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Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Analýza prodeje pevných paliv za vybrané časové 

období“ je rozbor a vyhodnocení odbytu pevných paliv ve společnosti Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s. ve sledovaném období 2006 až 2010.  

První část práce je věnována historii hornictví na území Sokolovska a představení 

vybrané společnosti. V další kapitole je charakteristika vybraných produktů. V praktické 

části je provedena analýza prodeje vybraných produktů v jednotlivých letech za každé 

čtvrtletí. V závěru této kapitoly je porovnán prodej za jednotlivé roky. V následujících 

kapitolách je popsán návrh možných řešení a závěr práce. 

 

Klíčová slova: prodej, pevná paliva, hornictví, produkty 

 

Annotation 

The theme of the thesis "An analysis of the distribution of solid fuels for the specified 

period" is an Analyze and evaluation of the distribution of solid fuels in the Sokolov coal 

company, legal successor in title Plc., in the period of time from 2006 to 2010. 

In the first part is devoted to the history of mining in the area of Sokolov and a 

presentation of the selected company. The next chapter is a characteristic of  

the selected products. In the practical part of the sale of selected products in particular 

years is shown for each quarter. In the final chapter the sale is compared in particular 

years. In the following chapters is described a proposal of possible solutions and  

the termination of the work. 
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1. ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Pracuji jako dispečer nákladní autodopravy ve firmě Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s., Sokolov od roku 1993. Náplní mé práce je převoz sypkých hmot v rámci 

společnosti a zajištění rozvozu osob na velkostroje určené k povrchové těžbě nerostných 

surovin. 

Česká republika nemá mnoho energetických surovin, o nichž se dá tvrdit, že jich má 

dostatek. Uvážlivým využitím těchto surovin je zajištěn ekonomický a hospodářský rozvoj 

státu. Uhlí patří k těm surovinám, o kterých se to říci dá. To ale neznamená, že zdroje uhlí 

jsou nevyčerpatelné. Odhaduje se, že zásoby uhlí v České republice činí něco mezi  

1000 - 2000 mil. tun. Předpoklad ukončení těžby na našem území je rok 2040.  

Těžbu nerostných surovin ovlivňuje několik důležitých okolností. První důležitou 

okolností je ekonomické hledisko. Vývoj cen a náklady spojené s těžbou jsou velmi 

důležitými faktory, které určují kdy, kde a co se bude těžit. Lokalita, která je dnes 

z ekonomického hlediska nevhodná k těžbě, může za několik let prosperovat. Tento trend 

může být samozřejmě i opačný a je ovlivněn technologickými možnostmi surovinu vytěžit, 

následně jí upravit a zpracovat. Dalším velmi významným faktorem, který ovlivňuje těžbu  

je ekologie. Těžba nerostných surovin výrazně zatěžuje životní prostředí a poškozuje reliéf 

krajiny. Aby škody byly minimální, investují těžební společnosti do revitalizace území 

postižených hornickou činností. V rámci těchto aktivit vznikají nové biokoridory a 

biocentra, jež se zapojují do původní krajiny. Hlavním úkolem rekultivací je tvorba 

pozemků určených k zemědělské činnosti, lesních porostů, vodních ploch, ale též území 

určeného ke komerčním či rekreačním účelům. Spor o prolomení limitů těžby zasáhl  

do regionální i vysoké politiky a je součástí volebního programu mnoha politických stran. 

Vznikla občanská sdružení bojující proti rozšiřování těžební činnosti. Z tohoto vyplývá,  

že politické hledisko je důležitým faktorem ovlivňujícím těžbu. 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat prodej tuhých paliv v období let 2006 - 2010. 

Téma jsem si zvolil z několika důvodů. Vytěžitelné zásoby uhlí v sokolovském revíru 

se snižují a zásoby briketovatelného uhlí jsou téměř vyčerpány. Pevně stanovené územní 

limity těžby, opadající zájem o brikety a tříděné uhlí přiměl vedení společnosti dát si za cíl 

vyšší zhodnocení uhlí a udělat některá strategická rozhodnutí. Ve své práci se zaměřím 

 na pokles prodeje některých komodit. Zjistím, zda-li je poptávka ovlivněna současnou 

ekonomickou krizí, nebo zda-li je to trvalý trend. 
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. navazuje svou činností na bohatou 

historickou tradici dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. 

2.1 Historie hornictví na území Sokolovska 

Z hlediska těžených nerostů lze historii rozdělit na dvě období.  

2.1.1 Rudné hornictví 

První zmínka o hornické činnosti v regionu pochází ze zprávy arabského obchodníka 

cínem Ibrahima ibn Jákuba z roku 967. Další zpráva pochází ze 13. století, kdy bylo jako 

významný cínový revír objeveno Krásno. Zprvu se jednalo o těžbu ze sekundárních 

cínových ložisek rýžováním z místních vodních toků. Až v polovině 14. století nastává 

klasická hornická činnost dobýváním z primárních cínových ložisek.  

