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ANOTACE 

 Diplomová práce je zaměřena na dva významné ekonomicko-hospodářské 

milníky - Velkou hospodářskou krizi z konce 20. a počátku 30. let 20. století a současnou 

ekonomickou (finanční) krizi. Obě vzniklé situace se objevily nečekaně. Příčiny obou 

těchto jevů jsou si podobné. Svým průběhem na dlouhé měsíce negativně ovlivnily chod 

celého světa, nejen v samotné ekonomii, ale i politice států, průmyslových odvětví 

či sociální sféře obyvatel, která se dnes úzce dotýká každého z nás. 

 Právě proto je ideální sledovat dopady krize na těžbě nerostných surovin, protože ta 

se přes spotřebu zásadně promítá do ekonomiky v obou sledovaných obdobích. Pomocí 

grafických interpretací tvořených produkcí se pokusíme zachytit vývoj těžby vybraných 

nerostných surovin (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) za období první republiky. Tyto 

výstupy budou dále použity pro porovnání grafických interpretací současné těžby a pro 

odhad přibližného trendu budoucí těžby v závislosti na ekonomické depresi v České 

republice. 

 Závěr bude patřit vizi budoucího vývoje a možnému dohledu konce ekonomické 

krize. 

Klíčová slova: ekonomická (finanční) krize, Velká hospodářská krize, nerostné suroviny 

 

SUMMARY 

The diploma thesis focuses on two significant economic milestones, namely the 

Great Economic Depression at the end of the 20’s and the beginning of the 30’s of the 20th 

century and the present economical (financial) crisis. Both the arisen situations appeared 

unexpectedly. The causes of both these events are similar. For long months they negatively 

affected the behaviour of the whole world not only in economy itself but also in national 

and industrial branch policies and a policy in the social sphere which concerns each of us 

closely at present.  
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This is just the reason why it is ideal to observe the effects of crisis on the 

production of mineral resources, because the production is fundamentally reflected on the 

economy in both the observed periods. By means of graphic interpretations of productions 

we shall try to describe the development in production of selected mineral resources (in 

Bohemia, Moravia and Silesia) in the period of the First Republic. These outputs will be 

further used for the comparison of graphic interpretations of present-day production and 

also for the estimation of a rough trend in future production depending upon the economic 

depression in the Czech Republic.  

The final part will deal with a vision of future development and a forecast of the 

possible end of the crisis.   

Keywords: economical (financial) crisis, Great Depression, mineral recources 
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1 ÚVOD 

O finanční krizi se mluví dnes a denně. Čteme o ní v novinách, slyšíme o ní 

v televizi či rádiu, setkáváme se s ní na každém kroku. Jak to bylo vlastně se vznikem, proč 

se najednou objevila? Trvá již několik měsíců a konce zatím v nedohlednu. 

 Máme vlastně „výhodu“, že jsme již jednu obdobně rozsáhlou krizi, známou jako 

Velká hospodářská krize v 30. letech 20. století, zaznamenali. Lze ji totiž porovnat s tou 

současnou, nalézt nová řešení a vyvarovat se chyb, kterých se tehdy dopustili vlády 

i ekonomové. Pokusíme se v této práci obě situace srovnat. Pomocí údajů o tehdejší 

a současné těžbě nerostných surovin ověříme průběhy a chování krize, z čehož můžeme 

posléze vyvodit i jisté závěry. Nejvíce nás bude zajímat dosažená hloubka deprese 

a přibližná délka trvání této situace. 

 Mnoho státních i soukromých analytických ekonomů se touto 

problematikou podrobně zabývá a již přicházejí s konkrétními východisky (např. šrotovné, 

úvěry bankám a hypotéčním ústavům aj.). Prozatím ještě není vidět vzestup ekonomik 

celého světa, jen místně či v některých oborech se objevují náznaky na zlepšení. 

 Krize Českou republiku zasáhla se zpožděním a menší intenzitou (důvod byl 

ozdravění bank, moderní automobilový průmysl, česká koruna aj.). Nejvíce se negativně 

projevila rekordně rostoucí nezaměstnanost (nízké uplatnění čerstvých absolventů 

středních a už i vysokých škol a vysoce kvalifikovaných dělnických profesí), nízká 

koupěschopnost obyvatel či ukončení činností podniků. Odráží se bohužel i v jiných 

odvětvích. Například Česká republika je velmi závislá na exportu do Spolkové republiky 

Německo. Tím se německá krize negativně odráží a zasahuje i naší ekonomiku. 

 Naším úkolem bude zjistit, jak krize dopadla na sféru průmyslu, konkrétně 

na báňskou činnost čili těžbu nerostných surovin. Další cíle jsou vytvořit dle dostupných 

dat grafické výstupy, jež porovnají současný vývoj dané problematiky s krizí 30. let 

20. století. Pokusíme se o vlastní prognózu, náhled na budoucí stav i strategii postupu. 

 Je třeba ale upozornit, že již před rokem 2008 došlo k velkému útlumu a někdy 

až k ukončení těžby většiny nerostných surovin, kterými náš stát disponoval. Proto 

dokážeme porovnat pouze ty suroviny, jež se dobývají jak v současnosti, tak i před 

sedmdesáti lety. Jedná se o fosilní paliva (černé a hnědé uhlí, lignit, ropa), zemní plyn 
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a grafit. Tyto komodity mají prozatím zajištěnou životnost na několik let až desetiletí. 

Potom bude Česká republika zcela závislá jen na dovozu nebo na alternativních zdrojích.  

 

 

2 METODIKA PRÁCE  

Teoretická část je zpracována z dostupné odborné literatury, jež objasní základní 

podstatu jak Velké hospodářské krize (dále jen VHK), tak světové finanční krize (dále jen 

EK). Seznámí čtenáře s okolnostmi vzniků, průběhů či konce deprese. Fakta se vybrala 

ze získané odborné literatury, např. od prof. Samuelsona a Krugmana, držitelů Nobelovy 

ceny za ekonomii, popř. i od novinářů. Zjistíme jaký je jejich názor, jež můžeme srovnat 

i s názory jiných analytiků, médií popř. udělat si vlastní pohled na celou věc.  

Hlavní podstata této práce spočívá ve znázornění závislostí krizí na těžbě 

nerostných surovin, jež nám demonstrují, jak se vzniklé situace podepsaly v produkci 

nerostného bohatství naší republiky. K znázornění poslouží grafické interpretace 

vybraných komodit, které se těžily tehdy i nyní a mohou být společně porovnány.  

Při zpracování tématu nastalo ihned na počátku několik problémů, které bylo 

potřeba vyřešit, aby nedošlo k nesrovnalostem. Ze starších zdrojů nebylo jednoduché 

vybrat spolehlivý pramen vstupních dat, z důvodu velkých rozdílů v uvedených ročních 

výkazech produkce. Některé publikace totiž vykazovaly pouze odbytovou těžbu na místo 

čisté. Z tohoto důvodu se jevil nejdůvěryhodnější Ing. Peters, jehož hodnoty beru jako 

směrodatné (pozn. v dnešní době se již asi nedozvíme pravdu o správnosti těch či oněch 

dat). 

Petersovy příručky měly - pro mne osobně - velkou výhodu, protože roční výkazy 

netvořilo celé tehdejší Československo, ale odseparovala se Podkarpatská Rus i Slovensko. 

Tímto byla práce usnadněna od přepočtů pouze na Čechy, Moravu, Slezsko. Velice jsem 

přivítala přehlednost v rozlišení těžby na rudy a nerudy, dokonce i jednotlivé konkrétní 

podniky či doly. Proto šlo velmi dobře sledovat jednotlivé nerosty, jež se tehdy dobývaly 

v závislosti na chování těžařů.  

Je potřeba zmínit, že oproti 30. letům 20. století se nyní velmi snáze dohledávají 

a získávají potřebná data, avšak shledávám nedostatek v časovém zpoždění vydávání 
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surovinových ročenek. Proto nezachytíme celou ekonomickou krizi (dále jen EK) se svým 

vývojem (poslední vydaná ročenka pro rok 2008). Projev EK bude z tohoto důvodu tedy 

jen okrajový.  

Bohužel, jak jsem s překvapením zjistila, bezmála veškerá produkce rud byla 

zastavena na počátku 90. let 20. století, takže do současnosti přetrvává jen pouhá hrstka 

z nerostů těžených za VHK i v současnosti, jež může být zde zahrnuta. O další možná 

srovnání musí být práce tudíž ochuzena. Výhledově je možné, že budou nalezena nová 

ložiska a nové technologie, jež obnoví dříve ukončené dobývání. 

V této práci ještě nebudou zmíněna ložiska stavebních či sklářsko-keramických 

surovin, kam patří: písky, jíly, štěrky apod. z důvodu, že patrně v období VHK nepatřila 

mezi výhradní suroviny a nebyla zahrnuta do vykazovaných ročenek. K tomuto výčtu 

se musí přidat vyhrazené nerostné suroviny, jejichž produkce byla ukončena těsně před 

započetím VHK (popř. v prvopočátcích) vzniklé ekonomické problematiky. Tato data 

nelze dále srovnávat se současným stavem. Porovnání se provedou především 

na energetických surovinách, tj. ropě a uhlí. Protože jak za VHK, tak i za EK patřily a stále 

patří mezi strategické, tudíž velmi žádané suroviny viz kapitola 4. PROJEV KRIZÍ 

V TĚŽBĚ NEROSTŮ a 5. ZÁVĚR.  

