
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 
 
 
 
 
 
 

 

FOSILNÍ PALIVA A JEJICH BUDOUCNOST 
 

bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor:                                                                    Ladislav Přibaň                 

Vedoucí bakalářské práce:                                 Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 

Ostrava 2013 



 

 
 



 

 

Prohlášení 

 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Teplicích dne: 30. 4. 2013                                                                           Ladislav Přibaň 

                                                                                         .......................................... 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na fosilní paliva všeobecně. Cílem práce je 

pohled na fosilní paliva a zamyslet se nad jejich budoucností. Je zde jak rozdělení 

jednotlivých paliv, tak srovnání jejich hlavních parametrů a pohled do budoucna. 

V teoretické části se zabývám rozdělením paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), v praktické části 

se zabývám jejich srovnáním, pomocí hlavních kvalitativních parametrů, jako jsou : 

výhřevnost, popelnatost, obsah síry či obsah vody. V další části se zabývám nalezišti a 

množstvím zásob jednotlivých paliv. Z energetické koncepce ČR jsem zpracoval pohled na 

fosilní paliva v dnešní době a zároveň pohled do budoucna, protože energetická koncepce 

je koncipována do roku 2060. Závěrem se zabývám možnostmi přechodu z fosilních paliv 

na jiný druh energie. 

Klíčová slova: ropa, uhlí, zemní plyn, zásoby, naleziště, těžba uhlí, těžba ropy, 

těžba zemního plynu 

Summary 

This thesis is focused on the fossil fuels in general. The aim was to give the 

overview of the fossil fuels and to think about their future. The thesis contains groupings of 

particular fuel types, comparsion of their main qualitative parameters, and outlook for the 

future. The theoretical part is dealing with goupings of the fuel types (oil, coal, natural 

gas), however practical part is focused on the comparsion of the fuels by the main 

qualitative parameters, like: caloricial value, ash content, sulfur content and water content. 

Next part is dealing with deposits and total amount of resources of the particular fuels.  I 

have compiled current point of view on the fossil fuels, and also outlook for the future, 

based on the Energy Policy of the Czech republic document, as this policy is designed for 

the future up to the year 2060. Finally I am dealing with potentional transition from the 

fossil fuels to another type of energy. 

Keywords: oil, coal, natural gas, resources, coal mining, oil extraction, natural 

gas extraction 
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Úvod 

Cílem práce je pohled na fosilní paliva a zamyslet se nad jejich budoucností. 

Fosilní paliva jsou nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách (fosilní z lat. 

předvěký), a s odstupem času se nám podařilo z nich získat energii (elektřina, teplo, světlo, 

pohon). Oproti obnovitelným zdrojům energie, které lze využívat prakticky neomezeně, 

nevýhodou fosilních paliv je jejich nenávratnost. Fosilní paliva vznikla přeměnou 

odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadíme mezi ně především ropu, uhlí a 

zemní plyn. [5] 

Využívání fosilních paliv spustila průmyslová revoluce a vrchol představuje 20. 

století, kdy se fosilní paliva využívají prakticky ve všech oblastech civilizovaného života. 

21. století se nese ve znamení částečného nahrazování fosilních paliv obnovitelnými zdroji 

energie (sluneční, větrná, vodní apod.) a snahou minimalizovat vliv fosilních paliv na 

životní prostředí. Vyspělé státy světa k tomu vedou vedle ekologických pohnutek důvody 

ekonomické a strategické. Otázkou je, jaké jsou alternativní možnosti náhrady fosilních 

paliv a zda je opravdu reálné jejich nahrazení. [5] 

http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/komentare-1/5-iluzi-o-obnovitelnych-zdrojich-komentar.aspx
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1 Rozdělení fosilních paliv 

Fosilní paliva můžeme rozdělit do několika skupin. Látky na bázi uhlíku a vodíku, 

vzniklé před miliony let v zemské kůře přetvořením organických látek. Podle skupenství 

rozlišujeme tuhá paliva (uhlí), kapalná paliva (ropa) a plynná fosilní paliva (zemní plyn). 

1.1 Uhlí 

Uhlí je hořlavá hornina vzniklá v průběhu desítek až stovek milionů let složitými 

procesy, které se v dřívějších dobách říkalo hořlavý kámen. Většina světových zásob uhlí 

se začala tvořit v období karbonu, geologické epoše, která začala před 360 milióny let a 

skončila před 286 milióny let. To znamená, že uhlí vzniklo z tropických slatin starších 

geologických dob, rostoucích v bažinách. Ve slojích černého uhlí se zachovaly otisky 

stromových přesliček, plavuní a kapradin, v ložiskách hnědého uhlí otisky jehličnatých i 

listnatých stromů. Trouchnivěním, rašeliněním (za vzniku metanu - tzv. bahenního plynu) 

a pozvolným uhelnatěním rostlinných látek v močálech za nedokonalého přístupu vzduchu 

při vlhkém a teplém podnebí pozbývaly tyto látky vodík a kyslík, vytvářely uhlík, ztrácely 

rostlinnou strukturu a stávaly se tmavší. Jsou to tedy fosilní ložiska humusových hornin. Z 

rostlinných látek vznikala nejdříve rašelina, potom při pokračujících poklesech a překrytí 

pískem a jílem hnědé uhlí a z něho černé uhlí a antracit. [25] [5] 

Aby se rašelina přeměnila v uhlí, musí být stlačena. Z vrstvy silné 10 až 15 metrů 

se utvoří uhelná sloj o tloušťce přibližně jeden metr. Nejstarší černé uhlí a antracit vznikají 

pouze vlivem silného tektonického tlaku a vysoké teploty, což bývá v dobách 

orogenetických. Je to složitá směs látek, jejichž podstatnou služkou je vázaný uhlík a 

některé další vázané prvky (vodík, kyslík, dusík, síra aj.). Dostane-li se do hnijícího bahna 

náplavem nebo navátím příměs organických minerálních látek, vzniká hlinitý a vápnitý 

hnilokal neboli sapropel. Jeho fosilní druhy jsou bituminosní břidlice a bituminosní 

http://www.kdejinde.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/uhlik.html
http://www.kdejinde.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/vodik.html
http://www.kdejinde.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/uhli.html
http://www.kdejinde.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/ropa.html
http://www.kdejinde.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/zem_plyn.html
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vápence. Popel, který zůstane po spálení uhlí, dokazuje, že jeho složkou jsou i nespalitelné 

minerální látky. [25] 

