělit na několik skupin. Do první skupiny patří města s počtem obyvatel 

přes 300 tis. ( Karaganda, Čimkent, Pavlodar, Taraz, Usť-Kamenogorsk ). Do druhé skupiny města 

s počtem obyvatel od 200 do 280 tis. ( Uralsk, Temirtau, Kostanaj, Aktobe, Petropavlovsk, 

Semipalatinsk ). Třetí skupina, města s počtem obyvatel od 110 do 160 tis. ( Ekibastuz, Kyzylorda, 

Aktau, Kokšetau, Atyrau ). Celkově v Kazachstánu je nejvíce měst, v nichž počet obyvatel 

nepřevyšuje 50 tis. ( viz. Obrázek č. 2 ) [ 1 ] 

 

Obr. č.2 - Geografická poloha Kazachstánu s městy nad 50 tisíc obyvatel. 
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2. Kazachstán - historie a vývoj 

2.1. Historie 

Kazachstán byl druhou největší svazovou republikou bývalého Sovětského svazu  

a dnes je druhou největší republikou Společenství nezávislých států, které vzniklo 

rozpadem SSSR v roce 1991. Samostatnost získal 16. prosince 1991. Hlavním městem 

státu tehdy byla Almata ( původní název Alma-Ata ). Od roku 1997 je hlavním městem 

Astana, nacházející se v centrální oblasti státu. [ 2 ] 

 

Obrazně se nová tvář Kazachstánu zrcadlí v metropoli Astaně, které UNESCO dalo 

titul Město míru. Astanu vytvářeli přední světoví architekti včetně nositele Pritzkerovy 

ceny Normana Fostera. Oficiálně byla Astana pojmenována a vyhlášena hlavním městem 

Kazachstánu v červnu 1998, legálně už v roce 1997. Jde o jeden z největších světových 

stavebních projektů posledních let. V kazašském jazyce Astana znamená „hlavní město"; 

původní jméno znělo Akmola, později Celinograd.[ 3 ] 

 

Nové hlavní město Kazachstánu letos oslavilo 12. narozeniny. Astana je dílem 

prezidenta Nursultana Nazarbajeva, který se rozhodl opustit tradiční metropoli Almaty  

a tisíc kilometrů jižněji postavit hypermoderní stepní velkoměsto. Prezident nařídil, aby při 

pohledu na Astanu „začala bít srdce občanů silněji a duše se naplnila hrdostí“. Pravdou je, 

že výsledek opravdu nenechá nikoho chladným. 

Astanu navrhl světoznámý japonský architekt Kišo Kurokawa jako pečlivě 

promyšlený celek, jehož centrem je pyramida. Podle Kurokawova projektu se má město do 

roku 2030 kolem pyramidy rozrůstat. Nejbližší okolí pyramidy dotváří Palác nezávislosti   

a Umělecká univerzita. ( viz. Obrázek č. 3 a 4 ) [ 4 ] 
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    Obr. č.3 - Astana a její architektura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. č.4 – Mezinárodní letiště Astana. 
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2.1.1. Pravěk a středověk 

Kazaši jsou turkického původu, potomci nomádských kmenů, které osídlily území 

dnešního Kazachstánu v 6. století. Začátkem 13. století bylo území dobyto mongolsko 

tatarskými kmeny, které mezi sebou bojovaly o nadvládu. Začátkem 16. století došlo           

k vytvoření chanátu sjednocením hlavních kmenů a do tohoto období  je kladen začátek 

formování kazašské národnosti. V 17. století vznikla tři hlavní kazašská kmenová 

uskupení, která kontrolovala rozsáhlá pastevecká území. Byly to Velká horda, Střední 

horda a Malá horda, které se dále členily na jednotlivé kmeny a rody. Členění kazašské 

společnosti, založené na příbuzenských svazcích, se zachovalo do současnosti a hraje 

důležitou roli při utváření společenských kontaktů. [ 2 ] 

 

Náboženství: 

Sunitský islám – 50 %, pravoslavní křesťané – 44 %, evangelíci – 2 %. ( viz. Obrázek č.    

5 ) [ 5 ] 
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 Obr. č. 5 - Tabulka náboženství v Kazachstánu. 

 

V současné době je národnostní složení Kazachstánu následující:  

• Kazaši ( 58,9 % ) 

• Rusové ( 25,9 % ) 

• Ukrajinci ( 2,9 % ) 

• Uzbeci ( 2,9 % ) 

• Tataři ( 1,5 % ) 
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• Němci ( 1,4 % )    

• Ostatní ( 5 % ) ( viz. Obrázek č. 6 ) [ 5 ] 

  

Národnostní složení Kazachstánu
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 Obr. č. 6 - Tabulka národnostního složení Kazachstánu. 

 

 

3. Nerostné suroviny Kazachstánu - minulost a 

přítomnost 

3.1. Geografie 

3.1.1. Horopis 

 

Kazachstán je největší vnitrozemskou zemí světa. Třebaže většinu území 

Kazachstánu zaujímají nízko položené plošiny a pahorkatiny, reliéf je i tak velmi 

rozmanitý; vcelku lze říct, že povrch Kazachstánu se zvedá směrem k východu. Na západě 

se v Kaspické proláklině ( 28m pod hladinou světového oceánu ) prostírá největší 

vnitrozemské jezero světa – Kaspické moře. Poblíž kaspického pobřeží leží v Karagijské 

proláklině nejnižší bod Kazachstánu ( - 132m ). Severní břehy Kaspického moře při dolním 

toku řeky Ural obklopuje Kaspická nížina, ohraničená na jihu plošinami Mangystau                       

a Ustjurt, na východě Mugodžarskými vrchy. Dále k východu se prostírá rozlehlá nížina 

Turanská s bezodtokým Aralským jezerem, do kterého ústí řeka Syrdarja. Zde, při 
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uzbeckých hranicích, se nachází poušť Kyzylkum ( „Rudé  písky“ ). Nevýraznou 

Turgajskou plošinu na severozápadě země odděluje sníženina zvaná Turgajská brána od 

rozlehlé Kazašské plošiny, zajímající střední část Kazachstánu. Z Kazašské plošiny 

vystupuje několik hornatin – Ulytau na západě, Kokčetau na severu a Karakaly s nejvyšším 

bodem Aksoran ( 1.565m ) na jihovýchodě. Severně od Kazašské plošiny se až za hranice 

Kazachstánu táhnou úrodné nížiny Išimské a Kulundinské stepi, náležející                                     

k Západosibiřské rovině. Tyto oblasti směrem k severu odvodňují řeky Išim a Irtyš. Od 

Kazašské plošiny směrem k jihu se táhne pustina Betpak Dala, neboli „Hladová step“. 

Východně odtud, mezi Kazašskou plošinou a pohraničními horami, leží bezodtoká 

Balchašsko - Alakolská pánev.  

Její západní část zaujímá velké protáhlé jezero Balchaš, celosvětový unikát, neboť 

je z poloviny plné sladké a z druhé poloviny slané vody. Na východě se nacházejí dvě 

menší jezera Sasykkol a Alakol. Tato oblast závlahového zemědělství na jihovýchodě 

Kazachstánu je tradičně zvána Sedmiříčí ( Džesysu ). Východní a jihovýchodní hranice 

země představují skutečné velehory. Na samém severovýchodě dělí Kazachstán od Sibiře 

zalesněný Altaj ( nejvyšší hora Belucha 4.506m ). Jižně od Altaje vytváří řeka Irtyš            

v kotlině jezero Zajsan, zvětšené ještě Buchtarminskou přehradní nádrží. Dále k jihu se 

zvedá pás pohoří Tarbagataj s nejvyšší horou Tastru ( 2.992m ). I následující horstva se 

táhnou přibližně stejným směrem jako Tarbagataj, tedy od západu k východu. Nejprve je to 

Džungarský Alatau s nejvyšší horou Besbakan (4.463m), poté následuje široké údolí, jímž 

z Číny přitéká řeka Ili a na jihovýchodě ohraničuje Kazachstán pohoří Ťan-šan („Nebeské 

hory“). Nejvyšší hora Kazachstánu (a druhá nejvyšší hora Ťan-šanu) Chan Tengri („Vládce 

duchů“) dosahuje výše 7. 010m. [ 5 ] 

3.1.2. Vodstvo 

 
V Kazachstánu je přibližně 7.000 jezer o celkové ploše přes 45.000 km², z nichž 94 

% má rozlohu menší než 1 km². Jsou to většinou záplavová a deltová jezera. Jezer  

s rozlohou nad 100 km² je 31 ( např. Balchaš, Zajsan – součást Buchtarminské vodní 

nádrže, Alakol, Tengiz, Seletyteniz, Sasykkol, Kušmurun, Markakol, Ulken-karoj - viz 

také seznam kazašských jezer ). Kazachstánu také patří severní a severovýchodní část 