V praktické části se pokusím vytvořit ze získaných surovinových ročenek grafické 

interpretace, jež dokreslí aktuální dění na poli těžby nerostných surovin ve sledovaných 

obdobích studované problematiky. K vytvoření grafů a tabulek jsem použila softwarové 

vybavení jako Microsoft Excel a Microsoft Word. 

Jako počáteční mezník se stanovil pro zachycení VHK poválečný rok 1920. Důvod 

je ten, že v této době se již ČSR pomalu vzpamatovala po první světové válce a koncový 

rok 1934. Tato podepresní doba se stala velmi ošemetnou, protože se svět pomalu dostával 

do hospodářského růstu, avšak následná období již skýtala náznaky přibližování 

politických konfliktů – 2. sv. války, tudíž i ovlivnění těžby. Pro sledování EK byl počátek 

stanoven rokem 1997 a konec rokem 2008, z důvodu posledních vydaných statistických 

údajů o soudobém dobývání. Vykreslený chronologický průřez nám poskytne několik 

základních informací o hodnotách těžby vybraných surovin, dále skutečnosti, kdy krize na 

území ČSR (ČR) vznikla, dosáhla svého absolutního dna a nastartovala ekonomický 

vzestup. Pokusím se poukázat, na které konkrétní produkty i s jakou intenzitou VHK (EK) 
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zapůsobila. Dále bude čtenáře zajímat, zda krize ovlivnila chod pouze malých 

podnikatelských subjektů, nebo se i dotkla větších firem. To vše v kapitole 4. PROJEV 

KRIZÍ V TĚŽBĚ NEROSTŮ a 5. ZÁVĚR. 

Grafické výstupy průběhů vybraných nerostných surovin se rozdělí – pro lepší 

orientaci - na vývoj před a po krizový. Tedy na ročníky 1920 – 1928 a 1929 – 1934. Toto 

rozdělení má především sloužit k určení trendů (lineárních závislostí), jež se porovnají 

s trendy současné EK. Dále bude vhodné ještě procentuálně vyčíslit propad popř. růst 

minulého i dnešního dobývání. Vyčíslení doplní roční odchylky od průměrné roční těžby. 

Tímto se zhodnotí buď potvrzením nebo vyvrácením spojitosti mezi průběhy VHK s EK. 

Na samém konci podkapitoly každé nerostné suroviny se nachází osobní snaha o prognózu 

z odečtených hodnot na křivkách a současného aktuálního dění. 

 

 

3 VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE A SVĚTOVÁ 
EKONOMICKÁ KRIZE 

Pro základní nastínění okolností vedoucí k Velké hospodářské krizi a světové 

ekonomické krizi, se musíme vrátit v čase zpět o několik let (EK) až více než půl století 

(VHK), abychom pochopili pozadí těchto událostí. O obou depresích slyšíme i čteme 

v tisku, ale jen málokdo ví, co se přesně stalo, co vlastně rozdmýchalo několik let 

rostoucích nejistot jak u vysoce postavených, ale i obyčejných lidí.  

Přibližme si pouze okrajově dané situace v následujících podkapitolách (pro čtenáře 

doplněné vysvětlivkami pod čarou) očima odborníků, ale i novinářů, jež se zkoumanou 

problematikou detailně zabývali a mohou nám objasnit otázky kdo? – co? – jak? a hlavně 

proč? – Podrobnější rozbor krizí není podstatou této práce.  

Nejtěžší bude pravděpodobně navrhnout opatření, jak docílit konce krize a návratu 

do starých kolejí. Tento úkol řeší mnoho analytiků, aby našli co nejschůdnější východisko. 

Nebude to jednoduché, protože se musí reformovat pomalu a rozvážně. 

Jak bude dále napsáno, v současnosti vyplouvají na povrch i jisté skutečnosti, které 

kdysi nebyly zveřejněné a po několika letech se dozvídáme, např. že krize začala dříve, než 

se o ní začalo doopravdy nahlas mluvit.  
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3.1 ZPÁTKY DO MINULOSTI, ANEB JAK TO BYLO S VELKOU 

HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ? 

 Československá republika patřila od svého vzniku v roce 1918 mezi první státy 

v průmyslové výrobě tehdejší východní Evropy. Za západními zeměmi jsme zatím 

pokulhávali. Bylo to dáno především nízkou technickou úrovní, dále prodejem výrobků 

za nízké ceny a s tím spojenými nízkými platy pro zaměstnance. Do osudného 24. října 

1929 se žilo v ČSR téměř poklidně. Tento den změnil osudy mnoha lidem, firmám 

a předně samotným státům celého světa. 

 Již v období před zlomovým dnem se objevovaly první náznaky přicházející krize, 

a to ve formě postupně se zvyšující nezaměstnanosti. To nejdůležitější, co odstartovalo 

několikaletou VHK byl datum 24. října 1929 tzv. „ČERNÝ ČTVRTEK“ (v Evropě až 

25. října, z důvodu časového posunu „ČERNÝ PÁTEK“), kdy začínala pomalu ale jistě 

krachovat burza na Wall Street. V následujícím týdnu klesaly akcie každý den o 10 %. Po 

pár dnech se však burza vrátila na původní stav. Takže celou krizi nezpůsobil úpadek na 

burze, ale reakce na tuto vzniklou situaci. Dostavilo se silné „utahování opasků“ v oblasti 

bankovnictví, konkrétně ve zvyšování úrokových měr úvěrů. Banky se bály poskytovat 

úvěry, jelikož to bylo pro ně velké riziko. Obyvatelstvo začínalo raději šetřit a nepouštět 

finance do oběhu. Docházelo k nízké poptávce po zboží i službách (Vodička, 2009). 

 Ihned potom, co newyorkská burza zažila otřes, jaký ještě nepamatovala, začali 

se investoři narychlo zbavovat svých akcií, jež byly nakoupeny na úvěr. Akcie byly 

prodávány často jen i za minimální hodnotu, aby se vrátila alespoň část investice. 

Zbavování se cenných papírů pokračovalo i nadále, a proto se nejen většina obyvatel 

dostala do finančních potíží (např. se splácením hypoték, kdy nastala potřeba 

překlenovacích1 úvěrů, nebo ihned přicházela na insolventní2 lid exekuce3), ale i drobní 

podnikatelé, firmy, ba dokonce i finanční ústavy jako banky. Banky trápila neschopnost 

splácet své závazky – nízká likvidita4 a především problémy v oblasti hypoték. Proto 

                                                
1 překlenovací: slouží především k rychlému získání finančních prostředků a k překonání nepříznivého 
období 
2 insolventní: neschopný platit své závazky 
3 exekuce: výkon rozhodnutí 
4 likvidita: schopnost platit své závazky  
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docházelo u těchto finančních institucí k fúzím5. Snažily se rychle vyzískat co nejvíce 

poskytnutých úvěrů ze zahraničí, ale i zároveň zrušit veškeré evropské investice. Bohužel 

se nedařilo ekonomiku obnovit a vrátit ji na svoji původní hodnotu. Jeden z důvodů byl 

ten, že Evropa byla jakožto významný přítok až milionů dolarů, odstřižen od USA. Začaly 

upadat také exportní trhy, protože země závislé na prodeji nerostných surovin neměly 

odbytiště, a tím pádem i nedostatek financí, za které by mohly dále nakupovat 

od vyspělých zemí. Mimo to byl prosazen, i přes varování ekonomů, Hawley-Smoothův 

sazebník, který výrazně zvýšil hodnotu cla skoro na 40 %. Proto došlo k ukončení importů 

evropských komodit6 a došlo k měnové devalvaci7 společně s poklesem HDP8. 

 Další důvody nezdarů s nastolením počátků konjunktury9 zapříčinili i zahraniční 

investoři, když se rozhodli stáhnout všechny své investice z newyorského trhu. Ihned 

velice výrazně klesla průmyslová výroba (např. u výroby automobilů v jednom kvartálu 

o skoro 70 %). Tyto problémy se samozřejmě úzce dotkly i cen nerostných surovin. Ceny 

poklesly v důsledku snížení poptávky. Naproti tomu se začala rapidně zvyšovat 

nezaměstnanost, což vysvětluje další prohloubení americké ekonomiky.  

 K moci se dostává F. D. Roosevelt a přichází s řešením VHK pomocí programu 

New Deal („Nový úděl“), kdy slabé banky obdržely přísun dodatečného kapitálu10 pro 

znovuobnovení fungování. Dále nový zákon zakazující hromadění či export zlata 

a nastolující nové výrobně regulační kvóty11 (např. pro průmyslová odvětví) pro podporu 

rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 

                                                
 
5 fúze: spojení, sloučení 2 a více podniků či obchodních firem do jednoho celku 
 
6 komodita: zboží od různých výrobců, které je na trhu obchodováno bez rozdílu v kvalitě (energie, kovy, 
zemědělské produkty, maso a dobytek) 
 
7 devalvace: snížení kurzu, měny či peněžní jednotky 
 
8 HDP - hrubý domácí produkt: celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na 
určitém území  
 
9 konjunktura: hospodářský růst (opak recese neboli mírnější formy hospodářského poklesu – deprese 
v menším rozsahu) 
  
10 kapitál: prostředky, jež nespotřebováváme, ale užíváme jich k dosažení zisků 
 
11 kvóta: předem nastavená hodnota nebo množství daného zboží, která může být dovezena během určitého 
období  
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 A protože již v době naší první republiky byl svět celkově propojený, nastal otřes 

i v Evropě, avšak v každém státě jinak a s odlišnou retardací12. Z celkového pohledu lze 

s určitostí usoudit, že tato recese13 měnící se v depresi14 negativně ovlivnila celý tehdejší 

svět. VHK dosahuje, dle pramenů, dna v roce 1932. V tomto roce poklesla průmyslová 

produkce na 50 % od roku 1929 (Stellner, 2006).  