1.1.1 Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí bývá uloženo nehluboko pod povrchem, dá se těžit skrývkou a těžba je 

proto levná. Podle stupně prouhelnění rozeznáváme několik druhů hnědého uhlí s různým 

obsahem uhlíku, různou výhřevností a množstvím vody. Nejkvalitnější je tzv. hnědý 

antracit - smolné uhlí s výhřevností 3 900 kcal a obsahem vody jen 40%. Hnědé uhlí se 

vyskytuje v různých světadílech, ale nejvíce se ho těží v Evropě. Nejvíce lignitu a hnědého 

uhlí je na území Německa. Užívá se jako topivo v elektrárnách i v domácnostech a může se 

tepelně zpracovávat podobně jako černé uhlí. Značné množství se koksuje (je to polokoks, 

použitelný v metalurgii) a součastně při koksování se získává hnědouhelný dehet a z něho 

umělý benzín. Lignit hodně kouří a vydává relativně málo tepla. [5] 

                             

 

Lignit je druh hnědého uhlí nejméně prouhelněného, většinou xylitického 

charakteru, se zachovanými kmeny a většími či menšími úlomky dřev. Z hlediska uhelně 

petrografického a geochemického jde o hnědouhelný hemityp. Výhřevnost lignitu na 

bezpopelové bázi je menší než 17 MJ/kg. Mezinárodně uznávaná hranice mezi lignitem a 

hnědým uhlím nebyla stanovena a ve světové praxi je lignit zpravidla zahrnován pod hnědé 

uhlí. V ČR je vykazován samostatně. 

 Obr. 1: Hnědé uhlí kostka 1 [1] 
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1.1.2 Černé uhlí 

Černé (kamenné) uhlí má výhřevnost 7 000 - 8 500 kcal, malé procento vody a 

prchavých látek. Od hnědého uhlí se liší větší výhřevností a menším množstvím popela, 

který zbyde po shoření, barvou a tvrdostí. Obvykle mívá střídající se horizontální matné a 

lesklé pruhy. Matné vznikly ze zbytků menších rostlin, zatímco lesklé ze dřeva. V černém 

uhlí je přítomna rovněž měkká látka připomínající dřevěné uhlí. Tato látka způsobuje, že 

uhlí při manipulaci s ním špiní. Nejjakostnějším druhem uhlí je antracit. Hoří velice 

horkým plamenem a vydává málo kouře, avšak obtížně se zapaluje. [5] 

 

 

 

 

Antracit je druh černého uhlí, který se vyznačuje nejnižším obsahem těkavých 

hořlavých látek Vdaf (12 - 8 % hmotnosti), vysokým obsahem uhlíku (90-96 %) a velkou 

výhřevností. Je to černé uhlí, které bylo vystaveno velkému tlaku a teplu. Používá se na 

vytápění a k výrobě chemikálií. Má výhřevnost obdobnou jako koks. Je stáložárný, 

Antracit hoří horkým plamenem, vydává málo kouře. 

1.2 Ropa 

Ve 20. stol. se ropa stala hlavní oporou civilizace a průmyslu. Její zásoby a 

obchod s ní však rovněž přispívaly k různým mezinárodním konfliktům. Používání ropy 

Obr. 2: Černé uhlí [2] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koks
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způsobovalo a stále způsobuje velmi nebezpečné a nezodpovědné znečišťování a 

poškozování životního prostředí na celé planetě. [25] [5] 

Ropa je směsí přírodních látek, která vznikla fyzikálně chemickými procesy 

během mnoha milionů let. Naleziště se nacházejí na souši, na dně moří i oceánů. Ropa se 

dobývá čerpáním z hloubkových vrtů provedených různými postupy a zařízeními. Po 

jednoduché úpravě na nalezišti se přepravuje ropovody do míst, odkud je dále 

přepracována ke zpracování do rafinérií.  

Hlavními prvky složení ropy jsou Uhlík(84–87 %), Vodík(11–14 %), Kyslík (až 1 

%), Síra(až 4 %), Dusík (až 1 %). Ropa je pro současnou civilizaci především hlavním 

zdrojem energie. Ještě v roce 2008 byla celosvětová spotřeba energie kryta z 80 % 

fosilními palivy a největší podíl z nich dodala právě ropa - celých 39 % (podíl uhlí byl 33 

%, podíl zemního plynu 28 %). Dominantní postavení ropy jako energetické suroviny však 

nyní již přebírá uhlí. Jeho produkce v posledních letech roste rychleji (v Číně) než 

produkce ostatních fosilních paliv. [28] 

 

 

 

 

 Obr. 3 : Ropa [3] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
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1.2.1 Vznik ropy 

V průběhu tisíců a milionů let se v klidných zátokách dávných moří na naší Zemi 

usazovaly spolu s bahnem zbytky drobných živočichů (bakterií) a řas (jednobuněčných 

rostlin). V průběhu jurské doby (před asi 144 - 213 mil. let) pod tlakem nadložních vrstev 

za nepřístupu vzduchu při vznikání metanu a oxidu uhličitého a účinkem anaerobních 

bakterií z těchto zbytků pravděpodobně postupně vznikla kapalná ropa a také zemní plyn. 

Ropa se často nalézá v propadlých částech zemské kůry (geosynklinálách). Někdy se 

hromadí v pórovitých horninách (pískovcových nebo vápencových), které se chovají jako 

houba, a poněvadž je lehčí než voda, tak i ve vrstevních sedlech, často i v blízkosti ložisek 

soli. Tyto horniny jsou uloženy mezi nepórovitými, nepropustnými vrstvami, jimiž žádná 

kapalina procházet nemůže. Tento prostor geologové nazývají "past"(kapsa) nebo ropný 

rezervoár. Ropa může pod zemí i migrovat. Např. v Saudské Arábii se nacházejí ropná 

ložiska, do nichž ropa migrovala směrem z podložních hornin na vzdálenost asi 1 500 

metrů. Ropná ložiska netvoří pod zemí souvislé jezero. Buď je roztroušena mezi zrnky 

písku, nebo v trhlinách hornin, někdy obaluje zrnka písku tenkým obalem. Asi 85% 

veškeré ropy na světě se získává z písčitých vrstev a jen 15% z vápencových. [28] [25] 

1.3 Zemní plyn 

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní 

palivo. Jeho hlavní složkou je metan (obvykle přes 90 %) a etan (1–6 %). Nachází se v 

podzemí buď samostatně, společně s ropou nebo s černým uhlím. Používá se také jako 

zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv. [5] 

Díky tomu, že obsahuje především metan, má v porovnání s ostatními fosilními 

palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto považován 

za ekologické palivo. Ve vozidlech se využívá ve stlačené (CNG) nebo zkapalněné podobě 

(LNG). [32] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stla%C4%8Den%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/LNG
http://cs.wikipedia.org/wiki/LNG
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.  