Vrchol hornické činnosti nastal v první polovině 16. století, kdy se v Horním Slavkově 

a Krásně usadilo téměř 10 000 havířů. Ve druhé polovině 16. století nastává pomalý 

úpadek, který byl způsoben vytěžením nejlukrativnějších partií. Ten vyvrcholil třicetiletou 

válkou v letech 1618 až 1648. Po skončení války těžba cínu pokračovala, ale nikdy již 

nedosáhla takového rozsahu ani významu jako v první polovině 16. století. 

Cín však nebyl jedinou rudou, která se zde dobývala. Na území obce Hřebeny  

se dobývala olovněná ruda, galenit (PbS2). Olovo z hřebenského panství bylo dováženo  

do Jáchymova. Zde se používalo při tavbě a vycezování stříbra
1
. Těžba zde přetrvala až  

do 19. století. 

Další lokalitou, kde probíhala těžba rud je Kraslicko. Zde se dobývaly měděné, cínové  

a olovněné rudy. První zmínka pochází z roku 1412. Město Kraslice obdrželo privilegium 

k dobývání mědi, cínu, olova a jiných kovů v roce 1530. Na svobodné horní město byly 

povýšeny v roce 1541. V té době zde žilo dva tisíce těžařů. 

Méně významnými lokalitami, kde probíhala těžba rud, bylo okolí města Přebuz. Zde  

se těžil cín. Na území Chodova, Svatavy a Dasnic probíhala těžba železných rud. Těžba 

zde však nenabyla většího významu zejména z důvodu nezájmu krále a vrchnosti [1]. 

                                                 

1 vycezování : oddělování stříbra z mědi pomocí olova 



Václav Vinický: Analýza prodeje pevných paliv 

2011  9 

2.1.2 Uhelné hornictví 

Nejstarší zmínka o těžbě uhlí na Sokolovsku pochází z roku 1642. Pochází z kroniky 

Horního Slavkova a je jí propůjčka uhelného lomu u města Lokte. Zde je v roce 1772 

otevřen uhelný důl, ve kterém se těžilo voskové uhlí ze sloje Josef. Toto uhlí se používalo 

k výrobě loučí ke svícení. Říkalo se mu proto „Leuchtkohle“[1]. 

Uplatněním zkušeností rudných havířů při těžbě uhlí dochází k postupnému přechodu  

od rudného k uhelnému hornictví. Na rozdíl od rud nepodléhalo uhlí až do roku 1793 

hornímu řádu. Výjimku tvořilo pouze uhlí bohaté na železnou rudu.  

V začátcích se těžilo velmi primitivně. Těžba byla prováděna ručně, narubané uhlí  

se dopravovalo kolečky nebo kárami a poté se vytahovalo ručně vrátkem. Aby se práce 

horníků alespoň částečně usnadnila, začala se v dolech používat zvířata. První 

mechanizace však přišla až s příchodem páry. 

Již v počátcích těžby museli horníci čelit vodě. Z důvodů nedostatečné mechanizace 

nebylo možné vyčerpat vodu z větších hloubek. Těžba proto musela končit  

na úrovni hladiny spodní vody a z tohoto důvodu nešla těžit celá mocnost. Voda se z dolu 

odčerpávala pomocí vrátku, později vodním kolem. V případě, že přítoky vody nebylo 

možno zvládnout, dílo se opustilo. V roce 1789 byla první uhelná dědičná štola a byla 

pojmenována Svatá Anna. První vodotěžný stroj byl dán do provozu v roce 1828  

ve Starém Sedle [2].  

Těžba uhlí se postupně rozšířila až na tři sta lomových a důlních provozů. Těžilo se  

od Sadova přes Karlovy Vary, Chodov, Svatavu, Sokolov, Kynšperk, Cheb až k celnici  

na Pomezí nad Ohří.  

Velkou zásluhu na rozvoj těžby měla výstavba Buštěhradské dráhy, která byla 

dokončena v roce 1871. Ta dovolila export uhlí do zahraničí. Spolu s ní bylo vystavěno  

i mnoho lokálních tratí a vleček, které na ni byly napojeny. 

Významnou osobností, která se zasloužila o rozvoj těžby, chemické výroby a 

textilního průmyslu byl Johann David Starck. Jeho cesta k hornictví vedla přes bělení 

krajek. K bělení se tehdy používala dýmavá kyselina sírová (oleum). Protože cena olea 

byla vysoká (80 zlatých za 50 kg), rozhodl se pro vlastní výrobu. Ta započala v roce 1796 

ve Stříbrné a byla první v Čechách a Rakousku. Postupným přikupováním chemických a 

těžebních podniků dokázal snížit cenu olea (8 zlatých za 50 kg). Byl prvním,  
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kdo prokazatelně použil k topení v pecích uhlí místo dřeva (1800). Za své zásluhy byl 

Johann David Starck v roce 1837 povýšen do šlechtického stavu. 

Těžba uhlí se postupně zvyšovala. V roce 1886 poprvé přesáhla jeden milion tun  

(1 005 134 t). Hranici čtyř milionů překročila v roce 1920 (4 405 840 t). V období 

hospodářské krize nastal pokles těžby, kdy v roce 1935 bylo vytěženo pouze  

2 787 360 tun. Čtyřmilionovou hranici se opět podařilo překonat až v období druhé světové 

války, kdy válečná výroba potřebovala každou tunu (v roce 1940 bylo vytěženo  

4 579 515 t). 