          

3.1.1 JAK VYSVĚTLUJE VHK UZNÁVANÝ ODBORNÍK PROF. EKONOMIE P. A. 

SAMUELSON? 

 Před krizí panovala na trhu s akciemi konjunktura, a proto patřila 20. léta 20. století 

do období rozkvětu. Cenné papíry se běžně nakupovaly i prodávali na tzv. „býčím trhu“15 

s možností nákupu na splátky. Lidé se bohužel v té době spekulativně domnívali, že ceny 

akcií porostou tím víc, jak je budou skupovat a vyhánět ceny výše. To vedlo pouze k tomu, 

aby stále nakupovali větší a větší množství akcií na úvěr. 

 Dle odborníků se stala konjunktura na trhu jen klasickou spekulativní bublinou, 

protože ceny vůbec nerostly díky produkci stoupajících zisků a dividend16 firem, ale jenom 

kvůli nadějím či snům lidí. Tato bublina přerostla a praskla 29. října 1929. Začal krach, 

který postihl jak nejúspěšnější makléře, tak i prostého člověka. 

 Vysvětlení této traumatické události lze vysvětlit tak, že se trh dostal na dno 

v důsledku chování investorů, kteří pořizovali nákupy na splátky. Protože nemohli sehnat 

fondy na krytí držení cenných papírů, trh začal rapidně klesat. Tím se změnil z „býčího“ 

na medvědí“17. V roce 1933 se trh dostal na svou nejnižší úroveň, přičemž hodnota akcií 

                                                
 
12 retardace: opoždění 
 
13 recese: pokles reálného HDP dvě a více následující čtvrtletí, kdy recese může přejít do deprese 
 
14 deprese: delší období, pro něž je typická vysoká nezaměstnanost, nízký produkt a investice, klesající ceny 
a vysoká četnost úpadků firem 
 
15 „býčí trh“: trh s rostoucími cenami 
 
16 dividenda: výnos z cenného papíru (akcie) pro majitele (akcionáře), tento výnos se dále zdaní 
 
17 „medvědí trh“: trh s klesajícími cenami 
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přišla o 85 % hodnoty z roku 1929.  Postupně se však trh začíná zotavovat (Samuelson; 

Nordhaus, 1989). 

                     

 

3.1.2 VHK A BÁŇSKÝ PRŮMYSL ZA PRVNÍ REPUBLIKY V ČSR 

 Velkou část československého průmyslu ovlivnily 30. roky společně s VHK značně 

negativně. Dostavily se problémy s odbytem na světových trzích, jak se spotřebním 

zbožím, tak i se samotným průmyslem (také báňský). Státní zásahy, jež měly danou situaci 

v polovině třicátých let vyřešit, bohužel přispěli k velmi pozvolnému tempu růstu a tím 

i pomalejšímu návratu na původní hodnoty. Nejvíce bylo potřebné upravit celní politiku, 

čímž vlastně regulovat export s importem. Jak to vypadalo s průběhem VHK v ČSR 

dokladuje Tabulka 1. 

 
Tabulka 1 - VÝVOJ HDP ZA VHK VE SVĚTĚ A V ČSR 

Dle Hospodářské minulosti českých zemí (Geršlová, 1997) 

 

 Když se ohlédneme zpětně, tak báňský průmysl – především uhelný – představoval 

v meziválečném období prosperující odvětví. Více jak polovina dalších oborů byla na něm 

závislá. Jak je známo, v ČSR se těžilo jak černé uhlí (Ostravsko-karvinský revír – OKR, 

Kladensko-rakovnický revír, Žacléřsko-svatoňovický revír, Rosicko-oslavanský revír 

a malé území na Plzeňsku), tak i hnědé uhlí (Severočeský hnědouhelný revír – SHR, 

Falknovsko-loketský revír, malá území na Českobudějovicku a v oblasti Hodonínska). 

 
rok světový průměr ČSR situace v ČSR 

1929 100% 100% vrchol konjunktury 

1930 86% (USA 70%) 89%  

1931 75% 81% zpoždění proti světu 

1932 63% 64%  

1933 72% 60% prudký pád 

1934 78% 67%  

1935 86% 70% zpomalený vzestup 

1936 96% 80%  
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 Mezi největšího producenta uhlí v celé ČSR patřil OKR, kde má černé uhlí mnohdy 

výborné koksovatelné vlastnosti, a tím si našlo z 80 % odbyt na tuzemském trhu. Dále 

hnědé uhlí ze SHR, které se uplatnilo především jako zdroj pohonných hmot pro 

Československé dráhy. Nesmíme také zapomínat na výrobu elektrické energie v našich 

uhelných elektrárnách. 

 V meziválečném období vlastnila bezmála všechny doly těžařstva. Těžařstva 

představovaly buď Státní doly ČSR, nebo soukromé firmy. Jako soukromou firmu lze 

zmínit v SHR Mosteckou uhelnou společnost, patřící židovské obchodní společnosti 

Petschek, které patřily i významné podíly v papírenských či sklářských podnicích. Dále 

Spojené uhelné závody „BRITANIA“ akc. spol. (tvořená anglickým kapitálem) 

a Duchcovská uhelná (tvořená francouzským a švýcarským kapitálem). Od roku 1919 

do roku 1937 (i důsledkem VHK) se snížil počet těžařstev v OKR z 9 na 7 (pokles o 33 %) 

a v SHR z 88 na 55 (pokles o 37,5 %). Jak je vidno, pokles je v obou revírech přibližně 

stejný.  

 Mimo jiné, tyto společnosti dobývající uhlí, vlastnily i jiné průmyslové závody jako 

např. hutě či železárny, takže bylo možné ihned vydobyté uhlí odesílat do provozů 

(Vítkovické horní a hutní těžířstvo), čímž vlastně došlo k úsporám při nákupu i dopravě 

(Geršlová, 1997). 

     

3.1.3 ŘEŠENÍ VHK 

 Reakce na VHK se projevila v každém státě odlišně. Také proto jednotlivé země, 

řešily daný problém svými dostupnými prostředky s individuálním přístupem. Co však 

měly státy společné, bylo to, že přišly s úspornou politikou. Nejrychleji a nejschůdněji 

překlenout toto nepříznivé období, o kterém nevěděli, jak dlouho bude trvat. Snažily 

se především dosáhnout vyrovnaného rozpočtu a udržet jej pomocí snižování cen produktů. 

Nešlo však o pouhý ekonomický pokles, ale přímo krizi. Prohlubující se deprese dala 

podnět mnoha odborníkům, aby našli východisko na obnovení prosperity18 (Stellner, 

2006). 

          

                                                
18 prosperita: úspěch, výnosnost 
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3. 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ KRIZE, ANEB OPAKUJE SE VHK? 

 Ohlédněme se o několik měsíců zpět a pokusme se zjistit, kde se stala ta osudová 

chyba, která nastartovala současnou EK (nazývanou také světová finanční krize). Není dne, 

kdy by se o ní v médiích nehovořilo ve všech pádech i jejích negativních projevech a 

dopadech na společnost. Vyvstává tu několik základních otázek, co bylo příčinou, kdo byl 

původce a v neposlední řadě, kdy bude konec. V následujících odstavcích snad dojdeme 

k odpovědím, které zajímají nejednoho člověka. 

 

3.2.1 ZLOMOVÝ ROK 2008 

 Ke konci léta roku 2007 se začala, velmi skrytě, finanční krize projevovat. Došlo 

totiž ke krachu dvou hedgeových19 fondů investiční banky BEAR STEARNS, přičemž 

jedna z bank zbankrotovala a druhá přišla skoro o vše. V tu chvíli nastaly ze strany 

mezinárodních investorů obavy. I přes intervenci20 vlády se nepodařilo krizi zastavit, 

naopak ta se rozrostla do větších objemů – zasáhla další rezorty. Můžeme s jistotou říci, že 

tato finanční krize se stala po VHK, nejhorší hospodářskou krizí, co svět zažil. Někteří 

specialisté hovoří o „druhé Velké hospodářské krizi“ a to i přes to, že před dvaceti lety 

prošla ekonomika několika menšími vážnými ekonomickými otřesy (např. propad 

akciových trhů v USA roku 1987). Tato současná finanční krize (dále jen FK) všechny 

předchozí propady výrazně překonala. 

 Spojené státy americké s většinou světa se na podzim roku 2008 dostávaly 

do globální finanční krize. 

 Pomalu, ale jistě docházelo k ekonomickému zpomalení, poklesu zaměstnanosti 

k 20 %, nadbytku výrobních kapacit, přesycení trhu a hlavně celková nejistota z nedostatku 

investic i z obav, že již nenastane další expanze. Z důvodu zvýšené nezaměstnanosti, 

docházelo k poklesu příjmů obyvatel, což představovalo menší ochotu utrácet. Docházelo 

                                                
19 hedgeový fond: fond, který téměř nepodléhá regulaci, je rizikovou investicí, může přinést vysoký zisk 
nebo velkou ztrátu 
 
20 intervence: zásah 
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k rozsáhlému zadlužování i pádu cen nemovitostí. Ekonom Schumpeter tuto situaci nazval 

fenoménem „mizející investiční příležitosti“ - především pro drobné investory (Foster; 

Magdoff, 2009). 