Obr. 4: Vývěr zemního plynu [4] 

Samotný zemní plyn je bez zápachu; proto se při jeho distribuci provádí tzv. 

odorizace, tj. přidávají se do něj zapáchající plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby čichem 

bylo možno pocítit zemní plyn ve vzduchu v koncentraci větší než 1 procento. Zemní plyn 

je využíván jako zdroj energie a také jako surovina pro chemický a palivový průmysl. [25] 

[29] 

 

1.3.1 Vznik zemního plynu 

Zemní plyn se tvořil v hlubší vrstvě než ropa. Geologové se domnívají, že tvorba 

plynu začala během doby karbonu (před zhruba 300 -286 mil. let) v době, kdy se v 

bažinách začínaly hromadit uhelné vrstvy. Tyto vrstvy klesaly stále hlouběji a byly 

překryty následnými vrstvami hornin. Nakonec, asi čtyři kilometry pod povrchem, 

vytěsnilo teplo ze zemského jádra z uhlí plyn. Ten stoupal prostupnými horninami, až se 

rovněž nahromadil v pastích. Zemní plyn provázející i ropná ložiska je zpravidla čistý 

metan. [5] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odorizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylmerkaptan


Ladislav Přibaň: Fosilní paliva a jejich budoucnost 

 

2013                                                                                                                                     8 

 

2 Naleziště a parametry jednotlivých paliv 

2.1 Naleziště uhlí 

Uhlí se někdy objevuje na zemském povrchu na svazích řek nebo na březích řek. 

Tímto způsobem jej pravděpodobně objevili Číňané přibližně před 3 000 lety. Vykopávali 

ho a hloubili tunely do země do uhelných slojí. V dnešní době hledají uhlí geologové. Ze 

zkušenosti již vědí, pod jakým druhem terénu se nachází. Většinou je to tam, kde se 

nacházejí horniny z doby karbonu. [5] 

2.1.1 Světová naleziště uhlí 

Dvě třetiny ze známého množství uhlí nacházejícího se ve světě jsou ve třech 

zemích. Spojené státy mají přibližně 30%, Rusko a jeho spojenecké země mají kolem 25% 

a Čína zhruba 10%. Většina zbývajících zásob uhlí se nachází v Austrálii, Kanadě, 

Německu, Indii, Jižní Africe a v Británii. V Jižní Americe mají zásoby uhlí pouze čtyři 

země - Argentina, Brazílie, Chile a Kolumbie. Většina těchto zásob je ukryta pod 

tropickými deštnými lesy, kde by byla jejich těžba velice obtížná. V Africe se doluje uhlí 

pouze v osmi z 52 afrických zemí. Největší zásoby jsou v Jižní Africe a Zimbabwe, dále se 

uhlí dobývá v Alžírsku, Maroku, Mosambiku, Nigérii, Tanzanii a v Zairu. [5] 

2.1.2 Tuzemská naleziště uhlí 

V České republice tuto horninu najdeme hlavně v okolí Ostravy a Karviné. 

Nachází se zde černé uhlí, které se těží hlubinnou těžbou. Na severu Čech pod Krušnými 

horami se těží hnědé uhlí, které se těží povrchovou těžbou. Tato oblast se jmenuje 

Hnědouhelná mostecká pánev. Těžbou černého uhlí v oblasti Ostravy a Karviné se zabývá 

společnost OKD, a.s. 



Ladislav Přibaň: Fosilní paliva a jejich budoucnost 

 

2013                                                                                                                                     9 

 

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej 

v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné 

pánve. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým 

obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro 

koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích. 

Na severu Čech je to především Severočeské doly a.s. Severočeské doly a.s. jsou 

největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Vznikly 1. ledna 1994 

spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Působí v Severočeské hnědouhelné pánvi. 

Další těžařskou skupinou na severu Čech je firma Czech Coal a.s. Ta zajišťuje 

těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve, kde 

těží Vršanská uhelná a.s. a Litvínovská uhelná a.s., která spravuje těžební lokalitu 

Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany. 

Mezi menší producenty hnědého uhlí patří Sokolovská uhelná a.s. Sokolovská 

uhelná je největším nezávislým výrobcem elektrické energie v České republice a zároveň 

nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Svou činností navazuje na bohatou historickou 

tradici dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními výrobky 

společnosti je energetická energie a teplo, energetické uhlí a karbochemické produkty. Uhlí 

těží v lomu Jiří ve Vintířově. 

2.2 Naleziště ropy 

Ložiska uhlovodíků jsou vázána některé typy sedimentárních pánví. Nejen 

přítomnost vhodných nádržních, ale také přítomnost ropomatečných zdrojových hornin 

jsou základní podmínkou. Zdrojové horniny jsou často vázány na teplé (tropické či 

subtropické) klimatické podmínky v místě a době tvorby těchto sedimentů. Protože ropa 

migruje, mohou být zdrojové horniny i částečně vzdálené od existujících ložisek. [5] 
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Sedimentární pánve vznikaly v místech poklesu zemské kůry, velmi často v 

důsledku pohybu kontinentálních bloků na jejich okrajích nebo v důsledku rozsáhlých 

tektonických pohybů. Jednotlivé pánve se tvořily v průběhu vývoje Země na různých 

místech také v důsledku pohybu kontinentů. [5] [27] 

2.2.1 Světová naleziště ropy 

Koncem 80. let 20. století představovalo patnáct republik bývalého Sovětského 

svazu největšího světového producenta ropy. Jejich celková produkce činila kolem 18% 

světové těžby. Z těchto republik je největším producentem Rusko, ačkoliv Ázerbajdžán, 

Kazachstán, Kirgizie, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán těží ropu také. 

Druhým největším producentem jsou USA, které spolu s Kanadou vytěžily v roce 1990 

téměř 16% celkové produkce. Následují je Saudská Arábie, Írán, Mexiko, Čína, 

Venezuela, Irák a Británie. Těžba se mění podle poptávky. Světová recese počátkem 90. let 

tohoto století vedla k velkému propadu produkce. Právě Británie neměla dříve žádné 

zásoby a veškerou ropu musela dovážet. Pak ale našla ropu v šelfových oblastech a stala se 

jedním z největších producentů. [27] 

 

Obr. 5: Ropné pole [5] 
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2.2.2 Tuzemská naleziště ropy 

V České republice se v současné době pohybuje těžba ropy mezi 300 – 400 tis. 

m3. Ložiska se nachází na Moravě v převaze na jihu v geologických oblastech ( karpatská 

předhlubeň, vídeňská pánev a na svazích Českého masivu). Nejvýznamnější společností 

v ČR, která těží ropu,  jsou MND a.s. 

V oblasti vídeňské pánve leží ložiska převážně v hloubkách 2000 metrů. 

Největším ložiskem v této oblasti je ložisko Hrušky, jehož značná část je už vytěžena. 