Kaspického moře a severní část Aralského jezera ( Severní Aralské jezero ). Je zde více 

než 4.000 rybníků, přehrad a vodních nádrží. Většina jezer je bezodtokových. Úroveň 
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jejich hladiny prudce kolísá podle sezóny i v průběhu let a obrysy i rozměry se periodicky 

mění. V suchých letech mnohá z nich vysychají nebo se proměňují na slaniska. Nejvíce 

jezer je v severní části Kazachstánu, kde je mnoho uzavřených sníženin. Ve stepní zóně, 

v horách a v údolích velkých řek převládají sladkovodní jezera, zatímco v polopouštích, 

pouštích a mezihorských propadlinách slaná jezera. V mnohých jezerech se dobývají různé 

soli. Přibližně třicet jezer obsahuje léčivé bahno a solanku. Největšími přehradními 

nádržemi jsou Buchtarminská a Usť - Kamenogorská na Irtyši, Čardarinská na Syrdarji                               

a Kapčagajská na Ili. ( viz. Obrázek č. 7 ) [ 5 ] 

 

jezero oblast 
rozloha 

(km²) 
  

Kaspické moře 
Atyrauská oblast, Mangystauská oblast, Rusko, 

Ázerbájdžán, Írán, Turkmenistán 
371 000   

Balchaš Almatinská oblast, Karagandská oblast, Žambylská oblast 22 000   

Aralské jezero Kyzylordská oblast, Akťubinská oblast, Uzbekistán 17 160   

Jižní Aralské 

jezero 
Kyzylordská oblast, Uzbekistán 13 300   

Zajsan Východokazašská oblast 5 500   

Malý Aral Kyzylordská oblast, Akťubinská oblast 3 300   

Alakol Almatinská oblast, Východokazašská oblast 2 200   

Šalkarteniz Akťubinská oblast 1 800   

Tengiz Akmolská oblast 1 590   

Seletyteniz Akmolská oblast, Pavlodarská oblast 777   

Sasykkol Almatinská oblast, Východokazašská oblast 736   

Markakol Východokazašská oblast 449   

Sarykopa Kostanajská oblast 336   

Kurgaldžin Akmolská oblast 330   

Teke Akmolská oblast 265   

Šaglyteniz Akmolská oblast, Severokazašská oblast 240   
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jezero oblast 
rozloha 

(km²) 
  

Kušmurun Kostanajská oblast 210   

Aralsor Západokazašská oblast 200   

Šalkar Západokazašská oblast 200   

Kyzylkak Pavlodarská oblast 188   

Kamyslybas Kyzylordská oblast 176   

Karasor Karagandská oblast 154   

Aksuat Kostanajská oblast 150   

Arys Kyzylordská oblast 146   

Žalauly Pavlodarská oblast 144   

Kojbagar Kostanajská oblast 127   

Sarymoin Kostanajská oblast 126   

Ujaly Almatinská oblast, Východokazašská oblast 120   

Inder Atyrauská oblast 110   

Kalibek Akmolská oblast 110   

Kiši-karoj Akmolská oblast 102   

Obr. č. 7 - Tabulka jezer s plochou přes 100 km². 

 

Říční síť země je velmi nepravidelná a hlavní toky se táhnou spíše okrajovými 

částmi země. Velkou část centrálního Kazachstánu zaujímají bezodtoké polopouště,  

v nichž se například ztrácejí řeky Sarysu a Ču. Naproti tomu lesostepní oblasti na 

severovýchodě jsou posety stovkami drobných jezer a protkány říčkami. Pro vodní toky, 

které stékají z velehor na jihovýchodě země je charakteristický maximální průtok  

v době letního tání horských ledovců, zatímco mnohé stepní řeky v této době vysychají. 

Velký význam má 500 km dlouhý kanál mezi Pavlodarem a Karagandou, spojující řeky 

Irtyš a Nura. ( viz. Obrázek č. 8 ) [ 5 ] 
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řeka délka na území 

Kazachstánu 

(km) 

povodí celkem 

(km²) 

ústí 

toku 

Irtyš 1700 1643000 Ob 

Tobol 800 426000 Irtyš 

Ural 1082 231000 Kaspické moře 

Syrdarja 1400 219000 Aralské jezero 

Išim 1400 177000 Irtyš 

Turgaj 825 157000 Šalkarteniz 

Ili 815 140000 Balchaš 

Sarysu 671 81600 Betpak-Dala 

Ču 800 62500 Aščikol 

Nura 978 60800 Tengiz 

Obr. č. 8 - Tabulka největších řek - seřazena podle velikosti povodí 

 

Pro Kazachstán jsou typické velké rozdíly teplot: na jihu je rozdíl teplot mezi 

nejteplejším a nejstudenějším měsícem až 30° C a na severu až 40° - 41° C, nejstudenější 

měsíc je Leden, jeho průměrná teplota na severu je - 19°, na jihu - 8 °C, nejteplejším 

měsícem je červenec, s průměrnými hodnotami kolem 26° C .[ 6 ] 

 

3.2. Přírodní podmínky a přírodní zdroje 

 

Kazachstán se nachází v centru euroasijského kontinentu, ve stejné vzdálenosti od 

Atlantického a Tichého oceánu. Zároveň je vzdálen i od Indického oceánu, a proto je 

největším vnitrozemním státem, což určuje jeho přírodní podmínky. Na více než čtvrtině 

území Kazachstánu se prostírají stepi, na polovině území se nacházejí pouště  

a polopouště, na zbylé čtvrtině jsou hory, moře, jezera a řeky. Celkem je v Kazachstánu 11 

tis. řek, více než 7 tis. jezer a vodních nádrží. Jen srovnatelně malá plocha je zalesněná       

( přibližně 22 mln. ha ), počet druhů v rostlinné říši přesahuje 6 tis. 
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Hlavním bohatstvím Kazachstánu jsou nerostné suroviny. Kazachstán se podle 

množství přírodních zdrojů nachází na šestém místě ve světovém žebříčku. Ze 110 prvků 

Mendělejevovy tabulky zde můžeme nalézt ložiska 99 prvků. Kazachstán je jednou ze 

zemí s nejbohatšími zdroji ropy, zemního plynu, wolframu, titanu, hořčíku, olova, uranu, 

zlata, chrómu, bismutu, molybdenu, manganu, železa, hliníku a dalších barevných kovů, 

rovněž tak nekovových surovin – uhlí, fosfority a jiné. Ve světovém měřítku je Kazachstán 

již dnes největším výrobcem wolframu, jehož zásoby jsou největšími ve světě, druhé místo 

ve světovém žebříčku patří Kazachstánu kvůli zásobám chromových a fosforových rud, 

čtvrté – olova a molybdenu a osmé - železných rud. V dnešní době v Kazachstánu existuje 

čtrnáct perspektivních ropných pánví, které jsou rozmístěny po celém území státu. 

Prozkoumáno je zatím pouze 160 ložisek ropy a plynu a těžební zásoby ropy činí 6,5 mld. 

tun, přičemž jenom na severu Kaspického moře jsou vyčísleny na 3,5 mld. Tun a plynu na 

2 - 2,5 biliónů metrů krychlových. Podle prognóz existuje v dnešním Kazachstánu kolem 

tři sta velkých nalezišť zlata, z nichž sto sedmdesát tři jsou detailně prozkoumány. Dále 

jsou zde četná uhelná ložiska, z nichž největšími jsou - Ekibastuské ložisko hnědého uhlí                         

a Karagandijská uhelná pánev, jejíž ložiskové zásoby koksovatelného uhlí jsou 

odhadovány na 50 mld.tun.  ( viz. Obrázek  č. 9 )  [ 1 ]   

 

Obr. č.9 - Příroda Kazachstánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Jelena Kastnerová:  Nerostné suroviny Kazachstánu. 

2012    
 

15 

3.3. Nerostné suroviny Kazachstánu 

 

Jedním z největších bohatství Kazachstánu jsou jeho obrovské zásoby nerostných 

surovin. Vědci nejvyspělejších zemí světa odhadují, že Kazachstán je co do zásob 

nerostných surovin  šestý  nejbohatší na světě. Bohužel se mu stále nedaří tyto zásoby 

efektivně využívat a zhodnocovat. Někteří odborníci odhaduji, že na území Kazachstánu se 

nachází nerostné bohatství za zhruba 10 bilionů amerických dolarů. Kazachstán disponuje 

bohatými a různorodými přírodními zdroji, o čemž svědčí fakt,  že ze 110 prvků periodické 

tabulky se na jeho území nachází 99, zkoumalo se 70, ale zatím bylo vytěženo a využito 

pouze 60 z nich. 

Podle Dr. Daniela Faina, odborníka na přírodní zdroje a energii při Massachusetts 

Institute of Technology ( USA ), bylo při rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 90% 

chromové rudy, 26% mědi, 33% olova a zinku a 38% wolframu, které byly v tomto roce 

vytěženy v bývalém Sovětském svazu, z  Kazachstánu. Je třeba dodat, že v bývalém 

Sovětském svazu se Kazachstán podílel na zásobách barytu z 82%, fosforu z 65%, 

molybdenu z 29%, bauxitu z 22%, azbestu z 20%, manganu z 13% a uhlí z 12%. 

Kazachstán je jednou z nejbohatších zemí světa v zásobách ropy, zemního plynu, titanu, 

hořčíku, cínu, uranu, zlata a jiných neželezných kovu. 