         

 

3.2.2 EK ZAČALA DŘÍVE, NEŽ SI MYSLÍME 

 Jak se i z jiné dostupné literatury dozvídáme, názory na počátek ekonomické krize 

jsou odlišné. Nevíme, který názor je pravdivější, avšak pro tuto práci není rozdíl až tak 

zásadní. Odlišnosti nastávají vlastně nástupem ekonomické krize, která údajně přichází již 

na počátku roku 2007, kdy dochází k poklesu hodnoty akcií. Další otřesy se dostavují 

v polovině roku, ale až v dalších měsících se o vzniklé situaci začíná hlasitě hovořit. 

Problémy údajně vyvolal trh s realitami, kde došlo k propadu v oblasti hypoték. Již bylo 

jisté, že jak věřitelé, tak investoři, přijdou o spoustu peněz. Původní recese se změnila na 

start deprese. 

 Američtí investoři vyrovnávali ztráty z domácího trhu investicemi v zahraničí, 

proto je otřesy ve vlastní zemi tolik nezasáhly. A naopak zahraničním investoři 

ve Spojených státech tratili, ale na tuzemských trzích získávali. Vše trvalo do té doby, než 

krize zasáhla celý zbytek světa. 

 V následujících měsících začaly ceny výrobků prudce klesat. Nejvíce se pokles 

projevil v oblasti trhu s nemovitostmi, čímž se snížilo i množství nových staveb, protože 

obyvatelé nebyli ochotni investovat. Nízká poptávka po realitách ovlivnila především 

nezaměstnanost obyvatel. Banky nebyly ochotné poskytovat úvěry (Krugman, 2009). 

          

3.2.3 LÉK NA SOUČASNOU DEPRESI 

 Nebude to jednoduché, ale s největší pravděpodobností bude potřeba začít od píky 

a reformovat ta slabá místa, která dala příležitost depresi vzniknout. Jedná 

se o poskytování úvěrů i hypoték a podpora poptávky. Je tu ale důležitá hlavní podmínka, 

že nedojde k dalším hospodářským propadům či jiným ekonomickým kolapsům, které by 
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rozdmýchaly další vývoj špatným směrem. Dále je potřeba řešit a dohlédnout na regulaci 

stínového21 bankovnictví, jež se také zasadilo o počátek krize.  

Po ozdravění a úplném zotavení bude nanejvýš nutné se zaměřit na preventivní 

opatření, aby již k podobným problémům nikdy nedošlo (Krugman, 2009). 

         

 

3.2.4 NÁZOR ODBORNÍKŮ NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA POLI EKOMIKY A LÉČENÍ 

DEPRESE 

 Dle nejčerstvějších informací z finančních trhů jak ze světových, tak domácích 

se prostřednictvím Hospodářských novin dozvídáme o „počátku léčení deprese“. Toto 

„léčení“ spočívá v regulaci velkých fontů, jenž má zasáhnout i Českou republiku. Ministři 

financí EU mají rozhodnout o regulaci hedgeových a privátních fondů, jenž spravují až 

biliony dolarů. 

Jan Sochor z Economia píše: „Zásah proti „původcům“ finanční krize v Evropě 

vrcholí. Již zítra (pozn. tj. 16. 2. 2009) ministři evropské 27 projednají v Bruselu pravidla, 

která mají svázat ruce manažerům alternativních investičních fondů. Tyto neregulovatelné 

velké fondy kontrolují biliony dolarů a operují po celém světě včetně Česka. Chystaná 

regulace rozdělila Evropu na dva tábory. Zatímco Němci a Francouzi jsou pro co nejtvrdší 

pravidla, Britové se bojí příliš velkého zásahu do finančního trhu. A na straně Velké 

Británie je i Česko. Regulace bude po manažerech fondů chtít, aby evropským úřadům 

odkryli svoje aktivity. Příliš tvrdý zásah proti těmto velkým investorům by mohl narušit 

fungování celého světového finančního trhu, tvrdí. Fondům by totiž vyschl přísun peněz 

a ty by potom chyběly na investice.“ 

Náměstkyně ministra financí Klára Hájková dodává: „My zastáváme stejné 

stanovisko jako Británie. Budeme trvat na tom, aby regulace neobsahovala tzv. pravidlo 

třetí země (tzn., že fondy, které nebudou splňovat určité podmínky, tak nebudou mít právo 

nabízet své produkty investorům v některých nebo dokonce všech zemích EU).“ 

                                                
21 stínové bankovnictví: nefinanční instituce, které krátkodobě půjčují a investují peníze, ale vyhýbají se standardním 
bankovním regulacím 



Bc. Veronika Malečková: 
SOUČASNÝ VÝVOJ TĚŽBY VYBRANÝCH NEROSTNÝCH SUROVIN A JEHO SROVNÁNÍ  

S OBDOBÍM VELKÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE 
 

2010  13 
 

Jana Sochora z Economia pokračuje a vysvětluje souvislost hedgeových fondů 

se vznikem finanční krize: „Jenže to by právě mohlo velké fondy odradit. Hedgeové 

a privátní fondy totiž těží právě z toho, že řádné kontrole nepodléhají. Jejich obchodní 

model je nastaven tak, že využívají velkou škálu různých investičních strategií. Hedgeový 

fond si tak obvykle na své transakce půjčuje mnohonásobně více, než kolik sám má, aby 

znásobil výnos. Spekuluje na růst i pokles cen akcií nebo komodit, ale i měn a dluhopisů. 

Byly to právě hedgeové fondy, kdo také ve velkém obchodoval s takzvanými CDO, tedy 

balíky, v nich byly předprodávány rizikové americké hypotéky, jejichž propad způsobil 

celou finanční krizi. Nikdo totiž neví, kde a jaké transakce fondy provádějí. Majetek 

hedgeových fondů vyrostl téměř na úrovně před krizí. Mezi nejúspěšnější patří pro rok 

2009 APPOLOSA INVETMENT I. Zvyšuje se i objem peněz, které investují privátní 

fondy. Na českém trhu se na pražské burze 28 kvalifikovaných investorů. Většina z nich 

však investuje do nemovitostí a nejedná se o klasické hedgeové fondy.“ 

Zuzana Luňáková z ČTK sděluje, že: „Stavební spořitelny začínají hlásit pomalé 

oživení trhu. Za první dva měsíce letošního roku půjčili 8,3 miliardy korun – to znamená 

meziročně o pět procent více než v loňském roce. Zatímco celý loňský rok zájem o úvěry 

stavebních spořitelen klesal, letos naopak roste. Tahounem úvěrového trhu byla v lednu 

a únoru hlavně Raiffeisen stavební spořitelna, které objem úvěrů narostl o více 

než polovinu.“ 

Jako poslední je potřeba zmínit, že došlo k odhalení viníků pádu banky Lehman 

Brothers. Veronika Miškovská z Economia komentuje tento poznatek takto: „Falšování 

účetních záznamů a podivné chování konkurence napomohly pádu banky Lehman 

Brothers, který způsobil největší otřes na finančních trzích od druhé světové války. 

Z vyšetřovacího spisu vyplývá, že konkurenční bankovní domy měly po Lehman Brothers 

požadovat vyšší záruky na poskytnuté půjčky, i když věděly o špatné finanční situaci 

Lehmanů. Hlavní příčina pádu banky byl nedostatek likvidity, čili neschopnosti platit své 

závazky. Jenže na bankrotu banky se neměly podílet jen konkurence, ale především sami 

šéfové (R. Fuld, E. Allan, I. Lowitt a Ch. O´Mearra. Na úpravě účetních záznamů se měla 

podílet i auditorská společnost Ernst & Young. Celkem se mělo v účetnictví manipulovat 

s částkou 50 mld. dolarů. Účetní pravidla nutně nevyžadovala, aby auditoři na tyto nekalé 

praktiky upozorňovali.“ 
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Takto lze do několika odstavců shrnout současný stav dané problematiky s ohledem 

na objasnění nových skutečností, jež pomalu vyplouvají na povrch. 

Dle médií bylo 16. 3. 2010 zjištěno, že kontrola hedgeovoých fondů zatím schválena 

nebyla. 

 

 

4 PROJEV KRIZÍ V TĚŽBĚ NEROSTŮ 

Pro srovnání EK s VHK bylo zvoleno několik nerostných surovin, jež se dobývaly 

před a v průběhu VHK i v probíhající EK. Jak bylo zjištěno, určitá část nerostných surovin, 

těžené v období první republiky, se buď během krize přestala těžit (obnova až po krizi), 

nebo byly ukončeny ještě před započatou VHK popř. v prvním či druhém roce po vzniku, 

jako důsledek dané situace. Tyto nerosty nebudou pro srovnání v práci použity (jedná se 

např. o zlato, wolfram, cín aj.) 