Průzkum v oblasti však stále pokračuje. Nové ložisko ropy s plynovou čepicí bylo 

objeveno a je těženo v oblasti Stará Břeclav a Břeclav Poštorná a celkový podíl z této 

oblasti je asi 6 %.  

 

Obr. 6: Ložiska ropy v ČR [6] 

 



Ladislav Přibaň: Fosilní paliva a jejich budoucnost 

 

2013                                                                                                                                     12 

 

Dosud nenalezená ložiska v oblasti karpatské předhlubně a jv. svahů Českého 

masívu patří k největším ropným ložiskům na území ČR. Velkým a důležitým ložiskem 

ropy zůstávají Dambořice. Neustálým průzkumem vedeným na základě interpretace 3D 

seismiky byla objevena další významná lokalita Ţarošice a Uhřice - Jih. V současnosti jsou 

tato ložiska těžena a podílejí se zhruba 88 % celkové těžby ropy v ČR. [27] 

 

2.3 Naleziště zemního plynu 

Zemní plyn se nachází v podzemních ložiskách, často v souvislosti s ložisky ropy 

nebo uhlí. Podle biogenní (organické) teorie vznikl plyn zemní (obdobně jako ropa a uhlí) 

z nahromaděných rostlinných nebo živočišných zbytků jejich biochemickou a následnou 

geochemickou přeměnou za účinku vysokých tlaků, teplot a katalytického vlivu hornin. 

 

2.3.1 Světová naleziště zemního plynu 

Především jde o největší země světa. Nejvíce zemního plynu totiž vlastní Ruská 

federace, Kanada a USA, ve velkém množství se pak také zcela pochopitelně těží i v rámci 

Perského zálivu. Dalšími státy, kde je zemní plyn hlavním vývozním artiklem jsou 

prakticky všechny lokality v Asii snad jen kromě Nepálu a Mongolska a samozřejmě i 

Jižní Amerika. Afrika je na zemní plyn naopak poměrně chudá, Popelkou je pak i Evropa 

vyjma přímořských oblastí, protože Anglie a Itálie patří k opravdu světovým producentům 

zemního plynu. [15] 
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2.3.2 Tuzemská naleziště zemního plynu 

Česká republika nemá žádná významná ložiska zemního plynu. Těžba na jižní 

Moravě se pohybuje pod 100 mil. m3 plynu ročně a podílí se tak na celkové spotřebě 

necelým jedním procentem. 

Těžba zemního plynu pokrývá v ČR jen 1 % jeho spotřeby. Ložiska zemního 

plynu jsou v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Na jižní Moravě se 

ropa a zemní plyn vyskytují na většině ložisek současně. Nejvýznamnější těžařskou 

společností v ČR je MND a.s. 

2.4 Parametry fosilních paliv 

2.4.1 Parametry uhlí 

Uhlí je v ČR surovinou energetickou (tepelné elektrárny, výroba briket), koksárenskou 

(výroba různých druhů koksu, hlavně hutnického koksu), ke zplyňování (výroba topného 

plynu) a pro chemický průmysl (extrakce). Hlavními parametry, které určují kvalitu uhlí 

jsou výhřevnost, obsah popela, obsah síry, obsah vody, spalné teplo, prchavá hořlavina 

(Vdaf ),  obsah vodíku, zrnitost. Základními druhy uhelných paliv jsou: ko – kostka, o – 

ořech, hp – hruboprach, ps - průmyslové směsi. Všechny tyto parametry jsou pro hnědé a 

černé uhlí odlišné. Níže uvádím (tabulka č. 1) rozsahy udávaných parametrů. [8] [9] [10] 

 

 

 

 

Výhřevnost Qdaf 9 až 32 MJ/Kg 

Spalné teplo Qri 12až 32 MJ/Kg 

Obsah vody Wrt 4 až 39 % 

Prchavá hořlavina Vdaf    51 až 58 % 

Obsah síry Sm   0,4 až 2 % 

Obsah popela A 5 až 47 %  

Obsah vodíku Hdaf   5,6 až 6,2 

                         Tab. 1: Parametry uhlí 
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2.4.2 Parametry ropy 

Hlavními parametry ropy jsou: mez výbušnosti, bod vzplanutí, třída 

nebezpečnosti, hustota, bod hoření, teplota vznícení, ale také teplotní třída a výhřevnost. 

Jiné parametry má surová ropa a jiné její jednotlivé destilační frakce. Destilačním 

procesem se z ropy dále získává: lehký benzín, těžký benzín, mazut, petrolej, plynový olej, 

asfalt, oleje a maziva. [34] 

1. Složení- směs uhlovodíků 

2. Vlastnosti- hnědá až černá hořlavá kapalina, páry jsou výbušné 

3. Bod vzplanutí- nižší než 21 °C 

4. Mez výbušnosti- nestanovena 

5. Třída nebezpečnosti- I. 

6. Hustota- 730 až 1140 Kg/m
3
 

7. Bod hoření- 510 °C 

8. Teplota vznícení- 220 °C 

9. Teplotní Třída- T3 
10. Výhřevnost- 40 až 80 MJ/Kg 

 

 

Tab. 2: Parametry ropy 
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2.4.3 Parametry zemního plynu 

Zemní plyn je bezbarvý, sám o sobě nezapáchající, hořlavý plyn. Patří do skupiny 

topných plynů, využívá se k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, teplárnách, v 

kogeneračních jednotkách a v dopravě (jako pohon motorových vozidel). 

Může se vyskytovat ve dvou formách. CNG (Compressed Natural Gas), což je stlačený 

zemní plyn při tlaku 200 barů a LNG (Liquefied Natural Gas), zkapalněný zemní plyn při 

teplotě -162 °C. Skládá se převážně z metanu a vyšších uhlovodíků s malou příměsí 

inertních plynů. Zemní plyn je nejedovatý, nedýchatelný a lehčí než vzduch. Parametry 

zemního plynu jsou: výhřevnost, spalné teplo, hustota mez výbušnosti, zápalná teplota, 

poměr spalovacího vzduchu a teplota plamene. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

číslo 3: Parametry zemního plynu. [15] [34] 

 

Výhřevnost 34,08 MJ/m
3
 

Spalné teplo 37,82 MJ/m
3
 

Hustota 0,69 kg/m
3
 

Meze výbušnosti 5 – 15 % 

Zápalná teplota 650 °C 

Množství spalovacího vzduchu 9,56 m
3
 vzduchu/ m

3
 ZP  

Teplota plamene 1 957 °C 

Tab. 3: Parametry zemního plynu 
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28MJ/Kg

46MJ/Kg

13MJ/Kg

34MJ/M3
Hnědé uhlí

Černé uhlí

Ropa

Zemní plyn

 

                      Graf č. 1 Srovnání výhřevnosti 
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3 Vývoj cen fosilních paliv na trhu 

Vývoj cen fosilních paliv závisí jak na poptávce, tak na nabídce. Na světovém 

trhu nejvíce kolísá cena ropy a zemního plynu. Cena ropy a plynu se mění s každým 

válečným konfliktem, či ekonomickou krizí zemí světových velmocí, které jsou ve většině 

případů zároveň velkými vývozci fosilních paliv. Cena pro konečné odběratele se určují 

cenou, která je dána na světovém trhu, plus veškeré poplatky a marže.  