V období druhé světové války byl dáván důraz na co největší těžbu při co nejnižších 

nákladech. Nebyly vynaloženy žádné větší investice, proto vybavení dolů bylo zastaralé a 

úroveň mechanizace nízká. Další problém, který nastal byl v lidských silách. V roce 1945 

odešli váleční zajatci a v roce 1946 byli odsunuti na základě Postupimské dohody i Němci. 

K ustálení situace došlo až po roce 1948. Hlubinné doly se začaly uzavírat a nastal rozvoj 

povrchové těžby. Ta přešla postupně ve výhodnější velkolomovou těžbu. Postupným 

slučováním a uzavíráním neefektivních dolů se v  roce 1965 začlenilo deset národních 

podniků do Hnědouhelných lomů a briketáren v Sokolově. V  roce 1971 přesáhla těžba 

dvacetimilionovou hranici (20 088 006 tun). Předposlední hlubinný důl byl uzavřen  

v roce 1968
1
. Poslední hlubinný důl v revíru

2
 byl uzavřen až v roce 1991. 

V šedesátých letech byla vystavěna moderní zpracovatelská část ve Vřesové. Mezi 

roky 1962 až 1969 byly uvedeny do provozu jednotlivé zpracovatelské technologie 

sloužící ke zpracování uhlí z vlastních lomů: tlaková plynárna a teplárna, briketárna, 

technologie sloužící k čištění odpadních vod a likvidaci plynných směsí. 

2.2 Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

Společnost byla založena v roce 1994 Fondem národního majetku. Vznikla spojením 

Palivového kombinátu Vřesová, Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací Sokolov. 

Svou činností navazuje na bohatou historickou tradici dobývání a zušlechťování hnědého 

uhlí na Sokolovsku.  

Podnik tohoto jména nebyl prvním. Po znárodnění vznikl v roce 1946 podnik 

Falknovské hnědouhelné doly, který sídlil v Dolním Rychnově. V roce 1948 byl jeho 

                                                 

1 Důl Jiří v Lomnici 
2 Důl Marie v Královském Poříčí 
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název změněn na Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov (HDB). Tvořilo ho šestnáct 

národních podniků včetně ústřední dílny. 

V roce 2004 došlo k plné privatizaci a vzniku následnické organizace Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s. Společnost je nejmenší hnědouhelnou společností v České 

republice. Zároveň je největším nezávislým výrobcem elektrické energie a 

nejvýznamnějším podnikatelským subjektem v Karlovarském kraji. Na trhu pevných paliv 

se dlouhodobě pohybuje na úrovni 21 %. 

Hlavními obory činnosti společnosti je dobývání a úprava uhlí, jeho přeměna  

na ušlechtilé druhy energií a následná obchodní činnost s výslednými produkty: 

 uhlí pro průmysl a energetiku; 

 elektrická energie z tepelné a paroplynové elektrárny; 

 energoplyn
1
 pro vlastní paroplynovou elektrárnu, karbochemické produkty 

vznikající při jeho výrobě (generátorový dehet, surový benzin, fenolový koncentrát, 

kapalný čpavek) a kyselina sírová; 

 teplo pro zásobování Karlových Varů, Chodova, Nejdku, Nové Role a dalších obcí; 

 drcené a tříděné kamenivo; 

 těsnící jíly a jíly pro výrobu keramzitu
2
; 

 produkty rostlinné a živočišné výroby. 

 

Společnost poskytuje i některé služby, které jsou určeny hlavně pro vlastní potřebu. 

Část nevyužitých kapacit je nabízena externím zákazníkům. Jsou to: 

 laboratorní služby; 

 svářečská škola; 

 vzdělávání; 

 stravovací služby; 

 telekomunikační služby, datové přenosy. 

 

                                                 

1 Energoplyn – výsledný produkt zplyňování uhlí, kdy výsledný plyn je odsířen a zbaven pevných  

částic [4]. 

2 Keramzit – umělý materiál vyrobený při vysokých teplotách v rotačních pecích ze zvláštního druhu jílu. 

Používá se ve stavebnictví,  hydroponii, akvaristice [5]. 
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U všech těchto služeb je dán důraz především na kvalitu poskytovaných služeb. Toho  

je docíleno využitím nejmodernějších technologií a získáváním aktuálních informací  

o technickém vývoji v daném oboru. Společnost je držitelem řady domácích  

i mezinárodních certifikací a specializovaných akreditací. 

Od roku 2011 je společnost rozdělena na tři divize: 

 Divize Těžba –  tvoří jí dvě těžební části, důl Jiří ve Vintířově a důl Družba 

v Novém Sedle. Jejich základní činností je lomové dobývání 

a prvotní úprava uhlí. Sídlem divize je Vintířov. 