Z dostupných dat o produkci jednotlivých nerostů, zjištěných ze statistických 

příruček, lze vytvořit chronologický průběh vývoje. Jako výchozí bod byl stanoven 

pro zachycení VHK poválečný rok 1920, kdy se již ČSR pomalu vzchopilo po první 

světové válce a koncový rok 1934, jelikož se začala přibližovat předzvěst politických 

konfliktů - druhé světové války, tudíž i ovlivnění těžby. Počáteční bod sledování EK byl 

stanoven rok 1997 a koncový rok 2008, z důvodu posledních publikovaných statistických 

údajů vydaných v surovinové ročence pro tento rok. Vytvořená škála by měla stačit 

k poskytnutí základních informací o minimálních i maximálních hodnotách v těžbě dané 

suroviny, dále poznatky, kdy krize na území ČSR vznikla, dosáhla svého dna 

a nastartovala ekonomický růst. V následujících podkapitolách bude vidět, na které 

produkty a s jakou intenzitou VHK zapůsobila. Přiblíží nám, zda deprese více ovlivnila 

velké nebo malé podniky. 

Grafické výstupy průběhů 1920-1934 budou rozděleny na vývoj před a po krizový. 

Toto rozdělení má sloužit k určení trendů, jež se porovnají s trendy současné EK. Mimo to 

je ještě potřeba procentuálně vyčíslit propad popř. růst minulé i dnešní těžby. Dále 

se zhodnotí buď potvrzením nebo vyvrácením spojitosti mezi průběhy VHK s EK. 
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Na konci každé nerostné suroviny bude snaha o prognózu. Po odečtu zjištěných informací 

z křivek by mohlo být také možno přibližně určit konec současné EK.  

Porovnání se provedou především na energetických surovinách tj. ropě a uhlí. Jak 

za VHK, tak i za EK patří mezi strategické tudíž žádané suroviny. I přes zavádění nových 

progresivních technologií bude ekonomická prosperita závislá na zásobách, těžbě a využití 

těchto nerostných surovin. 

 

4.1 ROPA 

Těžba ropy se koncentrovala v meziválečné době do oblasti Hodonínska na Jižní 

Moravě (především naftový důl Nesyt). Zde se první rok sledovaného období (GRAF č. 1 

a 2) drželo v nízkých hodnotách, z důvodu dodání dat o těžbě pouze do července daného 

roku, nikoli za celý rok. Dále dobývání pomalu rostlo do roku 1922, kdy ČSR zasáhla 

poválečná hospodářská krize. U většiny surovin došlo k propadům, naproti tomu ropa 

stoupla. Později opět klesla rokem v letech 1923 i 1924. Produkce strmě rostla v roce 1925. 

To dosáhla svého vrcholu. Tímto časem poměrně rychle klesla. Dna dosáhla roku 1929, 

avšak obratem ihned rostla. Následující rok byl úspěšný a ropa měla svůj druhý vrchol, 

protože bylo navrtáno nové ropné ložisko v dolovém poli Augusta. Poté pozvolným 

tempem ropa upadla do roku 1933. Dále nastala změna v dobývání a prudce těžba ropy 

rostla do následujícího roku (Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936).   

Lineární trend těžby ropy v ČSR 1920 – 1928 má charakter prudce stoupající 

v závislosti: 

 

 

Lineární trend těžby ropy v ČSR 1929 – 1934 má charakter mírně stoupající 

v závislosti:  
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Dle průměrné roční těžby ropy byl dále sestaven GRAF č. 3, jež demonstruje větší 

či menší výkyvy. Na základě průběhu křivky se (kvůli nedodání dat) dobývání propadlo 

do nejnižších hodnot v letech 1921 – 1923. Oproti tomu v roce 1926 nabyla těžba ropy 

svého maxima. K menšímu poklesu do záporných hodnot docházelo nástupem VHK. 

V pokrizovém vývoji se těžba držela při průměru až do roku 1933, kdy přišla rapidní 

nadprodukce vzniklá navrtáním nového ložiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi hlavní ložiskové oblasti současné těžby ropy jsou vídeňská pánev a karpatská 

předhlubeň. Z GRAFU č. 4 je vidět, že do roku 2001 se hodnoty drží kolem 170 kilotun 

GRAF č. 3: Odchylky roční těžby ropy od průměrné roční hodnoty v ČSR 
1920 – 1934 (Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 

 

GRAF č. 2: Těžba ropy v ČSR 1920 – 1928  
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 

GRAF č. 1: Těžba ropy v ČSR 1929 – 1934  
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 
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ročně, avšak tímto rokem prudce rostla produkce ropy až do příštího roku a dále pokračuje 

do roku 2003, kdy dosahuje svého vrcholu. Poté přichází lehký pokles rokem 2004. 

V následujícím roce 2005 se dostavuje druhý vrchol ropné těžby. Od tohoto data 

až do konečného roku 2008 produkce ropy padá.  

S novými ložisky a těžebními technologiemi je však možné, že se v ČR rozšíří 

výhledově těžba ropy za předpokladu, že nebude výrazně narušeno životní prostředí (Starý 

et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).           

 Celkový lineární trend těžby ropy v ČR 1997 – 2008 má prozatím charakter 

stoupající v závislosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

Dle průměrné roční těžby ropy byl dále sestaven GRAF č. 5, jež demonstruje menší 

výkyvy oproti VHK. Na základě průběhu křivky se dobývání v období 1997 – 2001 ve 

stagnujícím podprůměru. Oproti tomu od roku 2001 produkce roste a v následujícím roce 

se již dostává do kladných hodnot. V roce 2003 nabývá svého maxima, přičemž do roku 

2005 se maximum drží. Poté mírně klesá a následně do současnosti stagnuje. Produkce je 

stále nadprůměrná. 
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GRAF č. 4: Těžba ropy v ČR 1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
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4.2 ČERNÉ UHLÍ 

Společně s ropou patří černé uhlí ke strategickým surovinám, které jak v období 

první republiky, tak i v dnešní době hrají důležitou roli. Černé uhlí se prakticky těží 

bez přestávky až do současnosti, proto je to jedna ze surovin, jejíž vývoj lze porovnat 

za VHK (GRAF č. 6 a 7) i za EK. K největším producentům černého uhlí patří 

s nadpoloviční produkcí ze všech lokalit ostravsko-karvinská pánev. Potom lze zmínit ještě 

např. kladensko-rakovnickou a plzeňsko-radnickou pánev. Nejméně vyprodukovala pánev 

rosicko-oslavanská. 

Na počátku 20. let těžba černého uhlí klesla v závislosti s poválečnou krizí, jež 

dolehla na Československo v roce 1922. Do roku 1924 prudce rostla a dosáhla prvního 

vrcholu, ihned však došlo k velkému poklesu na hodnoty roku před rokem 1922. 

K opětovnému zvýšení a posléze stagnaci docházelo i v letech 1926 až 1928. Příchodem 

VHK roku 1929 bylo černé uhlí na svém druhém vrcholu v dobývání ve sledovaném 

časovém úseku. Do roku 1931 prudce kleslo. Docházelo k dalším poklesům až na 

minimální hodnoty, podobné krizi v poválečném období. Stagnace černého uhlí 

pokračovala až do roku 1934 (Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936).     

GRAF č. 5: Odchylky roční těžby ropy od průměrné roční hodnoty v ČR 
1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
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Lineární trend těžby černého uhlí v ČSR 1920 – 1928 má charakter mírně stoupající 

v závislosti: 

 

 

Lineární trend těžby černého uhlí v ČSR 1929 – 1934 má charakter prudce klesající 

v závislosti:  

 

 

 

Dle průměrné roční těžby černého uhlí byl dále sestaven GRAF č. 8, jež demonstruje 

výkyvy minima a maxima pohybující se v rozmezí kolem 7000 - 8000 kt.  

Mezi lety 1920 až 1922 se těžba hnědého uhlí držela v záporných hodnotách, 

přičemž v roce 1922 dosahovala nejnižších hodnot, poté strmě rostla. Rokem 1924 

přicházela nadprůměrná těžba s prvním maximem, ale v zápětí rychlý pokles na pouhý 

průměr do roku 1925. Dále až do roku 1929 produkce černého uhlí stoupala. Nejvíce se 

dařilo ostravsko-karvinské pánvi. V dalším období docházelo k výraznému poklesu. Menší 

pánve se s VHK dokázaly vypořádat bez větších výkyvů v dobývání oproti velké 

ostravsko-karvinské. Produkce černého uhlí stále klesala do podprůměrných hodnot až 

do roku 1933, kdy začal pozvolný nárůst. Nejhůře se dařilo vrátit na předkrizové hodnoty 

ostravsko-karvinské pánvi. 
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GRAF č. 6: Těžba černého uhlí v ČSR 1920 – 1928 
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 

GRAF č. 7: Těžba černého uhlí v ČSR 1929 – 1934 
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 
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Evidovaná ložiska černého uhlí se nachází na území České republiky v pánvích 

hornoslezské, vnitrosudetské, podkrkonošské, středočeské (kladensko-rakovnické), 

plzeňské a radvanické, mšensko-roudnické a mnichovohradišťské. Nelze opomenout 

lokality boskovické brázdy (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009). 

          

         

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

GRAF č. 9: Těžba černého uhlí v ČR 1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 

GRAF č. 8: Odchylky roční těžby černého uhlí od průměrné roční hodnoty 
v ČR 1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
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Nynější produkce černého uhlí v ČR je taková, že průběh křivky za dané období 

GRAF č. 9 má klesající tendenci. Ke konci sledovaného období těžba stagnuje. 