3.1 Vývoj ceny uhlí podle US indexu 

Cena uhlí podle US indexu je uváděn v USD, pro orientaci uvádím, že cena v KČ 

dle přepočtu aktuálního kurzu je 2844 Kč/ tuna uhlí. 

 

 

Graf 1: Uhlí US index 
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3.2 Vývoj ceny ropy na světovém trhu 

Cena ropy Brent - evropská ropa. Ropa ze zemí OPEC, podle které se pohybuje 

konečná cena ropy za 1 barel v ČR. 

 

Graf 2: Ropa Brent 

 

3.3 Vývoj ceny zemního plynu 

Vývoj ceny zemního plynu podle světového trhu, hodně závisí na okolnostech, 

zda je dlouhá zima, nebo zda jsou dostatečné světové zásoby. Vývoj ceny za poslední rok 

uvádí graf 3: Zemní plyn/ 1 m3. Je zajímavé, že cena pro konečného zákazníka v ČR může 

být i několikanásobně vyšší, než je nákupní cena, která je udávaná na světovém trhu. 
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Graf 3: Zemní plyn/ 1 m3 
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4 Zásoby fosilních paliv 

Stát musí mít strategické zásoby pro případ například živelných katastrof. 

V případě výpadku dodávek jsou zásoby na území České Republiky navrhnuté až na 120 

dní spotřeby ropy a ropných paliv. 

 

 

Obr. 7: Umístění strategických zásob [7] 

 

4.1 Zásoby uhlí v ČR 

Na našem území se nalézá přibližně 200 milionů tun vytěžitelných zásob černého 

uhlí a přes 850 milionů hnědého, neblokovaného těžebními limity. Se zásobami za limity a 

rezervami je to 2 150 milionů tun hnědého uhlí. Zásoby se budou vyčerpávat postupně v 

jednotlivých těžebních lokalitách. Pokud by těžba pokračovala i za územní limity, vydržely 

by zásoby až do roku 2 100. [13] 
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4.1.1 Zásoby hnědého uhlí na povrchových a hlubinných lomech 

Ve dvou pánvích pod Krušnými horami se vyskytuje hnědé uhlí. Jedná se o 

Mosteckou uhelnou pánev ( zde těží společnost Severočeské doly patřící do Skupiny ČEZ 

a společnosti Litvínovská a Vršanská, patřící do skupiny Czech Coal) a Sokolovskou 

uhelnou pánev (zde těží Sokolovská uhelná). 

Zásoby uhlí na lomech Severočeské doly a.s. jsou stále značné. Lom Nástup-

Tušimice: cca 200 mil. tun uhlí. Lom Bílina: Celkové vytěžitelné zásoby uhlí na ložisku k 

datu 31. 12.2011 činily 165 miliónů tun. [7] 

Zásoby na lomech Czech Coal a.s. při současné těžbě vystačí zhruba do roku 

2058. Lom Vršany mají k vytěžení zhruba 323 milionů tun uhlí. Lom ČSA má zásoby uhlí 

o objemu cca. 41,6 miliony tun, v rámci těžebních limitů. Za těmito limity se dále nachází 

750 milionů tun hnědého uhlí. [6] 

Nejmenší producent hnědého uhlí Sokolovská uhelná a.s. má na svých lomech Jiří 

a Družba vytěžitelné zásoby k 1. 1. 2012 o objemu 120 mil. tun hnědého uhlí. [13] 

Jediným hnědouhelným, hlubinným dolem v České Republice je Důl Centrum, 

který vlastní společnost Czech Coal a.s. Jeho současné zásoby jsou odhadovány na 1,3 mil. 

tun kvalitního hnědého uhlí. Plánované ukončení těžby bylo stanoveno na rok 2012, avšak 

s rostoucí poptávkou po uhlí, pro elektrárnu Chvaletice stoupla naděje pro další těžbu. 

V následující tabulce uvádím zásoby hnědého uhlí podle jednotlivých společností, 

které u nás těží hnědé uhlí. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1n%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%A9_doly
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupina_%C4%8CEZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litv%C3%ADnovsk%C3%A1_uheln%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1ansk%C3%A1_uheln%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Czech_Coal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolovsk%C3%A1_uheln%C3%A1
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Tab. 4: Stav zásob hnědého uhlí 

 

4.1.2 Zásoby černého uhlí na hlubinných dolech 

Těžbou černého uhlí se zabývá výhradně těžební společnost OKD a.s. se svými 

hlubinnými doly Karviná, ČSM, Darkov a Paskov. Těžitelné zásoby se pohybují kolem 

355 mil. tun černého uhlí. Důl Frenštát je v tuto chvíli zakonzervován a zásoby bez ohledu 

na těžitelnost v této lokalitě se odhadují na cca 1,6 miliardy tun černého uhlí. [12] 

Evidovaná ložiska a jiné zdroje černého uhlí jsou v oblasti uhelných pánví. Blíže 

obrázek níže. 
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Obr. 8: Ložiska černého uhlí v ČR [8] 

4.2 Zásoby ropy v ČR 

Na rozdíl od uhlí nemá Česká republika dostatečné zdroje ropy a zemního plynu. 

Zdroje a ložiska máme soustředěny především na jižní Moravě a jsou vázána na 

geologické jednotky Západních Karpat a jv. svahy Českého masívu. Přestože domácí 

produkce v posledních letech neustále roste, pokrývá pouze asi 5 % tuzemské potřeby.  

V oblasti vídeňské pánve leží ložiska převážně v hloubkách 2000 metrů. 

Největším ložiskem v této oblasti je ložisko Hrušky, jehož značná část je již vytěžena. 

Průzkum v oblasti však stále pokračuje. Nové ložisko ropy s plynovou čepicí bylo 

objeveno a je těženo v oblasti Stará Břeclav a Břeclav Poštorná a celkový podíl z této 

oblasti je asi 6 %. [11] 
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Dosud nenalezená ložiska v oblasti karpatské předhlubně a jv. svahů Českého 

masívu patří k největším ropným ložiskům na území ČR. Velkým a důležitým ložiskem 

ropy zůstávají Dambořice. Neustálým průzkumem vedeným na základě interpretace 3D 

seismiky byla objevena další významná lokalita Ţarošice a Uhřice - Jih. V současnosti jsou 

tato ložiska těžena a podílejí se zhruba 88 % celkové těžby ropy v ČR. [11] 

Ropné zásoby České republiky se nacházejí především v Jihomoravském kraji. 