 Divize zpracování –  hlavním úkolem této divize je přeměna hnědého uhlí  

na ušlechtilejší formy energií (výroba páry, zplyňování 

hnědého uhlí, výroba elektrické energie). Elektrická energie 

je vyráběna ve dvou elektrárnách. Divize má sídlo  

ve Vřesové. 

 Divize Služby -  do této divize jsou včleněny centralizované údržby těžební  

i zpracovatelské části, autodoprava, zásobování, rekultivace, 

hasičský záchranný sbor a hospodářská správa. Divize  

má taktéž sídlo ve Vřesové. 

Modernizaci svých těžebních celků věnuje firma velkou pozornost a investuje již  

od svého založení významné částky. Díky tomu patří těžební i zpracovatelská část  

ke špičkám v technickém hledisku, tak v oblasti minimalizace ekologických vlivů. 

Povrchová těžba a zpracování hnědého uhlí má výrazný vliv na životní prostředí. 

Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. vytváří dlouhodobě kroky vedoucí 

k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí i na obyvatele bydlících v okolí 

revíru. Od svého založení v roce 1994 společnost investovala do ekologických opatření 

přes 4,5 miliardy korun. Díky tomu se stala největším investorem v regionu v oblasti 

ekologie a působí jako nejvýznamnější činitel v oblasti krajinotvorby. Na zahlazení stop  

po důlní činnosti je zpracován dlouhodobý plán rekultivací, jak zemědělských tak  

i lesnických a vodohospodářských. 
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Nejvýznamnějšími ekologickými investicemi ve zpracovatelské části je odsíření obou 

elektráren a instalace elektroodlučovačů pevných částic
1
. Díky tomu se daří držet emise 

pod hranicí přísných ekologických norem. 

V těžební oblasti se realizuje celá řada ekologických opatření. Je to pravidelné 

přemisťování živočichů a rostlin do nových lokalit, aby byli ochráněni před postupem 

těžby. K dalším opatřením patří čištění důlních vod, nebo zkrápění exponovaných úseků 

kvůli snížení prašnosti. 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. hraje také významnou roli v oblasti 

rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou. Tato území dlouhodobě 

přetváří v plnohodnotné krajinné celky vytvářením biologicky hodnotných ekosystémů a 

vytváří vhodné podmínky pro rekreační využití těchto lokalit. Jsou to například koupaliště 

Michal u Sokolova, golfové hřiště v Dolním Rychnově, nebo nově napouštěné jezero 

Medard. 

Neméně významnou roli má společnost pro Karlovarský kraj. Jedním ze základních 

kamenů firemní filozofie je společenská odpovědnost. Firma zaměstnává necelých pět tisíc 

zaměstnanců a dalších několik tisíc pracovních míst vytváří nepřímo v partnerských a 

dodavatelských subjektech. 

I když společnost prošla v minulých letech výraznými změnami struktury a organizace, 

dopad těchto změn neměl vliv na ekonomickou a sociální stabilitu regionu. 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. dlouhodobě sponzoruje zdravotnictví, 

školství a podílí se na celkovém rozvoji regionu. Podpora zasahuje i do občanských aktivit 

a sportu (Sokolovská nemocnice, Gymnázium Sokolov, Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická v Sokolově, extraligový hokej, fotbal, basketbal). 

2.3 Výhled do budoucnosti 

Ve výrobní oblasti se počítá s dlouhodobým využíváním zásob hnědého uhlí v revíru. 

Snahou společnosti je především využít uhlí pro výrobu elektrické energie, tepla a 

ostatních produktů. Zájmem firmy je upevnění své pozice největšího nezávislého výrobce 

elektřiny v České republice i v dalších letech. Důraz je přitom kladen na poskytování 

podpůrných systémových služeb na trhu s elektrickou energií. 

                                                 

1
 Elektroodlučovače pevných částic - k odlučování prachu (popílku) je využíváno vlastností silného 

elektrostatického pole vytvářeného pomocí dvou elektrod [3]. 
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V nevýrobní činnosti se společnost zaměří na revitalizaci území zasaženého těžbou. 

Jelikož společnost je dnes nejsilnějším ekonomickým subjektem a zároveň i největším 

zaměstnavatelem v regionu zaměří se na znovuoživení průmyslem dotčeného území a 

podporu investic různého charakteru. 

Vzhledem k tomu, že veškerá činnost probíhá uvnitř tzv. lázeňského trojúhelníku, bude 

s největší pravděpodobností většina aktivit směřovat právě do oblasti služeb spojených 

s lázeňstvím, rekreací a cestovním ruchem. 
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3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PRODUKTU 

Uhlí je hornina, která se v přírodě nachází pod povrchem země. Rozeznáváme tyto 

druhy: lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a antracit. Ve své práci se zmíním pouze o hnědém 

uhlí, jehož prodej je předmětem mé analýzy.  