V celosvětovém měřítku je už Kazachstán největším výrobcem wolframu,                 

v zásobách wolframu je na prvním místě na světě, na druhém místě je v  zásobách 

chromových a fosfátových rud, na čtvrtém – v oceli a molybdenu, na osmém - v celkových 

zásobách železné rudy ( 16,6 mil. Tun ) po Brazílii, Austrálii, Kanadě, USA, Indii, Rusku  

a Ukrajině. 

Dnes už není žádným tajemstvím, že velký zájem o Kazachstán mají USA                      

a západoevropské země, ale také Turecko, Irán, Pákistán, Japonsko a Čína. To je dáno jeho 

vysokým potenciálem strategických surovin, především ropy a zemního plynu.                         

V Kazachstánu je dnes známo 14 dalších perspektivních ložisek těchto surovin, která se 

nachází téměř na celém jeho území, zatím bylo prozkoumáno 160 ložisek ropy a zemního 

plynu a vytěžené množství  ropy činí  2,7 miliardy tun. Bohužel ne všechna ložiska jsou 

využívána a zprovozněna. Ale i tak platí, že pokud by byla ložiska ropy v Kazachstánu 

obratně a efektivně využívána, jeho ropný potenciál by nebyl nižší než Saúdské Arábie, 

Kuvajtu nebo Spojených arabských emirátů. 
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V posledních letech snímky z družice, stejně jako samotné průzkumy ukazují, že 

hlavní ložiska ropných polí jsou v západním Kazachstánu na pobřeží Kaspického moře – 

Tengiz,  Prorva Kalamkas a Karazhanbas. Toto jsou ale jen nepatrné zlomky velkých 

ropných zásob Kazachstánu, hlavní ložiska se nachází v severní části Kaspického moře, 

kde se zásoby odhadují na 3 - 3,5 miliardy tun ropy a 2 - 2,5 bilionů m3 zemního plynu. 

Vzhledem k prokázaným a předpokládaným ložiskům ropy na pobřeží  činí zásoby ropy 

v zemi více než 6,1 miliardy tun, zásoby zemního plynu 6 bilionů kubických metrů, avšak 

největší roční produkce činila pouze 26,6 milionů tun ropy a 8, 2 miliardy m3  zemního 

plynu ( v roce 1991 ). To dokazuje, jak málo z tak velkých zásob je efektivně využíváno.  

A potřeby samotného Kazachstánu jsou stále jen 18 až 20 miliónů tun ropy, 500 tisíc tun 

maziv a 16 - 18 miliard m3 plynu. V Kazachstánu jsou nyní pouze tři rafinérie s poměrně 

nízkými výkony. Atyrau ( postavena v roce 1945 ) produkuje 5,2 milionů tun ropy 

ročně,další v Pavlodaru ( postavená v 70. letech )  8 milionů tun  a  poslední Shymkent  6,2 

mil. tun ročně. Přitom rafinérie v Pavlodaru úplně a Shymkent více jak z poloviny svojí 

produkce  odebírají ropu ze Sibiře ( Rusko ) a přepravovaná ropa je do těchto rafinérií 

vedena pouze jedním potrubím. I toto je ukázkou toho, jak málo jsou zásoby ropy 

v Kazachstánu využívány. Významná část ropy vytěžené v Kazachstánu je zatím 

dopravována  a zpracovávána v Rusku. 

V Kazachstánu se nachází významná část světových ložisek měděných                           

a polymetalických rud, niklu, wolframu, molybdenu a mnoho dalších vzácných kovů. 

Velký význam mají světová ložiska železa, manganových a chromitových rud, v jejich 

zásobách je  Kazachstán na jednom z předních míst na světě. V dnešním Kazachstánu se 

odhaduje asi 300 významných ložisek zlata, z nichž 173 byly důkladně prozkoumány. 

Mezi nimi jsou takové, které dávají diamanty a drahokamy výborné kvality. Při seriózních 

investicích je Kazachstán schopen  během pár let produkovat  100 tun zlata za rok, ale nyní 

produkuje pouze 1% ze svých podzemních zásob, a to jej řadí na 6. místě na světě. Na jeho 

území bylo prozkoumáno více než 100 uhelných ložisek, z nichž největší je Ekibastuzké 

pole, které má velkou zásobu hnědého uhlí. Největší zásoby černého uhlí má uhelná pánev 

Karaganda a to více než 50 miliard tun. Doposud bylo z těchto ložisek  získáno pouze 131 

milionů tun uhlí, což je další důkaz neefektivního využívání nerostného bohatství 

Kazachstánu. 
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Kazachstán je také bohatý zásobami chemických surovin. Jsou tu bohatá naleziště 

potaše a dalších solí, boritany, sloučeniny bromu, sírany, fosforečnany a velký výběr 

surovin pro průmysl barev. 

Obrovské zásoby pyritu v rudách dovolují masivně rozvíjet výrobu kyseliny sírové 

a dalších chemikálií, které jsou nesmírně důležité pro ekonomiku. Neomezené možnosti  

jsou pří výrobě téměř všech druhů výrobků petrochemické syntézy ( zejména etylénu, 

polypropylénu, pryži ), syntetických čistících prostředků a mýdel, mikrobiálních 

proteinových krmiv, chemických vláken a nití, syntetických pryskyřic, plastů a cementu.  

Kazachstán má bohaté přírodní zdroje na výrobu skla a porcelánu. Nejvíce 

vzácných drahokamů, různých stavebních a dokončovacích materiálů se nachází v jeho 

podložích a horách. Další nevýslovné bohatství Kazašské země jsou minerální, léčivé, 

průmyslové a termální vody, které ale ještě nemají velké uplatnění a moc se nevyužívají. 

Obrovská velikost minerálů, složitá geologická historie a různorodý povrch 

zapříčinil vznik  mnoha ložisek v podloží Kazachstánu. Skvělou práci k identifikaci                   

a zkoumání těchto ložisek a nerostných zdrojů v Kazachstánu vykonali kazašští vědci. 

Kazachstán má obrovské zásoby ropy a plynu. Komerční olej se nalézá v přikaspických  

nížinách v Preduralské plošině  a na poloostrově Mangyshlak. Ropná pole v zemi činí              

1 milion 700 tisíc kilometrů čtverečních, tedy 62 procent celkové plochy země. Specialisté 

zkoumali pouze polovinu z  tohoto obrovského území, především na západě. Uralo – 

Embinsko - Aktubinsko petro-plynová oblast se rozkládá na ploše více než 400 tisíc 

kilometrů čtverečních. Ropa se získává z permatriasového, středně starého a z křídového 

pásma. Na jihovýchodě Kaspické nížiny jsou zásoby plynu a ropy,  které patří k středně-

starému pásmu.. Na poloostrově Mangyshlak se nacházejí roponosné písky, a pískovcové 

křídy mladého i starověkého stáří. 

Zásoby kamenného uhlí v Kazachstánu jsou velké, bylo zkoumáno více než 400 

nalezišť. Většina z nich se nachází v centrálním Kazachstánu. Největší ze všech je 

Karagandijská pánev. Ta se rozkládá na rozloze 2000 kilometrů čtverečních.Karagandijská 

pánev se vyznačuje velmi vysokou kvalitou uhlí. Druhá největší uhelná pánev je Ekibastuz, 

která se nachází na hranici skládané země Kazachstánu s Priirtyshskými rovinami. Uhlí         

se zde nachází v povrchových dolech. 

 Ložiska železné rudy se nacházejí hlavně v severním Kazachstánu. Největší 

význam mají Kacharske, Sokolovské a Sarbaiskoye naleziště magnetitové rudy v regionu 
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Kustanai. Ruda v těchto nalezištích je velmi vysoké kvality a obsahuje  až 45 procent  

čistého železa. V regionu Kostanai jsou tyto rudy sedimentárního původu. Vznikaly                 

v mělkých sedimentech svrchní křídy v moři a ve starověkém říčním údolí 

omegotsenového věku. Největší ložiska - Ayatskoe a Lisakovské. Ruda se těží 

z povrchových dolů. Obsah železa v rudě je zhruba 3 procenta. Hlavní surový hliník 

Kazachstánu - bauxit - je omezen na písčitě-jílovitých formacích, vzniklých na 

pogertsinském platforměném krytu. Hlavní ložiska se nacházejí na severovýchodě 

Kazašské skládané země a Turgayském korytu.  

Kazachstán je velmi bohatý na měděné rudy, které slouží jako hlavní zdroj mědi. 

Velká část nalezišť mědi souvisí s hercynskou kovovou epochou. Největší naleziště 

měděných rud je v Dzhezkazganu. Velké naleziště mědi - porfyrového typu se nalézá               

u Kounradu a Bozshakola. Měděná ruda se zde nachází v povrchových dolech, ale tyto 

rudy mají velmi nízký obsah kovů. Tyto polymetalické rudy jsou s obsahem olova, zinku, 

mědi a dalších barevných kovů. Nejbohatší ložiska polymetalických rud jsou                             

v  Leninogorodskem, Zyryanovskem a   nacházejí  se v Rudném Altaji. Ruda je zde                    

s velmi vysokým obsahem kovu. 