Jedná se o relativně malé ropné naleziště, v roce 2005 bylo extrahováno 340 600 m³ surové 

ropy a 98,75 milionu m³ zemního plynu. Počátek získávání této ropy se datuje na počátek 

20. století. První získávání pro komerční využití začalo v roce 1919. [11] 

Produkce ropy na Moravě pokrývá pouze malé procento celkové poptávky ČR, 

např. v roce 1999 bylo vytěženo 176 kilotun surové ropy oproti 5997 kilotunám ropy 

dovezené. Malé zásoby ropy se nacházejí také u východního a jihovýchodního okraje 

české části hornoslezské uhelné pánve, tj. v oblasti Moravskoslezských Beskyd.  

Celkové zásoby ropy v České Republice se pohybují okolo 30927 tisících tunách, 

avšak vytěžitelné zásoby pokrývají sotva zlomek roční spotřeby ropy v ČR. Tudíž jsme 

závislý na dovozu této strategické suroviny. Evidované těžařské společnostmi k roku 2011 

jsou: MND a.s., Hodonín, dále Česká naftařská společnost s.r.o. Hodonín a                                                                   

Unigeo a.s., Ostrava – Hrabová. [11] 

                                                                                                                                                                                              

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropn%C3%A9_nalezi%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1919
http://cs.wikipedia.org/wiki/1999
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_hornoslezsk%C3%A9_uheln%C3%A9_p%C3%A1nve
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy
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Tab. 5: Počet ložisek, zásoby a těžba v ČR 

4.3 Zásoby zemního plynu v ČR 

ČR nemá žádná významná ložiska zemního plynu, hlavními dodavateli jsou 

Rusko a Norsko. Těžba, stejně jako u ropy, není schopna ani z daleka pokrýt roční 

spotřebu zemního plynu v ČR a proto patří Česká Republika k dovozcům zemního plynu a 

jsme tudíž více méně závislý na dodávkách plynovody, převážně z Ruska. Proti náhlému 

výpadku dodávky zemního plynu je stát pojištěn formou podzemních zásobníků zemního 

plynu a to Dolní Dunajovice, Háje, Lobodice, Štramberk, Třanovice a Tvrdonice. [11] 

 

Obr. 9: Rozmístění podzemních zásobníků plynu v ČR [9] 
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Evidované společnosti, které se zabývají těžbou zemního plynu v České 

Republice jsou: MND a.s., Hodonín, Green Gas DPB, a.s., Paskov, Česká naftařská 

společnost s.r.o., Hodonín a Unigeo a.s., Ostrava – Hrabová. 

 

Tab. 6: Počet ložisek, zásoby a těžba v ČR  
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5 Energetická bilance České Republiky 

Český statistický úřad pravidelně a velmi pozorně sleduje vývoj v oblasti 

energetiky prostřednictvím statistik výroby energií, těžby uhlí, dovozu ropy a mnoha 

dalších. Spíše než energetická bilance, se používá označení STÁTNÍ ENERGETICKÁ 

KONCEPCE, proto je dále použito toto označení. Státní energetická koncepce (SEK) je 

základní dokument pro stanovení energetické politiky, využití primárních energetických 

zdrojů a podpory obnovitelných zdrojů. [3] 

Povinnost vypracování Státní energetické koncepce stanoví zákon č. 406/2000 o 

hospodaření energií, jenž stanovuje i pojem územní energetické koncepce pro jednotlivé 

kraje. Energetickou koncepci státu vypracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu a 

dokument následně schvaluje Vláda ČR. Hlavním posláním Státní energetické koncepce 

(dále též SEK) je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku 

energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné 

ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v 

krizových situacích. [3] 

 

5.1 ENERGETICKÉ ZDROJE VE STÁTNÍ ENERGETICKÉ 

KONCEPCI ČESKÉ REPUBLIKY 

5.1.1 Hnědé uhlí 

České energetice dominují uhelné zdroje, které dodávají, jako zdroje základního 

zatížení, téměř 60 % elektrické energie a velkou část tepla jak prostřednictvím dálkového, 

tak individuálního vytápění. 

http://www.nechci-drahe-teplo.cz/energeticke-zdroje
http://www.nechci-drahe-teplo.cz/energeticke-zdroje
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Podle SEK současný stav těžebních oblastí umožňuje pouze omezené využívání 

uhlí s tím, že hnědé uhlí by mělo zůstat disponibilní pro nové uhelné zdroje ve výstavě a 

pro teplárenství. Černé uhlí by mělo být využito především pro koksování, chemický 

průmysl a další technologické procesy. [3] 

Hlavní cíle energetické koncepce v oblasti těžby uhlí 

Optimalizovat využití domácích zdrojů z důvodů zajištění bezpečnosti dodávek a 

omezené dopravní dostupnosti ČR. 

V oblasti těžby hnědého uhlí odstranit nesystémové administrativní překážky 

hospodárného využití domácích zásob hnědého uhlí, včetně zachování možnosti využití 

zásob za tzv. územními ekologickými limity, a současně zajistit přednostní využití 

hnědého uhlí pro teplárenství ČR. 

 Podporovat maximální prodloužení životnosti těžených černouhelných dolů, 

využít moderních těžebních technologií a umožnit dokončení průzkumných prací na 

ložisku Frenštát, resp. dalších lokalitách, s cílem získat dostatek informací pro rozhodnutí 

o dalším postupu. Hnědé uhlí je v ČR primárně využíváno jako palivo pro tepelné 

elektrárny a teplárny. SEK upozorňuje na zásoby za tzv. „ekologickými“ limity, které by 

mohly být dále využity. [3] 

 Za územními ekologickými limity Dolu Bílina je k dispozici dalších cca 104 tun 

uhlí, v případě dolu ČSA cca 750 mil. tun uhlí, což společně reprezentuje téměř dvaceti 

násobek současné roční těžby hnědého uhlí. V roce 1991 byly schváleny územní 

ekologické limity těžby uhlí, které měly ochránit území severních Čech před 

nekontrolovaným postupem těžby hnědého uhlí. Od té doby nebylo nalezeno žádné 

dlouhodobé řešení náhrady potřeby těžby hnědého uhlí, na kterém by byla většinová shoda. 

[3] [14] 
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 Povolovací procedury nových energetických zdrojů využívajících uhlí vázat 

průkaz zajištění uhlí. Zahájení těžby na nových lokalitách realizovat až po většinovém 

souhlasu místních obyvatel. V 90. letech došlo k rekonstrukci a odsíření severočeských 

uhelných elektráren. Životnost těchto rekonstrukcí je 15 až 20 let a v současnosti je 

nezbytná rekonstrukce těchto zdrojů energie. 