3.1. Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí je hořlavý sediment ze skupiny kaustobiolitů
1
 uhelné řady (humolitů

2
) 

vzniklý v podstatě akumulací rostlinných zbytků a jejich různě pokročilou přeměnou,  

tzv. prouhelněním (neboli karbonifikací). Prouhelnění má ze začátku ráz biochemických 

přeměn. V močálech, kde uhlí vznikalo, se bez přístupu vzduchu a  

za vysokých teplot začala rozkládat organická hmota. Poté za přispění tlaku dochází 

k zrašelinění a postupnému zuhelnatění. Výsledkem prouhelnění je postupný růst obsahu 

uhlíku, ochuzení obsahu prchavých látek a dehydratace. 

Podle stupně prouhelnění rozeznáváme uhlí: 

 hemifázní – nejméně prouhelněné; 

 ortofázní – středně prouhelněné; 

 metafázní – konečně prouhelněné. 

Uhlí je složeno především z uhlíku, vodíku a kyslíku. V menší míře obsahuje ještě 

další chemické prvky, jako je síra a radioaktivní příměsi uran a thorium. Obsah uhlíku je  

pod 73,5 procenta, obsah prchavých hořlavin je nad 50 procent. Výhřevnost  

na bezpopelavé bázi je menší než 24 MJ/kg [6]. 

Prachové uhlí je zpracované běžné hnědé uhlí, jehož největší část pochází z lomu Jiří 

ve Vintířově. Menší díl pochází z lomu Družba v Novém Sedle. V obou případech se jedná 

o třetihorní hnědé uhlí s přibližně stejnými parametry z hlediska obsahu síry, popelovin a 

jiných látek.  

Vytěžené uhlí se zpracovává na požadované parametry z hlediska velikosti zrnitosti, 

obsahu síry, vody a dalších vlastností již na skládkách jednotlivých lomů. Dále se pak 

upravuje ve zpracovatelské části společnosti ve Vřesové.  

Jakostní charakteristiky hnědého uhlí jsou uvedeny v tabulkách č. 1 – č. 4. 

                                                 

1 kaustobiolity – řecky: kaustos - hořlavý, bios – život [7] 
2 humolity – přírodní látky, které vznikly rozkladem rostlinných zbytků, tj. rozkladem organických látek [7] 

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?kaustobiolit
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3.2. Brikety 

Uhelné brikety vznikají vysokotlakým lisováním hnědouhelného prachu bezpojidlovou 

technologií za použití zvýšené teploty a tlaku. K výrobě je použito hnědé briketovatelné 

uhlí ze sloje Antonín, které je typické nízkým obsahem vody, popela a síry (0,75 %). 

Uhlí se nejdříve drtí a mele na zrno o velikosti menší než 6 mm. Z takto upraveného 

uhlí se v briketovacích lisech pod tlakem 175 MPa za teploty 650 °C lisují brikety. 

Díky nízkému obsahu vody dosahují brikety dvojnásobné výhřevnosti oproti uhlí  

(až 25 MJ/kg). Při hoření vytváří malé množství kouře, hoří stejnoměrně a pomaleji [8]. 

 Jakostní charakteristika briket je uvedena v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 1: Jakostní charakteristika briket 

druh 
zrnění 

mm 

průměrné jakostní znaky min. 
max.přípustný 

obsah 

Wt
r Ad Qi

r Cr fem St
d Sm

r
stř. Qs

daf Qs
r Vdaf Qi

r
min AD B0 CS 

% % MJ/kg % tco2/TJ % g/MJ MJ/kg GJ/t % MJ/kg % % % 

hranoly7 

balíčky 

170 - 

185 
9,0 12,0 23,7 63,5 97,0 0,75 0,3 31,1 25,2 51,5 21,5 - 1,0 1,0 

kostky 

3,5´ 
63-95 9,0 12,0 23,7 63,5 97,0 0,75 0,3 31,1 25,2 51,5 21,5 1,0 8,0 10,0 

zlomky 25-63 9,0 12,0 23,7 63,5 97,0 0,75 0,3 31,1 25,4 51,5 21,5 10,0 13,0 15,0 

třísky 0-25 9,0 13,0 23,5 63,9 96,9 0,85 0,3 31,1 25,2 51,5 - - - - 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

3.3. Multiprach 

Tento jemný a vysušený prach býval dříve odpadem při výrobě briket. V poslední době 

se zhodnocuje a stává se stále více požadovaným obchodním artiklem. Lze ho použít 

v některých technologiích jako náhradu mazutu, nebo topného oleje. Zvyšování výroby 

multiprachu, který má nahradit ukončenou výrobu briket, přiměla společnost vynaložit 

v roce 2010 více než 170 milionů korun do nové investiční výstavby technologií. 

Jakostní charakteristika multiprachu je uvedena v tabulce č. 6.  

Tabulka č. 2: Jakostní tabulka multiprach 

druh 
zrnění 

mm 

průměrné jakostní znaky min. 
max.přípustný 

obsah 

Wt
r Ad Qi

r Cr fem St
d Sm

r
stř. Qs

daf Qs
r Vdaf Qi

r
min po na p hl 

% % MJ/kg % tco2/TJ % g/MJ MJ/kg GJ/t % MJ/kg % % % % 

multi - 

prach 
0-0,5 4,5 22,0 21,5 56,0 96,9 1,3 0,6 30,2 22,4 50,5 - - 1,0 - - 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4. ANALÝZA PRODEJE UHLÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ  

V této části provedu analýzu vybraných komodit v průběhu jednotlivých let od roku 

2006 až do roku 2009. 