Zlatá ložiska v Kazachstánu jsou k dispozici v mnoha oblastech. Nacházejí se ve 

východní části republiky - na Altaje, v Kalvínsky hřbetě, na severozápadě                                 

a v Dzhetygarinské oblasti na severním okraji centrálního Kazachstánu. Ložiska zlata  na 

severním okraji centrálního Kazachstánu jsou tvořeny křemennými žilami, sekundárním 

křemencem a rýžovištěm, které vznikly v průběhu Kambinského hřbetu. Většina vzácných 

kovů se nachází v žulách pozdnígertsinského věku. V množství a v hodnotě průmyslových 

oblastí na prvním místě je centrální Kazachstán. Některé vzácné kovy se nalézají                      

v Dzungarií a na Altaje. [ 7 ] 

 

3.3.1. Petrografické poznatky 

 

Magmatické horniny středního Kazachstánu tvoří komagmatické asociace, které 

jsou rozdělovány na homogenní a postorogenní magmatické série. Homogenní magmatické 

série zaujímají čelní a centrální části vulkanicko - platonických pásů, zatím co 

postorogenní jsou posunuty směrem do kontinentu. Specifické postavení mají granitoidy        
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v zónách tektonicko magmatické aktivizace. Pro pochopeni magmatického vývoje je 

srovnáni magmatismu a metalogeneze Českého masivu s magmatismem a metalogenezi 

středního Kazachstánu velmi podnětné. Celá řada zákonitostí vývoje     je podobná vývoji 

v českém masivu. Za podstatné je třeba považovat rozdělení variských plutonitů do dvou 

velkých skupin a to na: leukokratní a alaskitové. Ve skupině a) jsou dále rozděleny na 1) 

subgranity, 2) leukogranity, a 3) albitové leukogranity. Ve skupině b) jsou to 1) alaskitové 

leukogranity, 2) alaskity a 3) alkalické alaskity. Podle Serych je vývoj leukokratních 

plutónů rozdělován na rytmy, při čemž v každém rytmu se opakuje sled: hlavni intruze, 

dále t.zv. autointruze nebo doplňkové intruze a malá tělesa, žilné aplito - leukogranity, 

leukokratní porfýry, včetně ongonitů. Cyklus je zakončován vznikem Mo - W ložisek. 

Opakování rytmů bylo obtížné v řadě případů geologicky doložit. Jasný a zcela průkazný 

je však vývoj od hrubozrnějších leukokratních typů k jemnozrnitějšim, jejichž vznik se 

však dá vysvětlit ve většině plutonů jediným rytmem. Kazachstánské ultracidní granity, 

které byly předmětem hlavního zájmu, jsou ultrakyselé s průměrnými hodnotami SiO2 

kolem 75 %. Proti krušnohorským jsou podstatně chudší na Rb. Jejich průměrné hodnoty 

dosahuji 326 ppm Rb a Sn s průměrem kolem 3.5 ppm. Také obsahy Li jsou nápadně nižší 

než v granitoidech Krušných hor a jejich průměry nepřesahuji 38 ppm. Texturně jsou však 

granity t.zv. akčatauského komplexu velmi podobné některým granitům mladšího 

intruzívního komplexu krušnohorského žulového batholitu včetně uplatněni tzv. 

autometasomatických pochodů. Mají s nimi řadu společných texturních znaků, jako je 

vývoj kapkových křemenů, pozdní feldspatizace , vývoj dvoufázových žul a pod. [ 8 ] 

 

3.3.2. Metalogenetické poznatky 

 

Střední Kazachstán je významnou metalogenetickou provincií, ve které se 

vyskytuje kolem padesáti ložisek W, Mo, Bi, Zn, Be, Zr a Nb a 500 indicii stejných kovů. 

Podle Serych existuje zcela jasná metalogenetická specializace dvou skupin granitoidů, 

podle které je čtyřicet osm ložisek spojených s leukogranity, zatím co pouze čtyři jsou 

spojeny s alaskitovými tělesy. Devět ložisek je spojeno s pozdně orogenními plutony, 

zatím co třicet devět plutonů je vázáno na zóny aktivizace. Převládajícím kovem v první 

skupině ložisek je Mo. Nejtypičtějším představitelem greisenových ložisek je ložisko 
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Akčatau, které je charakterizováno přítomností wolframitu ve křemenných, křemen - 

topazových a křemen - muskovitových greisenech. Křemenné žíly doprovázené greiseny 

jsou charakteristické pro ložiska Vrchní Kairakty, Bainazar, Batystau, Saran, Seltei, Žanet, 

Sev. Koktenkol, Akbulak. Karaoba a Kuuů, obsahují rovněž příměs kasiteritu. Vizmutové 

ložisko Taišek obsahuje příměs W, Be, Mo a je vázáno na skryté těleso alaskitů. Jediné 

ložisko Be Nurataldy bylo předmětem průzkumu bez následné těžby. [ 8 ] 

 

3.3.3. Ložiskové poznatky 

 

Pouze jediné ložisko bylo dobýváno v navštívené oblasti ( ložisko Kounrád               

v blízkosti města Balchaše ). Všechna ostatní ložiska byla s ukončenou těžbou ( Akčatau 

na W ), nebo ve stadiu průzkumu ( J.Žaur ) ukončeného nebo ještě trvajícího, nebo v etapě 

výstavby dolu ( Vrchní Kairakty ). Finanční těžkosti vedly k přerušení prací na posledně 

jmenované lokalitě po vybudováni sídliště, železniční přípojky a silnic, které měly sloužit 

pracovníkům těžby tohoto ložiska. Ložisko Kounrád patřilo k největším Cu ložiskům 

bývalého SSSR, kde se dobývá od r. 1934. Odpovídá ložiskům porfyrového měděného 

typu vázaného na peň plagiogranitu stáří 341 m.a. Bočními horninami jsou efuziva 

karbonského stáří a devonské terigenní usazeniny. Ložisko se těží povrchovým lomem 

délky 2 200m, šířky 1800 m a hloubky 330 m.  Zásoby jsou odhadovány na 220 mil. tun při 

průměrné kovnatosti 0,35% Cu, 0,005 % Mo, 0,01g/t Au a 1 g/t Ag. Roční těžba je 8 mil 

tun, plánované prohloubeni lomu je do 560 m. Závod je podle vyjádřeni jeho pracovníků 

rentabilní za současných ekonomických podmínek. [ 8 ] 

 

3.4. Nerostné suroviny Kazachstánu přítomnost  

 

Ve skupině zemí bývalého Sovětského svazu byl Kazachstán po Rusku v objemu 

těžby nerostů druhý v pořadí. Oplývá ohromnými zdroji široké škály nerostných surovin, 

průmyslových nerostů a přírodních paliv a jeho metalurgický průmysl je hlavním 

producentem velkého množství kovů z domácích i dovážených surovin. Jeho těžařský 
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průmysl těží rudy bauxitu, chromu, mědi, zlata, železa, olova, manganu a zinku a jeho 

hutní průmysl vyráběl takové kovy, jako beryllium, bismut, kadmium, měď, sloučeniny 

železa, olovo, magnézium, rhénium, ocel, tantal, titan a zinek. Země těží další nekovové            

a vzácné kovy a průmyslové nerosty ve formě vedlejších produktů (nebo vyrábí v menších 

provozech), jako arzén, baryt, kadmium, molybden, fosfátovou horninu a stříbro. Země je 

velkým producentem přírodních paliv, včetně uhlí, zemního plynu, ropy a uranu. [ 9 ] 

3.4.1. Nerosty v národní ekonomice 

 
V roce 2006 se průmysl a hornictví podílely na tvorbě asi 39,5% HDP 

Kazachstánu. Ropný průmysl vytvářel přibližně 30% HDP. Těžební průmysl vytvářel 4% 

HDP a zabíral 19% průmyslové výroby. V roce 2006 vytvářel těžební průmysl okolo 58% 

hodnoty průmyslové výroby. [ 9 ] 

 

3.4.2. Vládní politika a programy  

 

Podle zákona o půdě z roku 2003 mohou pouze státní občané narození 

v Kazachstánu a domácí společnosti vlastnit půdu. Určité kategorie pozemků nesmějí být 

vůbec vlastněny soukromníky. Podle tohoto zákona mohou využívat tyto pozemky pouze 

státní subjekty. Půdu lze pronajímat krátkodobě a i dlouhodobě - od 5 let až na maximum 

49 let. Právo Kazachstánu stanoví, že zahraničním investorům nejsou zcela uzavřena žádná 

odvětví, ale existují omezení týkající se jejich účasti, která jsou pro jednotlivá odvětví 

odlišná. Zákon o dohodách na podílu na produkci (zákon o PSA) z roku 2005 nařídil, že             

u offshorových projektů musí mít státní ropná společnost minimálně 50% vlastnický podíl. 

V roce 2004 vláda novelizovala zákon upravující průzkum ropy a plynu, kterým přiznal 

státu právo prvního odmítnutí nákupu akcií PSA v těžebním průmyslu. Vláda říká, že tento 

zákon, který platí pro dřívější i budoucí smlouvy, ruší jakákoli předkupní práva, která si 

partneři konsorcia mohli vyjednat v původních smlouvách.  