V dlouhodobé koncepci využívání energetických surovin umožnit využití 

ekonomicky těžitelných disponibilních zásob uhlí i pro další generace, a to především 

úpravou legislativy ukončování těžební činnosti zavedením pojmu „přerušování těžební 

činnosti“ se všemi povinnostmi i právy vyplývajícími z přerušení těžební činnosti. 

Předpokládaný vývoj těžby hnědého uhlí v důsledku poklesu vytěžitelných zásob hnědého 

uhlí v lokalitách Sokolovské uhelné a skupiny Czech Coal se v současnosti na trhu snižuje 

nabídka hnědého uhlí, a to v řádech milionů tun ročně. Tento trend se skokově prohloubí 

již v letech 2013-2021 především v důsledku nevyužití zásob hnědého uhlí za územními 

limity v lokalitě dolu ČSA. 

Z toho vyplývá, že v roce 2013 bude na trhu chybět 6 milionů tun hnědého uhlí 

(proti poptávaným 44 mil. tun budou společnosti schopny nabídnout jen 38 milionů tun).                                              

Dále je tu riziko výpadku dodávek tepla pro Prahu, Mělník, Hradec Králové, Pardubice, 

Strakonice, Příbram, Zlín a Otrokovice, cca až 1 milion obyvatel ČR. Rozpad centrálního 

zásobování teplem a růst cen tepla v řádu desítek procent. Omezení nabídky tepla pro 

průmyslové podniky (v roce 2013 z 108 TJ na 79 TJ). Pokles výroby elektřiny až o 9 600 

GWh ročně od roku 2016 (17 % spotřeby ČR). 

Je však nutné zdůraznit, že i v případě pokračování těžby za ekologickými limity 

se bude množství těžitelného uhlí i tak postupně snižovat, bude ho nutné nahradit jinými 

zdroji a to zemním plynem, jadernou energií, částečně i obnovitelnými zdroji energie 

(biomasa). [3] 
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5.1.2 Černé uhlí 

V současnosti je černé uhlí těženo jen v Ostravsko-karvinském revíru. Slouží jak 

pro výrobu surového železa, tak k výrobě elektrické energie a tepla. Jedinou společností, 

která těží v ČR černé uhlí je OKD. Jejím vlastníkem je společnost NWR a v současnosti 

provozuje čtyři doly v Ostravsko-karvinském revíru, a to doly Karviná, Darkov, ČSM a 

Paskov. SEK do budoucna pro zajištění dlouhodobé dostupnosti černého uhlí navrhuje:            

- Modernizaci těžebních technologií k prodloužení životnosti v současnosti 

těžených černouhelných dolů. 

Společnost se dlouhodobě snaží o zvyšování produktivity těžby. V roce 2009 

dokončila projekt Program optimalizace produktivity 2010 (POP 2010). Během dvou let 

společnost v rámci projektu nainstalovala 10 nových těžebních komplexů. Nová zařízení 

výrazně zvyšují produktivitu a efektivitu těžby, u vysokého porubu dokonce až o 129 %, u 

nižších porubů v řádu desítek procent. [3] 

- Dokončit průzkumné práce a rozhodnout o dalším postupu ve věci 

případného využití zásob dolu Frenštát, resp. z dalších lokalit. 

Společnost NWR 26. září 2011 oznámila svůj záměr prozkoumat ložisko černého 

uhlí v lokalitě dolu Frenštát, jehož odhadovaný objem zásob dosahuje přibližně 1,5 mld. 

tun černého uhlí. Průzkum včetně jeho přípravy a závěrečného vyhodnocení by měl trvat 

zhruba 4 roky. Poté bude rozhodnuto o proveditelnosti dalšího rozvoje zdrojů v této 

lokalitě. Plány na rozvoj těžby uhlí však komplikuje bezprostřední blízkost CHKO 

Beskydy. [3] 

- Podporovat těžbu plynu z důlních polí a využívání metanu z důlní degazace 

těžebních organizací pro výrobu energie. 
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Důlní plyny obsahují vysoké procento metanu (až 90 %), který vznikl při 

zuhelnění biologické hmoty. V oblastech důlní těžby vystupuje na povrch a ohrožuje obce 

a města ležící v blízkosti poddolovaných území. V koncentraci 5 % - 15 % je silně 

výbušný. V posledních letech nastal výrazný posun z hlediska zajištění bezpečnosti okolí, 

využití energie důlního plynu i ochrany životního prostředí v podobě výstavby 

kogeneračních jednotek, spalujících důlní plyn v místech jeho výskytu. Kromě uvedených 

přínosů není zanedbatelný ani ekonomický efekt z prodeje vyrobené elektřiny a tepla. V 

současné době jsou jen na Ostravsku a Karvinsku instalovány více než dvě desítky 

kogeneračních jednotek s výkonem od 400 – 2 000 kW. Kogenerační jednotky mají 

kontejnerové uspořádání, pro je lze po vyčerpání ložiska přesunout k novému zdroji. [3] 

[14] 

- Ve spolupráci s polskou stranou podporovat možnosti využívání zdrojů 

černého uhlí v polské části hornoslezské pánve těžebními subjekty působícími v ČR. 

Společnost NWR intenzivně pracuje na rozvoji těžby černého uhlí v polském 

příhraničí. Hlavní úsilí směřuje do dvou projektů, a to dolu Debieńsko a dolu Morcinek. 

Lokalita Debieńsko se nachází ve městě Czerwionka-Leszczyny v blízkosti města Rybnik 

přibližně 40 km od české hranice. V zemi se ukrývá ložisko 190 milionů tun 

koksovatelného uhlí v hloubce 1,400 m. Počáteční investice budou stát několik set milionů 

eur. [3] [14] 

5.1.3 Zemní plyn 

Česká republika je ze 75 % závislá na dovozu zemního plynu z Ruska, zbývající 

část plynu pochází z Norska. Paroplynové zdroje jsou vhodné zejména pro překlenutí 

případných nedostatků výkonu po dobu výstavby jaderných elektráren, protože mají sice 

nižší náklady na výstavbu, ale poměrně drahý provoz. Česká plynárenská soustava rovněž 

disponuje zásobníky plynu, jejichž nezbytnost se projevila hlavně na počátku roku 2009 při 
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výpadku zásobování plynem přes území Ukrajiny, a dokonce dokázala obrátit směr toku 

zemního plynu v potrubí a zásobit tak sousední státy postižené nedostatkem plynu, hlavně 

Slovensko díky tomu přežilo. 