4.1. Odbyt v roce 2006 

V tomto roce Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. vytěžila 10 329 221 tun uhlí a z 

toho bylo 8 366 831 tun vytěženo v divizi Jiří, tj. 63 % a v divizi Družba se vytěžilo 

zbylých 1 962 590 tun, tj. 37 %. 

Z celkového množství bylo 66 731 tun uhlí použito na výrobu multiprachu,  

328 823 tun uhlí na výrobu briket a z toho 37 937 tun uhlí na výrobu balíčkovaných briket.  

„Sokolovská uhelná v roce 2006 udržela svoji pozici na trhu s pevnými palivy podílem 

21,29 % (prachové uhlí 22,43 %, tříděné uhlí 7,42 %)“[9]. 

4.1.1. Vývoj prodeje hnědého uhlí v roce 2006 

V grafu č.1 je znázorněn odbyt hnědého uhlí v % v jednotlivých měsících. 

Graf 1: Odbyt hnědého uhlí v roce 2006 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

V prvním čtvrtletí se odbyt hnědého uhlí oproti podnikatelskému záměru zvýšil  

o 9 %. Zvýšený zájem o sokolovské uhlí byl způsoben dlouhodobě trvajícími nízkými 

teplotami . 
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Pro druhé čtvrtletí bývá obvyklé, z hlediska odbytu, snížení poptávky, z důvodu 

teplého počasí. K největšímu poklesu oproti plánu došlo v květnu ( 84 %). Tento jev se stal  

odrazem  snížením dodávek do elektrárny Mělník III., ve které vznikly technologické 

poruchy a následně došlo k  nižší spotřebě hnědého uhlí. V  tomto čtvrtletí se prodej snížil 

o 7 % k celkovému plánu odbytu. 

Ve třetím čtvrtletí roku 2006 došlo k nárůstu odbytu a plán odbytu se podařilo splnit  

na 100 %. Tento nárůst byl ovlivněn zvýšením cen u konkurence od 1.9.2006. Důsledkem 

tohoto došlo k vyššímu zájmu o sokolovské uhlí. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

přistoupila ke zdražení o 8 % až od 1.10.2006.  

Ve čtvrtém čtvrtletí celkový prodej přesáhl plán o 9 %. Díky zvýšené ceně uhlí  

i vyšší poptávky v zimních měsících bylo toto období nejsilnější z celého roku 2006. 

Celkový roční plán pro rok 2006 byl v prodeji hnědého uhlí překročen o 3 %. 

4.1.2. Vývoj prodeje briket v roce 2006 

Z níže uvedeného grafu lze jednoznačně určit z hlediska prodeje a poptávky  

po briketách, že rok 2006  můžeme považovat za nejméně problémový. 

Graf 2: Odbyt briket v roce 2006 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám se podařilo překročit plán odbytu 

briket v prvním čtvrtletí o 21 %. 
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Druhé čtvrtletí se ukázalo,vzhledem k objemu produkce, nejhorším obdobím z celého 

roku. Prodalo se pouze 61 936 tun briket. Důvodem bylo teplé počasí a následný pokles 

zájmu o tuto komoditu. Společnost k tomuto jevu přihlížela, a proto nenastavila vysoké 

plány. Přesto došlo k překročení o 26 %.  

Třetí čtvrtletí charakterizuje zvýšená poptávka po briketách. Jak je z grafu 2 patrné, 

nejsilnějším měsícem v prodeji byl srpen s nárůstem o 155 %. Zájem spotřebitelů zapříčinil 

překročení plánu v tomto období o 32 %.Třetí čtvrtletí se, vzhledem k procentuálnímu 

nárůstu plánu, stalo nejsilnějším z celkového posuzovaného roku 2006. 

Čtvrté čtvrtletí v roce 2006 můžeme hodnotit, z pohledu k objemu produkce, 

nejsilnějším z celého posuzovaného roku. Prodalo se 105 841 tun briket. Přesto plán nebyl 

splněn o 6 %, a to ze dvou důvodů. Jako první důvod můžeme uvést  celkové nastavení 

vysokých plánů pro toto období. Druhou příčinou bylo dodání briket smluvním partnerům 

již v říjnu ( překročení o 4 %). Do konce roku již společnost žádné významné partnery 

nezásobovala. 

Celkový roční plán pro rok 2006 byl v prodeji briket převýšen o 14 %. 

4.1.3. Vývoj prodeje multiprachu v roce 2006 

Odbyt multiprachu je podobně jako u uhlí a briket závislý na klimatických 

podmínkách. Oproti předchozím dvěma komoditám se poptávka vlivem teplého počasí 

zvyšuje. Odběrateli multiprachu jsou především firmy působící ve stavebnictví 

(např.cementárny). 
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Graf 3: Odbyt multiprachu 2006 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z grafu 3 je patrné, že v prvním čtvrtletí roku 2006 se výroba multiprachu potýkala 

s technologickými problémy. V tomto období nebyla zprovozněna investiční akce 

„Intenzifikace výroby multiprachu II. etapa“, protože dodavatel neplnil dohodnuté 

smlouvy. Toto můžeme určit jako hlavní příčinu omezení výroby a tím i nesplnění plánu  

o 18 %. Vzhledem k objemu produkce se prodalo pouze 7 780 tun multiprachu za celé 

čtvrtletí, tedy  nejméně za celý rok 2006. 