Novely zákona o ropě a plynu z roku 1999 požadují, aby těžařské a ropné 

společnosti využívaly místní zboží a služby. Těžařské společnosti musejí vyhovět místním 

předpisům, které je zavazují, aby si nakupovaly zboží a služby od kazachstánských 

subjektů ( za předpokladu, že místní zboží splňuje minimální normy projektu ) a musejí 
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také přednostně zaměstnávat místní personál. Při tendrech musejí budoucí těžařské 

společnosti specifikovat předpokládaný objem místní práce, zboží a služeb. Novely zákona 

o využívání podzemních zdrojů, přijaté v r. 2004, také vyžadují, aby návrhy podané do 

tendru specifikovaly, jak se uživatel zúčastní budování regionální infrastruktury a přispěje 

k poskytování sociálních služeb.  

Vláda Kazachstánu hraje při dohledu na zahraniční investice hlavní roli. Vládní 

úředníci na nejvyšší úrovni kontrolují návrhy na velké zahraniční investice, jako je PSA 

pro Kashagan ( obrovské kazachstánské ropné pole v Kaspickém moři ) a PSA pro ropné          

a plynové pole Karachaganak, které, jak se zdá, dostalo osobní souhlas prezidenta 

Kazachstánu. [ 9 ] 

 

 

3.4.3. Struktura půmyslu nerostných surovin 

 

Eurasian Natural Resources Corp. ( ENRC ) byla skupinou těžící kovy, která tvořila 

asi 5% HDP Kazachstánu a dosáhla v r. 2006 ročního obratu za více než 3 mld. USD. 

ENRC group ovládala společnosti jako Aluminium of Kazachstan, podniky Kazchrom, 

které těží chrom a sloučeniny železa, komplex KazMagnets na těžbu magnézia ( dříve 

Zhairem ) a těžařský výrobní svaz Sokolovsko-Sarbay ( SSGPO ), který byl hlavním 

dodavatelem železné rudy do ruského závodu na výrobu železa a oceli v Magnitogorsku. 

Hlavním akcionářem ENRC byla kazachstánská vláda spolu s měďařskou 

společností Kazakhmys PLC, největším producentem mědi v zemi. Jedná se  o společnost 

zaregistrovanou ve Spojeném království a s hlavními aktivy umístěnými v Kazachstánu. 

Její sídlo bylo v Londýně a sídlo hlavní dceřiné společnosti, Kazakhmys Corp., bylo 

v Dzhezkazganu v Kazachstánu. V říjnu 2005 společnost vstoupila na londýnskou burzu        

s počáteční tržní hodnotou 2,6 mld. liber. Glencore International AG, společnost sídlící ve 

Švýcarsku, vlastnila nebo ovládala ( formou dceřiných společností ) 99 % akcií ve 

společnost Kazzinc JSC, která byla v zemi obrovským společným producentem olova         

a zinku, a která rovněž produkovala měď, zlato, stříbro  a jiné kovy ve formě vedlejších 

produktů. 
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Všechny velké stavby ropných polí a polí na těžbu zemního plynu od doby, kdy 

Kazachstán dosáhl v roce 1991 samostatnosti, byly projekty, ve kterých zahraniční firmy           

a kazachstánské státní firmy fungovaly ve formě joint-venture. Průmysl na těžbu uranu 

ovládala v zemi společnost Kazatomprom, holdingová společnost angažující se v šesti 

hlavních oblastech činnosti: energie, geologický průzkum, metalurgie, vědecká podpora         

a školení personálu, podpora sociálních aktivit a těžba uranu. Kazatomprom vykonával 

částečnou kontrolu tím, že měl v zemi podíly v řadě podniků na těžbu uranu. 

Kazatomprom byl 100 % vlastněn státem a byl také hlavním dovozcem, vývozcem                    

a přepravcem uranu   a dalších výrobků používaných v odvětví jaderné energie. [ 9 ] 

 

 

3.4.4. Obchod s nerosty 

 

Na uhlovodíky ( 65 % ) a rudy a kovy ( 14 % ) připadalo 79 % hodnoty vývozu ze země. 

Kazachstán posílal 100 % svého vývozu plynu a 90 % svého vývozu ropy po trasách přes 

Rusko. Probíhaly diskuze týkající se Kazachstánu a jeho možností diverzifikovat trasy 

vývozu paliv. Kovy byly druhé v pořadí vývozu po surové ropě. Převážná část produkce 

kovů v Kazachstánu byla vyvezena. Čína hrála stále větší roli jakožto dovozce kovů               

z Kazachstánu. Společnost Kazakhmys vyvezla 85 % měděných katod a prutů do Číny. 

Kazachstán uzavřel dohodu s Čínou, díky které Kazachstánu vzrostl v roce 2006 vývoz 

železné rudy do Číny o 83 % ve srovnání s rokem 2005. [ 9 ] 

 

3.5. Přehled komodit 

3.5.1. Kovy 

 

Hliník — Kazachstán přijal program na zvýšení těžby hliníku na 1,6 až 1,8 metrických tun 

( mt ) za rok pro období 2007-2010. Vysoce kvalitní zásoby bauxitu, které byly odhadnuty 

na 35 až 45 mt, by mohly vystačit na udržení těchto cílů těžby na dalších 6 až 10 let. Další 

rozvoj výroby hliníku by byl pravděpodobně založen na rezervách bauxitu nižší kvality         

a surovin neobsahujících hliník ve formě bauxitu. V roce 2006 se v zemi těžil jakožto 
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surovina na výrobu hliníku pouze bauxit. V předchozích letech se v zemi těžil i nefeliniový 

syenit. Celkové zásoby bauxitu byly údajně 356,7 mt v kategorii C1 podle klasifikačního 

systému zásob prvně použitého v Sovětském svazu a potom v Kazachstánu, s dalšími 82,3 

mt zásob typu C2 a zásobami 13,3 mt subeconomic rezerv. 

Zásoby bauxitu jsou soustředěny v severní části země. Společnost na těžbu bauxitu 

Krasnooktyabrskoye (KGBR) a společnost na těžbu bauxitu Torgayskiy byly předními 

těžaři bauxitu v zemi a hlavními dodavateli bauxitu pro závod Pavlodar na výrobu oxidu 

hlinitého. Veškerý bauxit vytěžený v Kazachstánu byl zpracován na oxid hlinitý v závodě 

Pavlodar, který byl jedním z deseti předních světových závodů na výrobu oxidu hlinitého         

z hlediska produkce. 

 

Beryllium a tantal—Kazatomprom, který ovládal v celé zemi uranový průmysl, se 

angažoval v uceleném cyklu produkce berylia, který zahrnoval zpracování rudy až po 

výrobu slitin berylia v jeho ulbském hutnickém závodě v Oskamenu. Ulba měl jako jediný 

závod v bývalém Sovětském svazu tuto výrobní kapacitu a také byl jediným podnikem se 

schopností zpracovat suroviny obsahující tantal a vytvářet hotové výrobky. Kazatomprom 

neměl své vlastní zdroje tantalu a kupoval tantalový koncentrát (Interfax Russia & CIS 

Metals & Mining Weekly, 2007h).  

 

Chrom— Kazchrome byl na světě jediným předním podnikem na těžbu chromové rudy, 

třetím podnikem na výrobu ferochromu na světě a hlavním producentem ferochromu na 

světě na základě obsahu chromu v rudě. Kazchrome byl jedním z hlavních aktiv ENRC. 

Kazchrome dodával vysoce kvalitní feroslitiny hlavním výrobcům oceli po celém světě, 

včetně zemí ve střední Asii, jihovýchodní Asii, Evropě, Severní Americe a Jižní Americe. 

Kazchrome investoval do nových technologií a závodů, což zvýšilo jeho roční produkci 

ferochromu na více jak 1 mt/rok, a plánoval podstatně zvýšit výrobu pelet z kalcinované 

chromové rudy tím, že zavedl nové technologie. Kazchrome se skládal z následujících čtyř 

výrobních jednotek: závodů na výrobu feroslitiny Aktobe a Aksu, Donského závodu na 

těžbu a obohacování rudy a závodu na těžbu a obohacování rudy manganem 

KazMarganets. Zaměstnával asi 18 000 pracovníků, měl údajně 169 mt zdrojů kvalitního 

chromu a 43 elektrických pecí na výrobu feroslitiny. Společnost Molodezhnaya Mine 

vytěžila okolo 2 mt chromové rudy ročně. Divize těžby chromové rudy měla tři závody na 
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obohacování rudy s kombinovanou kapacitou na zpracování 5 mt rudy za rok a výrobu 3,5 

mt koncentrátu za rok. Nový závod na výrobu pelet, který zavedl technologii finské 

společnosti Outokumpu Technology Oy, by měl mít roční kapacitu 700 000 tun.  

 

Měď— Hlavním producentem mědi v zemi byla společnost Kazakhmys PLC, která byla 

zapojena do hornictví, obohacování, tavby a rafinace výrobků z mědi, včetně měděných 

katod a prutů. Kazakhmys provozoval 19 otevřených těžebních jam a podzemních dolů a 2 

komplexy na tavbu a rafinaci. Kazakhmys také vlastnil společnost Mansfelder, Kupfer          

& Messing GmbH (MKM), která vyráběla výrobky z mědi a sídlila v Německu. V roce 

2006 Kazakhmys zvýšil produkci měděných katod o více než 5 % ve srovnání s rokem 

2005. Výroba měděného koncentrátu vzrostla o 9 % ve srovnání s rokem 2005. Nárůst 

výroby byl převážně důsledkem těžby rudy s vysokým obsahem mědi a rovněž i výroby         

z nových dolů, které zahrnovaly Artemyevskoye, Kosmurun a doly Zhomart.  