Do budoucna se mluví o prolomení limitů pod Moravskoslezskými Beskydami, takže 

můžeme očekávat, že černé uhlí bude výhledově stagnovat, za předpokladu, že nebude 

výrazně narušeno životní prostředí. 

 

Celkový lineární trend těžby černého uhlí v ČR 1997 – 2008 má prozatím charakter 

klesající v závislosti: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle průměrné roční těžby černého uhlí byl dále sestaven GRAF č. 10, jež 

demonstruje výkyvy minima a maxima pohybující se v rozmezí kolem 10 000 kt. V letech 

od roku 1997, kde se nachází maximum sledovaného období, do 2001 dosahuje těžba 

nadprůměrných hodnot, dále pomalu upadá až do současnosti do stagnujících 

podprůměrných čísel.  
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GRAF č. 10: Odchylky roční těžby černého uhlí od průměrné roční 
hodnoty v ČR 1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 

2009) 
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4.3 HNĚDÉ UHLÍ A LIGNIT 
 
 Tak jako černé uhlí, má i hnědé uhlí s lignitem (lignit připojen k hnědému uhlí) 

nepostradatelnou úlohu v báňském průmyslu na území ČSR a ČR (GRAF č. 11 a 12). 

Hnědé uhlí se nalézá pouze na třech hlavních lokalitách severočeské, falknovsko-loketské 

(dnes sokolovská) a jihomoravské pánvi. K největším producentům hnědého uhlí patří 

severočeská pánev, k nejmenším jihomoravská. 

 Na počátku 20. let 20. století těžba hnědého uhlí rostla do 1921, přicházelo první 

maximum. Poválečnou krizí došlo k velkému útlumu, zato dále roku 1924 nastalo druhé 

maximum ve sledovaném období. Do roku 1929 produkce rostla, přičemž nejlépe se dařilo 

jihomoravské pánvi, protože zde nebyl pokles tak razantní, jako u ostatních pánví. Těžba 

hnědého uhlí v následujících letech dále klesá až do roku 1933, kdy dále stagnovala. 

Severočeská pánev se do roku 1934 ještě nevrátila na předkrizové hodnoty, ale naopak 

u obou zbylých lokalit již v tomto období těžba začíná narůstat. 

 

Celkový lineární trend těžby hnědého uhlí v ČSR 1920 – 1928 má charakter téměř 

stagnující v závislosti: 

 

 

Celkový lineární trend těžby hnědého uhlí v ČSR 1929 – 1934 má charakter téměř 

stagnující v závislosti: 

                                                                 

 

GRAF č. 11: Těžba hnědého uhlí v ČSR 1920 – 1928 
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 

 

GRAF č. 12: Těžba hnědého uhlí v ČSR 1929 – 1934 
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 
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Dle průměrné roční těžby hnědého uhlí byl dále sestaven GRAF č. 13, jež 

demonstruje výkyvy minima a maxima pohybující se v rozmezí kolem 10 000 kt. 

V prvních dvou letech sledovaného období se těžba držela v nadprůměrných hodnotách, 

avšak záhy klesla do roku 1923, kdy nastalo podprůměrné minimum. Rapidně rostla 

produkce do roku 1924 s nadprůměrným maximem. Následovalo pozvolné snížení 

k průměru a od roku 1927 produkce rostla až do počátku VHK roku 1929. To nastalo 

druhé velmi nadprůměrné maximum těžby hnědého uhlí. Poté následovalo útlumové 

období, kdy od 1930 až do roku 1934 byla těžba hluboko podprůměrná a stagnovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současná evidovaná ložiska hnědého uhlí nacházejícího se na území České 

republiky jsou stejná jako za doby první republiky, konkrétně pánve chebská, sokolovská, 

severočeská a žitavská. Rozdíl oproti dřívější době je pouze v počtu činných dolů na 

jednotlivých pánvích (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009). 

 

           

 

 

 

GRAF č. 13: Odchylky roční těžby hnědého uhlí od průměrné roční hodnoty 
v ČR 1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
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Nynější produkce hnědého uhlí v ČR je taková, že průběh křivky za dané období 

GRAF č. 14 má lehce klesající tendenci. Ke konci sledovaného období těžba stagnuje. 

Do budoucna se mluví o prolomení limitů na Mostecku, takže můžeme očekávat, že se 

hnědé uhlí buď udrží na stávající hladině těžby, nebo výhledově poroste za předpokladu, že 

dojde k politické shodě na toto téma. 

 

Celkový lineární trend černého uhlí v ČR 1997 – 2008 má prozatím charakter mírně 

klesající v závislosti: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF č. 14: Těžba hnědého uhlí v ČR 1997 – 2008 
 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 

 

GRAF č. 15: Odchylky roční těžby černého uhlí od průměrné roční 
hodnoty v ČR 1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009) 
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Dle průměrné roční těžby hnědého uhlí byl dále sestaven GRAF č. 15, jež 

demonstruje výkyvy minima a maxima pohybující se v rozmezí až kolem 15 000 kt. 

Od počátku sledovaného období produkce hnědého uhlí výrazně klesá rokem 1998 

do podprůměrných hodnot. Poté se dobývání dalším rokem vrací na průměr a dále je 

do roku 2007 téměř vyrovnaná. Nato upadá na podprůměrné hodnoty. 

 

4.4 SROVNÁNÍ VÝVOJE TĚŽBY HNĚDÉHO A ČERNÉHO UHLÍ 

 Jak vidíme předkrizový, tak pokrizový stav těžby obou uhelných produkcí, můžeme 

jednoznačně říci, že křivky (GRAF č. 16 a 17) si jsou podobné až na malé nuance. Došlo 

pouze k posunu o téměř konstantní objem těžby v celém krizovém období. Odlišnost 

nacházíme jen v produkci vyvolané poválečným propadem, kdy u černého uhlí přišel 

pokles ihned v roce 1922, zato u hnědého až o rok později. Oba druhy uhlí byly ovlivněny 

se stejnou intenzitou VHK. 

   

Objem těžby černého uhlí se udržel až do současnosti, protože při porovnání 

(GRAF č. 18 a 19) odečítáme přibližně stejné hodnoty kolísající kolem 20 000 kt. Naproti 

tomu došlo k zdvojnásobení produkce hnědého uhlí, jež má největší uplatnění 

v energetickém průmyslu (hnědouhelné elektrárny). Dobývání lignitu tvoří nejmenší, téměř 

zanedbatelnou položku. Do budoucna můžeme uvažovat o udržení uhelné produkce, pokud 

GRAF č. 16: Srovnání vývoje těžby hnědého a 
černého uhlí v ČSR 1920 – 1928 

(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 

GRAF č. 17: Srovnání vývoje těžby hnědého a 
černého uhlí v ČSR 1929 – 1934 

(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 
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se prolomí již výše zmíněné územně – ekologické limity těžby na vhodných oblastech, kde 

se podaří vyřešit střety zájmů. 

 

 

 

4.4 URAN 

Před nástupem poválečné hospodářské krize se těžilo necelých 100 kilotun 

uranových rud v Jáchymově, malém městečku na jihozápadě Krušných hor GRAF č. 20 

a č. 21. Zde se dobývala uranová rudnina ve dvou dolech, jmenovitě Wernerově (později 

Rovnost) a Saských šlechticů (později Bratrství a Svornost). Důl Saských šlechticů 

vyprodukoval 75 % tehdejší těžby pro výrobu radia a uranových barev. Uran se v této době 

ještě nevyužíval jako zdroj jaderné energie. 

Prvním přelomovým datem byl již známý rok 1922, který velmi odlišně dopadl 

na oba doly. Dolu šlechticů klesla rapidně těžba až na polovinu roku 1920. Zato důl 

Werner si proti roku 1920 dokonce o pár kilotun polepšil. Po roce 1922 se začalo oběma 

dolům dařit, produkce rostla a začal těžit, sice jen velmi málo, nový důl Svornost (také 

v Jáchymově). Do roku 1928 se dařilo všem třem předchozího. U Wernera došlo 

k výrazným poklesům až následující rok. Dolu Svornost se dokonce dařilo lépe, 

než ostatním. Rokem 1931 se vývoj u dolů začal lišit. Konkrétně Werner i Svornost 

postupně klesaly do roku 1934, kdy produkovaly pouhou polovinu toho, co v roce 1931. 

GRAF č. 19: Srovnání těžby černého a hnědého uhlí 
v ČR 1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009) 

GRAF č. 18: Srovnání těžby černého a hnědého 
uhlí v ČSR 1920 – 1934(Peters, 1924, 1927, 1930, 

1931, 1936) 



Bc. Veronika Malečková: 
SOUČASNÝ VÝVOJ TĚŽBY VYBRANÝCH NEROSTNÝCH SUROVIN A JEHO SROVNÁNÍ  

S OBDOBÍM VELKÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE 
 

2010  27 
 

5536984,28  xy

3355527,17  xy

Dolu Šlechticů se dařilo střídavě. V letech 1930 až 1931 došlo k pozvolným poklesům. 

Dále rokem 1932 až 1934 k hlubšímu propadu zástupcům uranového průmyslu. Dobývání 

totiž velice prudce rostlo. Roku 1929 u dolu Šlechticů došlo k prvním příznakům poklesu 

těžby. Snížení produkce bylo na polovině roku let předkrizových (Peters, 1924, 1927, 

1930, 1931, 1936). 