Ve druhém čtvrtletí se odstranila většina problémů ve výrobě a díky tomu byl plán 

překročen o 10 %. V měsíci květnu se podařilo prodat 7379 tun a poprvé tak překonat 

sedmitisícovou hranici odbytu za jeden měsíc. 

Třetí čtvrtletí roku 2006 i přes teplé počasí a plánovanou odstávku (v měsíci 

červenci) hodnotíme jako odbytově velmi dobré. Jak je z grafu 3 zřejmé, prodeje se  

od srpna zvyšovaly a překračovaly plánovaný odbyt. Zákazníci se již předzásobovali  

na zimní období a díky tomu došlo k překročení celkového plánu na toto čtvrtletí o 19 %. 

Závěrečné čtvrté čtvrtletí se ukázalo  z pohledu odbytu multiprachu nejlepším  

za celý rok.V tomto období byl plán překonán o 22 % a prodej multiprachu (20 177 tun) 

dosáhl vrcholu v celé historii společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

Celkový skutečný prodej multiprachu v roce 2006 překročil plán o 11 procent. 
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4.2. Odbyt v roce 2007  

V roce 2007 společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. vytěžila  

10 274 175 tun uhlí. Z tohoto množství se vytěžilo 8 321 940 tun v divizi Jiří,  

tj. 81 % a v divizi Družba se vytěžilo zbylých 1 952 060 tun, tj. 19 %. Na výrobu 

multiprachu se použilo z celkového množství 80 007 tun, na výrobu briket 235 613 tun, 

kdy z této produkce tvořilo 19 752 tun balíčkovaných briket.  

Podíl Sokolovské uhelné na trhu s pevnými palivy byl 21,01 % (prachové uhlí  

21,85 %, tříděné uhlí 7,21 %). Společnost si udržela svoji stabilní pozici v odbytu této 

komodity [10]. 

4.2.1. Vývoj prodeje hnědého uhlí v roce 2007 

V grafu č.4 je znázorněn odbyt hnědého uhlí v % za rok 2007 v jednotlivých měsících. 

Graf 4: Odbyt hnědého uhlí v roce 2007  

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Odbyt hnědého uhlí v prvním čtvrtletí roku 2007 ovlivňoval snížený zájem 

odběratelů, vzhledem k rekordně teplému zimnímu období. Díky tomu se první čtvrtletí 

stalo nejslabším z celého roku a skutečný prodej dosáhl pouze 93% podílu oproti plánu. 

Z hlediska odbytu bylo druhé čtvrtletí nejúspěšnější období v roce 2007, i přes nízký 

zájem odběratelů. Prodalo se 1 551 866 tun uhlí (viz příloha 6), přesto tato skutečnost 

nepomohla k dosažení plánu o pouhé 2 %. 
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Situace v odbytu hnědého uhlí se stabilizovala až ve třetím čtvrtletí. V měsíci srpnu 

se podařilo překročit celkový roční podnikatelský záměr o 1 % a za celé čtvrtletí se plán 

překročil o 20 % 

Třetí čtvrtletí roku 2007 se překročil odbyt uhlí o 12 % a toto období se stalo 

nejlepším z celého roku. Takto dobrých výsledků bylo dosaženo ze dvou příčin. První 

z nich bylo nastávající zimní období, druhou příčinou bylo očekávané zdražení uhlí 

z důvodu zavedení ekologické daně na pevná paliva v novém roce. 

Celkový roční plán v prodeji hnědého uhlí v roce 2007 byl splněn na 105 %. 

4.2.2. Vývoj prodeje briket v roce 2007 

Situaci v prodeji briket v tomto roce zkomplikoval omezený provoz výrobních kapacit 

v období od konce druhého a v průběhu celého třetího čtvrtletí. Provoz byl omezen 

z důvodů oprav a provádění modernizace potřebné k prodloužení životnosti výrobního 

zařízení. Aby mohl být splněn podnikatelský plán, bylo nutné sladit požadavky odběratelů 

s možnostmi výrobních kapacit. 

Graf 5: Odbyt briket v roce 2007 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Teplá zima a poruchy na výrobním zařízení zapříčinily pokles odbytu o 22 % oproti 

plánu. V Prvním čtvrtletí se prodávaly nejhůře brikety z celého roku. 

Ani v druhém čtvrtletí nestouply prodeje výše než plánovaný odbyt. Pokračující 

problémy na výrobním zařízení vedly k dalšímu omezení výroby a k zahájení nutných 
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oprav. Duben byl v tomto sledovaném čtvrtletí nejslabším měsícem, kdy skutečné prodeje 

dosáhly pouze 51% podílu oproti plánu. Díky červnovému nárůstu o 21 % nemělo toto 

období tak vysoký pokles, který činil -18 % oproti plánu. 