 

Železná ruda - v roce 2006 společnost SSPGO vyrobila  kombinových 16 mt koncentrátu 

železné rudy a měkčených pelet ročně pro domácí i zahraniční zákazníky především z Číny 

a Ruska. Obsah železa v tomto koncentrátu železné rudy dosáhl 66 %, u měkčených pelet 

to bylo 61,5 %. Společnost SSGPO byla ovládána společností ENRC, jejíž majetek 

zahrnoval povrchové lomy železné rudy Kachar, Kurzhunkul, Sarbai a Sokolov, podzemní 

důl v Sokolově, povrchové lomy dolomitického vápence a vápence a závody na 

obohacování, peletování a drcení kamene. Elektřina pro tyto provozy byla dodávána 

elektrárnou Rudny, kterou SSGPO zakoupila v roce 1998. SSPGO zaměstnávala asi 18 500 

zaměstnanců. Investiční program společnosti byl zaměřen na zvýšení úrovně výroby           

a efektivitu prostřednictvím zavádění integrovaných počítačových systémů. 

Prostřednictvím posílených počítačových systémů například podstatně stoupla během 

posledních dvou let kapacita povrchového lomu Sokolov. SSPGO měla údajně zdroje 

železné rudy v objemu 3,6 Gt, z nichž 1,5 Gt bylo údajně prokázáno a pravděpodobné 

rezervy jsou schopné udržet výrobu na dalších 40 let.  

 

Olovo a zinek - společnost JSC Kazzinc byla předním výrobcem olova a zinku v zemi.         

V roce 2006 Kazzinc vyráběl 289 095 t zinku, čímž mírně překročil svůj výrobní cíl       

288 000 t. Obraty z prodeje prudce vzrostly v roce 2005 ze 792 milionů dolarů na 1 758 
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miliard dolarů. Kazzinc plánoval zvýšení produkce zinku o 1,3 % v roce 2007 ve srovnání  

s rokem 2006. V roce 2007 společnost naplánovala investici 353 milionů dolarů do rozvoje 

výroby v porovnání se 193 milionů dolarů, které investovala v roce 2006. Plány vyzývaly  

k utracení 126 milionů dolarů z plánovaných investic na projekt Nová metalurgie, který 

zahrnoval výstavbu tavírny mědi a modernizaci zařízení na výrobu olova v hutnickém 

závodu v Ust-Kamenogorsku.  

Další společností těžící zinek a olovo v Kazachstánu byla ShalkiyaZinc N.V. Hlavní 

provozy společnosti byly umístěny v jižním Kazachstánu a zahrnovaly podzemní důl 

Shalkiya v oblasti Kyzylorda, zpracovatelský závod nedaleko města z Kentau ( což je 165 

km jihovýchodně od dolu Shalkiya ) a naleziště Talap, které se nachází v těžbou nedotčené 

oblasti asi 30 km jihozápadně od dolu Shalkiya. Jedním z hlavních aktiv společnosti bylo 

naleziště Shalkiya, které bylo údajně největším známým ložiskem zinku v Kazachstánu              

a tvořilo přibližně 30 % celkových zásob zinku v zemi. Společnost prodávala koncentrát 

zinku a olova regionálním hutím a obchodníkům. Shalkiya Zinc začala být obchodována 

na londýnské burze. Na základě nejnovějšího auditu svých rezerv plánovala společnost 

zvýšit do roku 2010 svou těžbu rud olova a zinku v nalezišti Shalkiya z 3 mt/ročně na               

4 mt/ročně. Podle nejnovějšího auditu rezervy společnosti ShalkiyaZinc pravděpodobně 

dosahují 6,6 mt zinku a 1,7 mt olova. Nový audit ukázal, že obsah zinku v rudě, kterou by 

bylo možné těžit se ziskem, byl mnohem nižší než 3 %, což byl předchozí odhad. 

Společnost ShalkiyaZinc měla smlouvu se spol. Outokumpu na výstavbu nového závodu 

na zpracování rudy v tomto nalezišti.  

 

Mangan – Závod na těžbu a zpracování manganu KazMarganets byl hlavním producentem 

manganu v zemi. Byl ovládán společností Kazchrome, která byla součástí ENRC. 

KazMarganets údajně změřil a označil zdroje v objemu 47,7 mt rudy manganu 

s prokazatelnými rezervami o objemu 24,5 mt. KazMarganets využíval ložiska rudy ve 

východním Kamysu a Turu ( region Karaganda ) a zpracovatelský závod Zhezdy. Měl 

kapacitu na zpracování více než 1 mt rudy a vyráběl 330 000 t koncentrátu manganu ročně. 

Investiční program společnosti KazMarganets byl zaměřen na rozšíření provozních kapacit 

a objevování nových ložisek v oblasti Ulytau-Zhezdy.  

 



Jelena Kastnerová:  Nerostné suroviny Kazachstánu. 

2012    
 

27 

Titan— Komplex na výrobu titanu a hořčíku Ust-Kamenogorsk ( UKTMK ) vyráběl asi 50 

% své předpokládané kapacity. Asi 50 % titanové houby, kterou vyrobil, vyvezl do 

Spojených států. Společnost rozvíjela své vlastní domácí zdroje surovin na výrobu titanu, 

které byly předtím dovážené převážně z Ukrajiny, a také získala zařízení na výrobu 

titanových ingotů a desek. Ilmenitová ruda se v Kazachstánu těžila v nalezištích 

Obukhovskoye, Satpayevskoye a Shokashskoye. [ 9 ] 

 

3.5.2. Přírodní paliva a související suroviny  

 

Uhlí - v roce 2006 Kazachstán vyprodukoval 96,3 mt uhlí, což byl nárůst o 11,5 %             

v porovnání s produkcí roku 2005. V roce 2007 Kazachstán plánoval zvýšit produkci uhlí  

o méně než 1 %. Plány na rok 2007 si rovněž žádaly realizaci projektů rozvoje v pánvi 

černého smolného uhlí Ekibastuz a uzavření nerentabilních uhelných dolů v pánvi 

Karaganda. Dlouhodobé plány Kazachstánu měly za úkol snížit do roku 2024 spotřebu uhlí 

o 45 % jakožto součást programu na dosažení trvale udržitelného rozvoje. Zároveň byl 

stanoven cíl zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie z 0,2 % v roce 2006 na 5 % 

2024. Dlouhodobé plány ministerstva nerostných zdrojů a energie také vyžadovaly, aby 

Kazachstán do roku 2020 zvýšil roční produkci uhlí na 145,6 mt. Bylo naplánováno, že 

produkce uhlí pro hutnictví vzroste z 12,9 mt v roce 2006 na 24,3 mt do roku 2020                   

a produkce uhlí na výrobu páry z 83,4 mt na 121,3 mt.  

 

Ropa- Kašagan je největší ropné pole mimo Blízký východ, co se týká zásob, a páté 

největší na světě. Využitelné zásoby tohoto pole se odhadují na 13 gigabarelů ( 1,77 Gt ) 

ropného ekvivalentu, s celkovými zásobami asi 38 gigabarelů ( 5,2 Gt ). Z pole by se do 

konce roku 2011 dalo vytěžit okolo 300 000 barelů ropy a očekává se, že celková komerční 

produkce bude zahájena v roce 2013. Odhadovaná nejvyšší produkce z Kašaganu se 

odhaduje asi na 1,3 tisíce barelů ropy denně. Ropné pole v Kašaganu představovalo pro své 

developery zvláštní výzvu, neboť obsahuje vysoký podíl zemního plynu pod velmi 

vysokým tlakem a také velké množství síry. Těžební plošiny musejí také odolat extrémním 

výkyvům počasí v severním Kaspickém moři. Další ropná produkce by mohla pocházet 

z pole ropného a plynového kondenzátu v Karachaganaku v severním Kazachstánu, poblíž 

hranice s Ruskem a jeho ropným polem v Orenburgu. Bylo odhadnuto, že zásoby ropy          
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v Karachaganaku  se pohybují mezi 8 a 9 Gbbl ( Gt 1,1 a 1,2 ) ropy a kondenzátu plynu. 

Kazachstán měl v roce 2006 v provozu tři ropné rafinérie. 

 

Uran— v roce 2006 Kazachstán těžil 5 279 t uranu ( s obsahem U3O8 ), což bylo o 21 % 

více než v roce 2005. Z tohoto množství bylo 3 010 t vyrobeno podniky vlastněnými 

společností Kazatomprom a zbytek byl vyroben prostřednictvím společných podniků,         

v nichž byl Kazatomprom částečným vlastníkem. Plány pro rok 2007 vyzývaly ke zvýšení 

produkce uranu o 31 % na 6 937 t. Kazachstán založil tři společné podniky s Ruskem na 

těžbu uranu v Kazachstánu, obohacoval uran v Rusku a projektoval a stavěl jaderné 

elektrárny k prodeji v jiných zemích. Dlouhodobější plány, oznámené v květnu, si žádaly, 

aby Kazatomprom vyprodukoval do roku 2010 17,500 t uranu ročně, což by vyžadovalo 

uvedení 12 nových dolů do provozu od roku 2009. Po přehodnocení světové poptávky byl 

tento plán na těžbu do roku 2010 zrevidován a navýšen. Kazatomprom měl představu, že 

se do roku 2012 stane předním výrobcem uranu na světě. Společnost si naplánovala 

dosažení maximálního výkonu 20 000 t uranu ročně do roku 2016. Je pravděpodobné, že 

by tuto úroveň mohl zachovat až do roku 2027. [ 9 ] 

 

3.5.3. Výhled 

 

  Dlouhodobé vyhlídky Kazachstánu na rozvoj těžby nerostů zůstávají slibné. 