Lineární trend těžby uranu v ČSR 1920 – 1928 má charakter prudce stoupající 

v závislosti: 

 

 

Lineární trend těžby uranu v ČSR 1929 – 1934 má charakter mírně klesající 

v závislosti:  

 

  

Dle průměrné roční těžby uranu byl dále sestaven GRAF č. 22, jež demonstruje 

výkyvy pohybující se v rozmezí kolem 300 – 400 kt. Na základě průběhu křivky mělo 

dobývání v období 1920 – 1925 stagnující lehce podprůměrnou těžbu. Poté produkce rostla 

a již v dalších se již dostávala do kladných hodnot. V roce 1928 nabývala maximální 

nadprodukce, dále postupně klesla do roku 1930. Zatím se ale těžba uranu stále držela 

v kladných hodnotách. Poté mírně stoupla, avšak následně upadla do podprůměrných 

hodnot.  

GRAF č. 21: Těžba uranu v ČSR 1929 – 1934 
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 

GRAF č. 20: Těžba uranu v ČSR 1920 – 1928 
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 
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Současná výhradní evidovaná ložiska na území České republiky se nacházejí 

v Brzkově, Jasenici-Pucově a Osečné-Kotli. Nyní se těží jediné ložisko Rožná na 

Českomoravské Vysočině. Další významná ložiska nalezneme v Břevništi, Hamru a Střáži 

pod Ralskem. V poslední lokalitě se uran získává jako vedlejší efekt z čištění podzemních 

vod a technologických roztoků v rámci likvidačních prací či rekultivaci po těžbě in-situ 

loužením (ISL) rud v oblasti severočeské křídy. 

Z vytěžených ložisek lze zmínit historicky cennou Příbram, Jáchymov, Horní 

Slavkov a dále i Olší, Javorník, Radvanice-Svatoňovice aj. (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF č. 22: Odchylky roční těžby uranu od průměrné roční hodnoty 
v ČSR 1920 – 1934 (Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 

 

GRAF č. 23: Těžba uranu v ČR 1997 – 2008 
 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
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Nynější produkce uranu v ČR je taková, že průběh křivky za dané období 

GRAF č. 23 má stále klesající tendenci nezávisle na vzniku EK. Lineární tendence skoro 

kopíruje křivku uranové produkce. S dostavbou druhého bloku jaderné elektrárny Temelín 

a se snižováním zásob fosilních paliv, se uvažuje o obnovení těžby uranové rudy (nová 

ložiska, nové technologické postupy těžby aj.).  

 

Celkový lineární trend těžby uranu v ČR 1997 – 2008 má prozatím charakter mírně 

klesající v závislosti: 

 

 

Dle průměrné roční těžby uranu byl dále sestaven GRAF č. 24, jež demonstruje 

výkyvy minima a maxima pohybující se v rozmezí kolem 300 – 400 kt. Na základě 

průběhu křivky mělo dobývání v období 1920 – 1925 stagnující lehce podprůměrnou 

těžbu. Poté produkce rostla a již v dalších se již dostávala do kladných hodnot. V roce 

1928 nabyla maximální produkce, dále postupně klesala do roku 1930. Zatím se ale těžba 

uranu stále držela v kladných hodnotách. Poté mírně uran stoupl, avšak následně upadl 

do podprůměrných hodnot.  
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GRAF č. 24: Odchylky roční těžby černého uhlí od průměrné roční hodnoty 
v ČR 1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
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4.5 GRAFIT 

Těžba tuhy byla rozšířená jak ve 20., tak 30. letech 20. století (GRAF č. 25 a 26). 

Nacházela se v těchto šesti lokalitách (Černá, Hůrka, Staré Město, Velký Tresný, Český 

Krumlov a Katovice). Část těžařů se soustředila na oblast Pošumaví (okolí Českého 

Krumlova), ale i ve Starém Městě u Šumperka se nacházely dva velmi významné doly 

Alberti a A & M Buhl, které společně vyprodukovaly bezmála polovinu celkové tehdejší 

roční těžby všech našich dolů. Druhou vysoce výtěžnou lokalitou byla Hůrka, nejmenší 

těžbu vykazovaly Katovice u Strakonic. 

V letech 1920 až 1921 se všem dolům dařilo, až na Český Krumlov, který dále 

nevykazuje žádné výsledky (příčina není v pramenech objasněna). Protože ale 

s Katovicemi patřil Český Krumlov k nejmenším těžařům, můžeme usoudit, že došlo 

k ukončení činnosti buď v důsledku poválečné krize, či úplným vydobytím ložiska. 

Do prvního zlomového roku 1922 se zvyšovala těžba pouze v Hůrce. Ostatní doly 

vykazovaly pokles, dokonce Katovice mimo provoz. Přišel první mírný propad. Po roce 

1922 pokračovaly ve své činnosti pouze čtyři lokality, kdy se začínala produkce zvyšovat. 

Hůrka přestala do roku 1925 vykazovat výsledky (začíná novou ražbu). Ostatním těžařům 

se dařilo střídavě. Nejvyrovnanější chování měl A & M Buhl, kdy roční výkyvy nebyly 

znatelné, avšak dle poznámky J. Peterse tato firma neposkytla k roku 1925 data 

o výtěžnosti, graf ukazuje na „propad“. Období 1926 až 1928 bylo velmi vydařené, protože 

těžba rapidně vzrostla i za pomoci Hůrky, která otevřela nové ložisko. Rok 1928 

představoval vrchol dobývání grafitu ve sledovaném období. Dále již přicházely poklesy 

u všech těžařů krom Velkého Tresného. Hůrka začínala mít problémy s podzemní vodou, 

přičemž do roku 1935 byla zatopena a nevykazovala žádná data. Rokem 1929 přicházely 

potíže s rapidním poklesem těžby. Následující rok zastavil činnost Velký Tresný. Černá 

přestala po roce 1931 vykazovat data. Kvůli tehdejším okolnostem i problémům s odbytem 

fúzovaly doly Alberti a A & M Buhl (dále již jen společnost Buhl-Alberti), přičemž byly 

nuceny omezit provoz na čtvrtinu. Těžba grafitu každý rok stále více klesala. Teprve v roce 

1934 dosáhl Buhl-Alberti 50 % hodnoty roku 1929 (Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936). 
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Lineární trend těžby grafitu v ČSR 1920 – 1928 má charakter prudce stoupající 

v závislosti: 

 

 

Lineární trend těžby grafitu v ČSR 1929 – 1934 má charakter mírně klesající 

v závislosti:  

 

 

Dle průměrné roční těžby uranu byl dále sestaven GRAF č. 27, jež demonstruje 

výkyvy minima a maxima pohybující se v rozmezí kolem 30 - 40 kt. Na základě průběhu 

křivky mělo dobývání v rozmezí 1920 – 1925 stagnující podprůměrné hodnoty. Poté 

produkce rapidně rostla a již se pohybovala v kladných hodnotách. V letech 1926 - 1927 

nabývala těžba grafitu maximální produkce, dále klesla do následujícího roku. Grafit 

se dostal do lehkého podprůměru. Příchodem krize se tento podprůměr vyšplhal na druhé 

maximum produkce, i když jen těsně nad průměr. Mezi roky 1929 – 1931 postupně klesla 

produkce grafitu na své minimum, pak do roku 1934 stagnovala s malým náznakem růstu 

na konci období. 

 

 

 

 

 

GRAF č. 26: Těžba grafitu v ČSR 1929 – 1934 
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 

GRAF č. 25: Těžba grafitu v ČSR 1920 – 1928 
(Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 
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Grafit se v České republice těžil ve třech typech a to jako krystalický (v Českém 

Krumlově-Městském vrchu, Lazci-Křenově, Kolodějích nad Lužnicí-Hostech), smíšený 

(Spolí) a amorfní (ve Velkém Vrbně-Luční hoře 2, Českém Krumlově-Rybářské ulici, 

Bližné-Černé v Pošumaví a Velkém Vrbně- ložisko Konstantin). V současné době je 

otevřené pouze ložisko ve Velkém Vrbně-Konstantin, avšak v posledním roce bez 

produkce (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle GRAFU č. 28 s těžby grafitu v ČR je vidno, že průběh křivky za dané období 

má stále klesající tendenci až do záporných hodnot, nezávisle na vzniku EK. Těžba grafitu 

GRAF č. 27: Odchylky roční těžby grafitu od průměrné roční 
hodnoty v ČSR 1920 – 1934 (Peters, 1924, 1927, 1930, 1931, 1936) 

 

GRAF č. 28: Těžba grafitu v ČR 1997 – 2008 
(Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
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bude s vysokou pravděpodobností do budoucna klesat až do úplného zastavení a to 

z důvodu chudých ložisek. Pokud bude objeveno nové ložisko, či nové technologické 

postupy těžby je možné, že se produkce výhledově zvýší. 