Podle aktualizace státní energetické koncepce by bylo výhodné více 

diverzifikovat dodávky zemního plynu a zvýšit význam role ČR jako transportéra zemního 

plynu v ose sever/jih. Česká republika by měla mít zajištěnou kapacitu podzemních 

zásobníků, které pokryjí minimálně 40 % roční spotřeby zemního plynu. [3] 

V září 2011 došlo k propojení české a polské plynárenské soustavy. Toto 

propojení umožňuje ČR využít plyn z terminálu se zkapalněným plynem na severu Polska 

a Polsku zase zajistí možnost čerpat plyn z české plynárenské soustavy. Rovněž dochází k 

rozšiřování kapacity podzemních zásobníků zemního plynu, v roce 2011 byly dokončeny 

stavební práce na podzemních, plynových zásobnících v Třanovicích a Tvrdonicích. 

5.1.4 Ropa 

Ropa je do České republiky dopravována pomocí dvou ropovodů, a to ropovodem 

Družba z Ruské federace a ropovodem IKL (Ingolstadt) z Německa (arabská ropa). 

Ropovod Ingolstadt byl vybudován v 90. letech z důvodu snížení dovozní závislosti na 

ruské ropě, která tvoří 70 % z celkového dovozu ropy. Další ropa k nám proudí z 

Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Alžírska, Libye, Sýrie, Norska a dalších zemí. Cena ropy 

dovážené do ČR se řídí burzovní cenou směsné ropy Brent. Ropu a plyn do ČR dovážejí 

zcela privátní subjekty, kterým stát nemůže nařizovat, odkud mají na tuzemský plně 

liberalizovaný trh přivést tyto komodity. Stát tedy může v liberalizovaném prostředí 

pomocí další diverzifikaci dodávek těchto strategických energetických surovin pouze 

nepřímo, a to zejména podporou výstavby potřebné infrastruktury. [3] [14] 

Stát by měl pokračovat ve vytváření nouzových zásob ropy a ropných produktů a 

jejich řízení v souladu se směrnicemi EU s aktivním zapojením podnikatelské sféry. 
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Dosáhnout stavu nouzových zásob ropy a vybraných ropných produktů nejméně na úroveň 

120 dnů jejich čistých dovozů a zabezpečit jejich faktickou dostupnost z úrovně orgánů 

státu pro případ krizového stavu nebo stavu ropné nouze tak, aby poměr ropa/ropné 

produkty byl přibližně na úrovni 50/50. [3] [14] 

5.2 Fosilní paliva a jejich budoucnost 

Budoucnost fosilních paliv je dána vyčerpatelností zásob a jejich 

neobnovitelností. V této souvislosti se užívá pojem ropný vrchol, což je okamžik, od 

kterého těžba ropy vstupuje do fáze poklesu a směřuje k celkovému vyčerpání zásob. 

Jisté je, že fosilní paliva v budoucnu vytěžena budou, a sporné je jen to, v jakém 

časovém horizontu k vyčerpání zásob dojde. Nejkratší budoucnost má podle současných 

prognóz před sebou ropa. Její zásoby se odhadují na přibližně 50 let. Lépe je na tom zemní 

plyn, jeho těžba by mohla pokračovat po vyčerpání ložisek ropy dalších 100 let (vrchol do 

roku 2020). Nejlepší předpovědi se týkají těžby uhlí, jeho zásoby se odhadují na 200 až 

300 let. 

Jako další varianta se jeví přechod na vodík. Spotřeba a ceny energií celosvětově 

stoupají, zatímco zásoby energetických zdrojů se tenčí. Přechod na vodíkové hospodářství 

může představovat životaschopné řešení zejména pro automobilový průmysl. USA se 

výzkumu a vývoji vodíkových technologií intenzivně věnují a značnou pozornost věnuje 

vodíkovému hospodářství také EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu věří, že v ČR 

existuje potenciál rozvoje vodíkových technologií a iniciovalo proto založení České 

vodíkové technologické platformy. [17] 
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Závěr 

Cílem této práce bylo seznámit a přiblížit problematiku fosilních paliv a myslím 

si, že se i podařilo. Jak vyplývá ze státní energetické koncepce České republiky, energetika 

je stále z 60. % závislá na pevných fosilních palivech, která se v současné době zatím 

nedají ničím nahradit. Z parametrů výhřevností jednotlivých paliv je jasně zřejmé, že 

nejvýhřevnější je ropa a na druhém konci je hnědé uhlí. Protože se ropa celosvětově 

používá k rafinaci a následné výrobě pohonných hmot a zásob ubývá, proto se pro výronu 

elektrické a tepelné energie využívá hlavně uhlí. Ze zásob, které Česká republika má se dá 

usoudit, že zdrojů energie máme prozatím dostatek, ale vše je závislé na rozhodnutí Vlády 

ČR, zda schválí prolomení těžebních limitů, bez kterých se do budoucna další těžba uhlí 

neobejde. 

Kapalná fosilní paliva, potažmo ropa, se dá nahradit například zemním plynem, 

nebo břidlicovým plynem, kterého je v podstatě více, než současných zásob ropy. 

Z probíhajících geologických průzkumů je již známo, že břidlicového plynu je na světě 

dostatek, ale proti případné těžbě stojí různá ekologická hnutí, která na základě chybných 

informací o způsobu těžby, brání a blokují možnou těžbu tohoto plynu. Ačkoliv 

z informací, například z USA, kde se břidlicový plyn těží ve velkém, díky kterému jsou 

Spojené Státy Americké výhradním vývozcem tohoto plynu, nedošlo ještě k žádné 

ekologické havárii, která by způsobila kontaminaci spodních vod. Ale nikdo nemůže 

zaručit, že k tomu nikdy nemůže dojít. To je podle mého názoru hlavní problém, proč se 

zatím celosvětově břidlicový plyn netěží. Dále jsou tu obnovitelné zdroje energie. Do roku 

2020 se Česká republika zavázala, že 13 % hrubé konečné spotřeby energie bude kryto z 

OZE. 

Česká republika se nadále přiklání k využívání jádra. S cílovým podílem jaderné 

energetiky na výrobě elektřiny nad 50% a s maximalizací dodávek tepla z jaderných 

elektráren. Svědčí o tom plán k dostavění dalších jaderných reaktorů v jaderné elektrárně 
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Temelín. Otevírá se tím otázka, zda neobnovit těžbu uranu na území České republiky, 

kterého máme stále ještě dostatek a stát se v tomto směru nezávislými na jeho drahém 

nákupu a dovozu. Ale to je hlubší problém, který se nedá lehce vyřešit. Stane se vodíková 

energie nástupcem fosilních paliv, po jejich vyčerpání, nebo se najde ještě další 

technologie? To ukáže až čas a tlak, který lidstvo tlačí k vymýšlení nových zdrojů energie, 

protože ložiska fosilních paliv nebudou věčná. 
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