Očekává se, že produkce ropy se během příštích deseti let ztrojnásobí a Kazachstán se 

chystá stát předním světovým producentem uranu. Růst produkce už probíhá prakticky ve 

všech průmyslových odvětví těžby nerostů a očekává se, že bude pokračovat i v příštích 

deseti letech. [ 9 ] 

 

3.6. Ekonomická charakteristika země 

 

Kazachstán je zemí, která se v mnohém vymyká středoasijským měřítkům. Jeho 

rozloha je více než 2krát větší ve srovnání s rozlohou dalších čtyř postsovětských 

středoasijských zemí. Sociálně - ekonomická mapa Kazachstánu se velmi kontrastně dělí 
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na poměrně vyspělé průmyslové oblasti a zaostalé zemědělské regiony. Republika 

Kazachstán je zemí s obrovským nerostným bohatstvím ( ropa, plyn, uran, uhlí, železná 

ruda, měď, hliník, zinek, olovo, tantal, molybden, stříbro, zlato ). Navíc má vhodné 

podmínky pro využívaní obnovitelných zdrojů – voda, slunce, vítr. V roce 2009 se 

Kazachstán dostal na první místo na světě v těžbě uranové rudy, když vytěžil 14 000 tun, 

více než Kanada a Austrálie. To vše dělá Kazachstán pro zahraniční partnery z celého 

světa, včetně ČR, velmi atraktivní. Bohaté surovinové zdroje magneticky přitahují 

investory, nejen v oblasti těžby ropy a plynu, ale i např. v těžbě uhlí, mědi či hliníku           

a zaručuje investorům potenciálně vysoké zisky.  

Navzdory velmi špatné infrastruktuře kazachstánské ekonomiky a dosud 

neexistenci řady důležitých prvků tržního hospodářství, zajišťujících příznivé investiční 

klima, činil celkový objem přímých zahraničních investic v prvních letech samostatného 

Kazachstánu 1991 až 1994 cca 1,2 mld. USD, v roce 2004 to již bylo 5,5 mld. USD                    

a každým dalším rokem jejich objem rostl. Celkové přímé zahraniční investice dosáhly               

v polovině roku 2010 částky 120 mld. USD. V roce 2010 dosáhly přímé zahraniční 

investice 10 mld. USD. Bohaté surovinové zdroje stále přitahují zahraniční investory 

zejména do těžby ropy, zemního plynu a uhlí a metalurgie. Největšími investory                        

v těžebním sektoru jsou USA, Francie, Turecko, Velká Británie, Itálie, Norsko a SRN.               

V oblasti metalurgie je to Jižní Korea, Velká Británie, Japonsko, Kanada a Indie.  

Kazachstánská vláda v posledním období přijímá opatření na podporu domácích             

i zahraničních investorů, kteří budou vkládat finanční prostředky do nesurovinových 

sektorů, a to zejména do zemědělství a zpracovatelského průmyslu. V rozvoji těchto          

na sebe navazujících odvětví spatřuje potřebu nejen v zajištění potravinové bezpečnosti 

domácího trhu, ale zemědělskými produkty ( zejména obilím - kazachstánská pšenice je 

nejkvalitnější na světě ) a potravinářskými výrobky chce konkurovat na světových trzích         

a tím snížit závislost svého exportu pouze na surovinách.  

Strategický plán rozvoje Kazachstánu, přijatý počátkem roku 2010, ukládá zvýšit 

do roku 2020 podíl nesurovinového vývozu ze současných 10% na 45%. Znamená to, že 

Kazachstán chce do budoucna než suroviny vyvážet přidanou hodnotu. Ekonomická 

diversifikace bude realizována upřednostněním takových prioritních odvětví, jako jsou 

zpracování ropy a infrastruktura sektoru ropy a plynu, metalurgie a produkce hotových 

hutních výrobků, farmaceutický a obranný průmysl, potravinářství, stavebnictví a výroba 
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stavebních materiálů, rovněž energetika, doprava a telekomunikace. Klíčové priority 

diversifikace budou uskutečňovány podle Vládního plánu podpory průmyslově - 

inovačního rozvoje země na léta 2010 – 2014, kdy vláda předpokládá investování 40 mld. 

USD. [ 10 ] 

 

3.6.1. Průmysl – struktura, tempo růstu  

 

Obecná charakteristika v roce 2010 říká, že přes pomalou modernizaci 

průmyslových závodů, která vyžaduje značné finanční náklady, kvůli velkému nerostnému 

bohatství země vsadila většina zahraničních investorů, navzdory varování odborníků ze 

Světové banky, EBRD, EU, OECD i vlády Kazachstánu, na těžbu a zpracování železných, 

neželezných ( barevných ) a vzácných kovů - železa, mědi, hliníku, wolframu, zlata a na 

těžbu ropy a zemního plynu. Na rozvoji uvedených odvětví se v současné době zakládá 

růst HDP i objem průmyslové výroby. Výrazný růst v oblasti strojírenství se přičítá 

většímu podílu kazachstánského průmyslu na rozvoji těžby ropy, postupnému zapojení 

závodů VPK ( vojensko - průmyslový komplex ) do spolupráce s Ruskem a rozvoji 

těžebního průmyslu spojeného s metalurgickým zpracováním surovin. Podíl jednotlivých 

odvětví na průmyslové výrobě v roce 2010 je následující: těžařský průmysl 62,0%, 

zpracovatelský průmysl 30,9%, výroba a rozvod elektrické energie, vody a plynu 6,1%.              

Za 1-11/2010: dosáhla výroba oceli 3 970 718 tun ( zvýšení proti stejnému období roku 

2009 o 5,3% ), feroslitin 1,6 mil. tun ( +22,8% ), těžba uhlí 98 981 tis. tun ( nárůst o 9,7% 

), těžba ropy 72,4 mil. tun ( +4,0% ), přírodního plynu 33,5 mld. m3 ( + 3,6% ), výroba 

elektrické energie 74,2 mld. kW ( +5,2% ), plán vytěžit za celý rok 18 000 tun uranu                 

( +28,5% ) byl překročen a bylo vyrobeno 6 375,6 tisíc tun cementu ( +15,3% ). Obecně 

lze konstatovat, že mnoho koncepčních záměrů je dobře rozpracovaných, nicméně jejich 

naplňování se zdaleka nedaří realizovat. ( viz. Obrázek č. 10 ) [ 10 ] 
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Obr. č. 10 - Tabulka tempa růstu průmyslové výroby v nosných oborech. 

 

3.6.2. Stavebnictví 

 

Stavebnictví bylo po mnoho let až do roku 2007 dynamicky se rozvíjející oblastí. 

Bylo to zejména způsobeno rozvojem těžařského průmyslu, výstavbou nového hlavního 

města Astany a rovněž infrastruktury. Velký stavební boom prodělávalo také největší 

kazachstánské město Almaty, ze kterého by se mělo stát obchodní a finanční centrum 

Střední Asie. Objem stavebních prací se zvýšil od roku 1997 více než sedmkrát a v roce 

2004 dosáhl 3,6 mld. USD. Z objemu stavebních prací připadlo na průmysl 64 %, na 

dopravu 9,1 %, na zemědělství 1,4 % a na ostatní ( včetně bytové výstavby ) 25,5 %. 

Oproti minulým rokům se výrazně zvýšil podíl bytové výstavby ( cca o třetinu ). Za rok 

2006 byl objem stavebních prací 8,2 mld. USD, což je o 49% více než v roce 2005. Do 

výstavby bytů bylo vloženo cca 2,6 mld. USD, což je o 69% více než v roce 2005. 

Ve výše uvedených letech se rostoucí stavební výroba dvoucifernými čísly 

projevila ve výrobě a spotřebě cementu. Od roku 2002 do roku 2006 se zvýšila výroba 

cementu v Kazachstánu 2,5krát a spotřeba 3krát. V roce 2006 činila spotřeba cementu 7,5 

mil. tun a v roce 2007 překročila 9 mil. tun, což znamená na jednoho obyvatele 600 kg. 

Odborníci odhadují, že tento údaj dosáhne kolem roku 2012 cca 1000 kg. V Kazachstánu  

v současné době vyrábí cement pět cementáren. V roce 2007 bylo v Kazachstánu vyrobeno 

5,7 mil. tun cementu, což je o 16,2% více než v roce 2006. Hypoteční krize, která zastavila 

stavební boom, měla dopad i na výrobu cementu, v roce 2008 bylo vyrobeno 5,2 mil. tun,   

o 8,3% méně proti předchozímu roku. V roce 2009 bylo vyrobeno 5,9 mil. tun ( +13,5% ), 

a toto číslo překonala výroba cementu již za prvních 11 měsíců roku 2010 ( 6,4 mil. Tun ), 

což naznačuje, že opět dochází k oživení sektoru stavebnictví.  