 

Celkový lineární trend grafitu v ČR 1997 - 2008 má prozatím charakter poměrně 

silně klesající v závislosti:  

 
 
 

Dle průměrné roční těžby grafitu byl dále sestaven GRAF č. 29, jež demonstruje 

výkyvy pohybující se v rozmezí kolem 30 – 40 kt. Lineární pokles přichází ještě před EK 

rokem 1997, kdy se těžba grafitu dostává na své maximum prozatím nadprůměrných 

hodnot ve sledovaném období. Nyní postupně klesá a od roku 2002 přechází nadále 

do podprůměru, jenž stagnuje. 
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GRAF č. 29: Odchylky roční těžby grafitu od průměrné roční hodnoty 
v ČR 1997 – 2008 (Starý et al., 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 
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5 ZÁVĚR 

Na základě zjištěných informací z dostupných zdrojů můžeme s jistotou říci, že obě 

krize jak VHK, tak i současná EK, po sobě zanechaly větší či menší stopy – krize jsou si 

velmi podobné, avšak chování není zcela totožné. Největší projevy se ukázaly především 

na surovinách z období první republiky, jelikož v té době byla těžba ještě rozšířena 

o nerosty, které již v dnešní době neprodukujeme (v 90. letech 20. století dochází v ČR 

k ukončení především dobývání rud s následným odepsáním ložisek). Proto nebylo možné 

porovnat chování těžby všech nerostných komodit. Další problém nastal, když došlo 

k ukončení těžby ještě před počátkem VHK nebo pozastavení po prvním roce nezdarů (cín, 

wolfram aj.). Tato data se bohužel nedala využít pro vytvoření grafů či určení, zdali 

a jakým způsobem se krize podepsala na těchto komoditách. Z předchozích důvodů jsem 

vybrala jen nejstabilnější nerosty s hojným výskytem, která vše ustála a jejichž těžba dále 

pokračovala až do přítomnosti. Jedná se hlavně o fosilní paliva (černé a hnědé uhlí, ropa) 

společně s uranem a grafitem. 

 Jak se mi podařilo z pramenů zjistit, tak dopady krizí postihly nejen malé či střední, 

ale i velké těžaře, a to s různou intenzitou. V některých případech došlo u malých těžařů 

k úplnému ukončení činnosti. Ti, co pokračovali i přes narůstající krizi, se dokázali lépe 

vypořádávat s překlenutím nepříznivého období než velké firmy (např. v ostravsko-

karvinské pánvi trval pokles těžby i v roce 1934, zato ostatní konkurenti již vykazovali 

první podepresní růst). Za VHK kleslo dobývání uhlí o bezmála 30 %, oproti poslednímu 

předkrizovému roku 1928. Dokladuje to následující graf Prognózy procentuálního vývoje 

produkce černého a hnědého uhlí pomocí modelu za VHK (1928 - 1934).  
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Na počátku VHK se nezdary více projevily u černouhelného průmyslu, 

hnědouhelný se stále drží, sice ve slabé přesto v nadprodukci. Posléze těžba černého uhlí 

klesala rychleji než hnědého, v posledních dvou letech závěru krize se obě nerostné 

suroviny produkčně srovnaly. 

 Se současností i budoucností to může vypadat následovně: pokud bude průběh 

totožný jako u VHK, měli bychom se letos (za roky 2009-2010 ještě nejsou poskytnuta 

data, protože surovinové ročenky vydává Geofond s roční zpětnou platností) nacházet 

těsně za polovinou krizového cyklu, prozatím bude produkce uhlí asi ještě klesat. Obrat by 

mohl nastat příštím rokem, kdy dosáhneme dna a v roce 2012 již vykazovat první známky 

růstu. Růst ekonomiky zvýší poptávku po surovinách, zejména energetických. Pokud 

ovšem budou v nejbližší době prolomeny limity černého uhlí pod Moravskoslezskými 

Beskydami, popř. hnědého uhlí na Mostecku v Podkrušnohoří, dojde k zastavení propadu 

těžby dříve. Vzestup těžebního průmyslu bude též závislý na vývoji světových ekonomik i 

našich největších obchodních partnerů (především Německo). 

 Další prognóza byla provedena na produkci ropy, kdy opět můžeme využít model 

produkce ropy za VHK. V současnosti ropa klesá pomalejším tempem a nedochází 

k velkým objemovým výkyvům. Dle modelu by mělo dobývání prozatím klesat, přičemž 

v roce 2011 pravděpodobně dosáhnout dna. Lze konstatovat, že se výsledky porovnání 

příliš neshodují jako např. u těžby uhlí. Dříve byl úpadek (o bezmála 50 %). Ropného 

dobývání obnovilo navrtáním nového ložiska (skok na 80 % nadprodukce). S podrobnými 

ložiskovými průzkumy a novými těžebními technologiemi je však možné, že se v ČR 

rozšíří výhledově těžba ropy za předpokladu, že nebude výrazně narušeno životní 

prostředí.  
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 Jak to vypadá se závěrem EK? Podle stále klesajícího grafitu i uranu ještě před 

zahájením EK, se nelze orientovat. Jen přibližnou prognózu vytušíme z těžby uhlí a 

můžeme odhadnout vymizení na rok 2011 až 2012, kdy by měly dostavovat první známky 

hospodářského růstu za podmínek, že dojde k řádnému léčení deprese. Můžeme proto jen 

souhlasit s americkým ekonomem Paulem Krugmanem, který popsal lék na „vyléčení 

deprese“ následným způsobem: Nebude to jednoduché, ale s největší pravděpodobností 

bude potřeba začít od píky a reformovat ta slabá místa, která dala příležitost depresi 

vzniknout. Jedná se o poskytování úvěrů i hypoték a podpora poptávky. Je tu ale důležitá 

hlavní podmínka, že nedojde k dalším hospodářským propadům, či jiným ekonomickým 

kolapsům, které by rozdmýchaly další vývoj špatným směrem. Dále je potřeba řešit a 

dohlédnout na regulaci stínového21 bankovnictví, jež se také zasadilo o počátek krize.  

Po ozdravění a úplném zotavení bude nanejvýš nutné se zaměřit na preventivní 

opatření, aby již k podobným problémům nikdy nedošlo. 

              (KRUGMAN, 2009) 

 

Dle médií bylo 16. 3. 2010 zjištěno, že kontrola hedgeovoých fondů schválena 

nebyla. Bohužel jeden ze základních kroků, jež by mohly pomoci ke konci krize, Evropský 

parlament smetl ze stolu, protože některé evropské státy hlasovaly proti dozoru nad 

zmiňovanými fondy, které kdysi i nyní stály jako hlavní činitelé u vzniku obou depresí. 

Jak je vidět, s léčením deprese se stále otálí, můžeme proto počítat s dalším 

navyšováním cen výrobků i služeb, jež se promítnou v nákladech firem - těžařů jak na 

samotné dobývání, provoz, tak zaměstnance. Tímto budou mít menší těžaři existenční 

problémy. 

V poslední době se ještě hovoří o plánované expanzi těžebního průmyslu, po získání 

dobývacích prostorů, do Polska a Německa.  

Dále došlo k navrtání nového zásobníku plynu u Břeclavi a jako možná novinka 

v Evropě se jeví získávání zemního plynu z břidlic.  

Česká ekonomika se pomalu odráží od dna. Média uvedla první úspěchy. Zda si 

úspěchy udržíme nebo ne, je otázkou dalších měsíců a aktuálního dění ve světě. 
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Zpracováním této diplomové práce mi umožnilo nahlédnout a pochopit události 

kolem obou zkoumaných problematik v závislosti na negativní projevy v těžbě nerostných 

surovin. Byla to pro mne přínosná práce, protože téma ekonomické krize je v současné 

době ožehavé téma, na které se vedou dnes a denně nejrůznější spory. Zajímalo i mne 

samotnou, jakým směrem se vše ubírá. Aktuální dění ovlivňuje každého z nás. 
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SEZNAM VYSVĚTLIVEK 
 
1 překlenovací: slouží především k rychlému získání finančních prostředků a k překonání nepříznivého 
období 
 
2 insolventní: neschopný platit své závazky 
 
3 exekuce: výkon rozhodnutí 
 
4 likvidita: schopnost platit své závazky  
 
5 fúze: spojení, sloučení 2 a více podniků či obchodních firem do jednoho celku 
 
6 komodita: zboží od různých výrobců, které je na trhu obchodováno bez rozdílu v kvalitě (energie, kovy, 
zemědělské produkty, maso a dobytek) 
 
7 devalvace: snížení kurzu, měny či peněžní jednotky 
 
8 HDP - hrubý domácí produkt: celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na 
určitém území  
 
9 konjunktura: hospodářský růst (opak recese neboli mírnější formy hospodářského poklesu – deprese 
v menším rozsahu) 
  
10 kapitál: prostředky, jež nespotřebováváme, ale užíváme jich k dosažení zisků 
 
11 kvóta: předem nastavená hodnota nebo množství daného zboží, která může být dovezena během určitého 
období  
 
12 retardace: opoždění 
 
13 recese: pokles reálného HDP dvě a více následující čtvrtletí, kdy recese může přejít do deprese 
 
14 deprese: delší období, pro něž je typická vysoká nezaměstnanost, nízký produkt a investice, klesající ceny 
a vysoká četnost úpadků firem 
 
15 „býčí trh“: trh s rostoucími cenami 
 
16 dividenda: výnos z cenného papíru (akcie) pro majitele (akcionáře), tento výnos se dále zdaní 
 
17 „medvědí trh“: trh s klesajícími cenami 
 
18 prosperita: úspěch, výnosnost 
 
19 hedgeový fond: fond, který téměř nepodléhá regulaci, je rizikovou investicí, může přinést vysoký zisk 
nebo velkou ztrátu 
 
20 intervence: zásah 
 
21 stínové bankovnictví: nefinanční instituce, které krátkodobě půjčují a investují peníze, ale vyhýbají se standardním 
bankovním regulacím 
 