Jelena Kastnerová:  Nerostné suroviny Kazachstánu. 

2012    
 

32 

V minulých letech Kazachstán importoval cement z Ruska, Kyrgyzstánu a Číny.          

V příštích třech až čtyřech letech se má v Kazachstánu postavit osm až devět nových 

cementáren. Při výstavbě cementáren se prosazuje rovněž česká technologie. Krize ovšem 

způsobila, že nesplacené investice do české cementárny v Kazachstánu se pro EGAP staly 

největší pojistnou událostí roku 2009 ( za 1,3 mld. Kč ). Objem stavebních prací za rok 

2007 byl cca 9,5 mld. USD, což představuje nárůst proti roku 2006 o 15,8%. Z celkového 

objemu stavebních prací připadá 74,8% na domácí soukromé stavební společnosti, 24,6% 

na zahraniční stavební firmy a 0,6% na domácí státní společnosti. V uvedeném roce bylo 

dokončeno v Kazachstánu celkem 56 573 staveb, z toho 49 378 bytových a 7 195 

nebytových objektů. Z celkového objemu investic bylo 15,1% směřováno na výstavbu 

domů sloužících k bydlení. V roce 2008 byl objem stavebních prací 11,88 mld. USD, což 

je o 1,8% více než v roce 2007 ( vliv kurzu tenge/USD ). Z celkového objemu připadalo 

55,5% na bytovou výstavbu. Bylo dokončeno 34 054 objektů, z toho 29 783 bytových 

domů. V roce 2009 objem stavebních prací nepatrně narostl na 12,1 mld. USD, za prvních 

11 měsíců roku 2010   se prostavělo 11,4 mld. USD, bylo dokončeno 22 023 nových 

budov, z toho 19 312 obytných domů. Od roku 2007 se v Kazachstánu projevuje krize trhu 

s nemovitostmi a mimo jiné má dopad na tempo výstavby rozestavěných objektů.                 

V hlavním městě Astaně i v největším kazachstánském městě Almaty došlo u některých 

staveb ke zpomalení, ne-li k zastavení výstavby. Očekávané oživení výstavby a obchodu 

na trhu s nemovitostmi se dostavilo až v roce 2010. Po některých negativních zkušenostech 

je snaha, aby se při vypisování tenderů více prosazovaly místní stavební firmy a tomu 

odpovídá i vysoký podíl výstavby, který na ně připadá. Toto se daří zejména u bytové 

výstavby a u výstavby infrastruktury. V průmyslu a zejména pak v těžařském průmyslu se 

však zahraniční investoři stále orientují na osvědčené zahraniční stavební firmy. ( viz. 

Obrázek č. 11 ) [ 10 ] 
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 Obr. č. 11 – Fotografie práce při povrchové těžbě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Závěr 

4.1. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR      

4.1.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let  

 
Z obchodně-ekonomického hlediska je pro českou stranu Kazachstán klíčovým 

partnerem. V objemu obchodního obratu je Kazachstán ze zemí Střední Asie na 1. místě. 

Vzájemná obchodní výměna od roku 2005 do 2008 vykazovala každoročně značnou 

dynamiku růstu a za tyto roky se zvýšila o celých 430 procent. V roce 2008 dosáhl 

obchodní obrat 742 mil. USD. V roce 2009 se tento trend nezopakoval, globální 

hospodářská krize zasáhla obě země, obrat se propadl na 409 mil. USD. V roce 2010 se 

růst obnovil a celkový obchodní obrat dosáhl 590 mil. USD. Dynamický trend růstu 

bilaterálního obchodu pokračuje i v roce 2011 s tím, že za prvních 7 měsíců obrat dosáhl 

již 538 mil. USD. Vzájemná obchodní bilance je díky vysokému dovozu energetických 

surovin, a to zejména ropy, pro Českou republiku pasivní. Poměr českého dovozu                      

k vývozu je cca 2,5:1 když hlavní dovozní položkou je ropa. V obchodní výměně byl                 

v roce 2008 Kazachstán na 36. místě, v roce 2009 na 42. a v roce 2010 je zatím na 38. 

místě mezi obchodními partnery České republiky. ( viz. Obrázek č. 12 ) [ 10 ] 

 



Jelena Kastnerová:  Nerostné suroviny Kazachstánu. 

2012    
 

34 

 

 

   Obr. č. 12 - Tabulka bilance vzájemné obchodní výměny v mil. USD. 

 

V roce 2009 dosáhl dovoz ropy z Kazachstánu do ČR 466 tisíc tun, v roce 2010 

dodal Kazachstán do ČR 563 tisíc tun ropy. Během prvních 7 měsíců 2011 bylo do ČR               

z Kazachstánu dodáno 442,1 tisíc tun, což představuje růst o 31,3% oproti stejnému období 

roku 2010. ( viz. Obrázek č. 13 ) [ 10 ] 

 

 

  Obr. č. 13 - Tabulka dovozu ropy dle zemí. 

 

4.1.2. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu 

 

ČR je v obchodě s Kazachstánem dlouhodobě v pasivu, což vyplývá ze struktury 

našeho dovozu, kde převažují energetické komodity a další suroviny ( v roce 2010 připadlo 

na ropu 78 % objemu dovozu, u plynu cca 5% ). Z hlediska komoditní struktury je ale 

český vývoz podstatně více diverzifikován než dovoz z Kazachstánu do České republiky. 

Hlavní položky českého dovozu v roce 2010 představují: ropa ( 78% ), fosfor ( 10% ), 

propan a butan zkapalněný ( 5,2% ), ferochrom ( 4% ), bavlna ( 1,1% ) a ferosilikomangan. 

[ 10 ] 

 

4.1.3. České investice v teritoriu 

Česká podniková sféra zatím postupovala velmi opatrně, to znamenalo, že nečinila 

žádné rizikové investice, tudíž se vyhnula případným ztrátám, ale i velkým ziskům. Podle 

kazachstánské statistiky, celkové investice českých subjektů v Kazachstánu od roku 1993 
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do roku 2007 činily 68,7 mil. USD, což představuje cca 0,1% podílu celkových 

zahraničních investic. Koncem první dekády června 2007 byla zveřejněna informace, že 

významný český podnikatel investoval cca 1,4 mld. Kč do společnosti Oriel Resources, 

která se zabývá těžbou niklu a chrómu v Kazachstánu. Od roku 1994 do I. pololetí 2010 

dosáhly české investice v Kazachstánu 120,7 mil. USD. Ve stejném období přímé investice 

z Kazachstánu do České republiky dosáhly pouhých 1,3 milionů dolarů. [ 10 ] 

 

4.2. Shrnutí 

 

Kazachstán je rozmanitý a krásný. Je devátou největší zemí světa. Je jednou ze 

zemí s nejbohatšími zdroji přírodního bohatství s bohatými zásobami. Velké zásoby ropy, 

zemního plynu, zlata, uranu, wolframu, molybdenu, fosforu, hořčíku, olova a dalších rud 

patří mezi největší na světě. Ekonomika Kazachstánu měla v posledních letech velký 

přísun finančních prostředků z prodeje nerostných surovin a je zde ochota tyto peníze dále 

investovat. Taky je zde dlouhodobě stabilní politický systém, a proto se Kazachstán stává  

v mnoha odvětvích pro české firmy zajímavým obchodním partnerem. Proto byl 

Kazachstán vybrán jako jedna z prioritních zemí pro export České republiky. 

Vláda Kazachstánu v posledních letech přijala mnoho opatření na podporu 

domácích i zahraničních investorů a pro usnadnění podmínek pro podnikání. Zahraniční 

investoři vložili od vzniku nezávislého Kazachstánu do jeho ekonomiky více než 75 mld. 

USD, což v přepočtu na jednoho obyvatele Kazachstánu znamená nejvíce ze zemí SNS. 

Země EU se na této částce podílely cca 40 %. Evropská unie je největším obchodním 

partnerem Kazachstánu. Bohužel české firmy nejsou zatím v této zemi tak aktivní, jak by 

mohly být. Kazachstán skýtá do budoucna značný růstový potenciál a představuje pro 

české firmy a podnikatele zajímavou destinaci s mnoha obchodními příležitostmi. [ 10 ] 
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5. Seznam použitých zkratek 

 

KZ        -     Kazachstán 

SNS     -     Společenství nezávislých států 

EU        -     Evropská unie 

USD     -     Americký dolar 

UK       -     Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

SRN     -     Spolková republika Německo 

VPK     -     Mašinostrojenija 

Ppm      -     Dílů či částic na jeden milion 

HDP     -     Hrubý domácí produkt 

EBRD  -     Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

OECD  -     Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

SiO2     -     Oxid křemičitý 

W         -     Wolfram 

Mo       -     Molybden 

Bi         -     Bismut 

Zn        -     Zinek 

Be        -     Berylium  

Zr         -     Zirkonium 

Nb        -     Niob 

Cu        -     Měď 

Au        -     Zlato 

Ag        -     Stříbro  

Mt        -     Megatuna 
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