 V průběhu třetího čtvrtletí se dokončily téměř všechny opravy a úpravy výrobního 

zařízení. Výroba se postupně zvyšovala a v měsíci září se poprvé  tomto roce podařilo 

překročit třicetitisícovou hranici v odbytu briket. Plán byl v tomto čtvrtletí překročen  

o 11 %. 

Poslední čtvrtletí roku 2007 zhodnocuji z hlediska odbytu briket nejlepším z celého 

roku. Bylo prodáno 100 210 tun (viz příloha 6). Důvodem bylo zimní období, které 

napomohlo k překročení plánu o 13 %.  

Celkový roční plán v prodeji briket byl splněn v roce 2007 na 100 % a nedošlo 

k žádnému převýšení. 

4.2.3. Vývoj prodeje multiprachu v roce 2007 

V následujícím grafu 6 je uveden vývoj prodeje multiprachu ve sledovaném období. 

Graf 6: Odbyt multiprachu v roce 2007  
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

V první čtvrtletí roku 2007 ovlivnil odbyt multiprachu , jako každý rok, nižší 

poptávkou, kdy se prodalo 7 637 tun (viz příloha 6). V lednu navíc došlo k odstavení 

původní výrobní linky multiprachu. V tomto měsíci se uvedla do provozu část nové 

výrobní linky, která byla postavena v rámci investiční akce „Intenzifikace výroby 
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multiprachu“. Vzhledem ke zkušebnímu provozu této linky, byla výroba snížena, a proto 

došlo v tomto období k značnému poklesu oproti plánovanému prodeji o 31 %. 

Ve druhém čtvrtletí roku 2007 narostla postupně výroba multiprachu a tím se zvýšil 

prodeji v tomto období ( 23 794 tun – viz příloha 6). Z důvodu omezené kapacity sil, přes 

které se plní cisterny, byla výrobní linka nadále omezena na 80 % výkonu. Díky omezení 

výroby se podařilo v měsíci květnu a červnu překročit hranici odbytu 8000 tun. Skutečný 

prodej v tomto období se snížil o 10 %. 

Ve třetím čtvrtletí byl plán prodeje multiprachu překročen o 6 %. V červenci  

se prodalo ve vztahu k objemu produkce nejméně z celého čtvrtletí (2 847 tun-  

viz příloha 6), ale oproti plánovanému prodeji přinesl nejvyšší nárůst o 42 % z celkového 

posuzovaného čtvrtletí. Jako důvod můžu označit zkrácení doby plánované odstávky 

výrobní zařízení. V měsíci září se překonala desetitisícová hranice odbytu, která pomohla 

k překročení čtvrtletního plánu o 6 %.  

Prodej multiprachu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 posuzuji jako nejvyšší ze všech 

posuzovaných období. Z grafu 6 je vidět, že všechny měsíce tohoto čtvrtletí překračovaly 

plánované prodeje. Dobré klimatické podmínky přispěly k využití této komodity a vysoké 

poptávce odběratelů. S celkovým prodaným objemem produkce 27 372 tun se podařilo 

překročit plán o 22 %.  

Celkový roční plán prodeje multiprachu v roce 2007 byl splněn na 100 %. 

4.3. Odbyt v roce 2008 

V roce 2008 společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. vytěžila  

9 732 100 tun uhlí Z tohoto množství vyrobila 100 167 tun multiprachu.  

Na výrobu briket použila 147 601 tun, z toho 11 600 tun na výrobu balíčkovaných briket.  

Pozici na trhu s pevnými palivy si společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s 

udržela i v tomto roce. Podíl na trhu činil 22,66 % (prachové uhlí 21,49 %, tříděné  

uhlí 7,72 %) [11]. 
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4.3.1. Vývoj prodeje hnědého uhlí v roce 2008 

Graf č. 7 znázorňuje odbyt hnědého uhlí v roce 2008. 

Graf 7: Odbyt hnědého uhlí v roce 2008 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

V prvním čtvrtletí roku 2008 se odbyt uhlí splnil na 99 %. Jak je z grafu 7 vidět, 

měsíce leden a únor dosáhly vždy překročení plánu. Oproti tomu březen se stal nejslabším, 

kdy prodej klesl 14 % oproti předpokládanému očekávání. Důležitou příčinou poklesu 

odbytu byla snížená poptávka způsobená nastupujícím teplým obdobím. 

Ani ve druhém čtvrtletí se nepodařilo plán splnit a toto čtvrtletí se tak stalo z pohledu 

plnění plánu nejhorším, s dosažením 92 %. V tomto čtvrtletí nesplnila společnost plán 

v žádném měsíci. Důvodem bylo rozhodnutí vedení managementu, pro zachování palivové 

základny pro elektrárnu Vřesová, omezení odbytu o 5 % oproti podnikatelskému záměru. 

Třetí čtvrtletí bylo obdobím dvou protikladů. Z pohledu objemu produkce hnědého 

uhlí ( 1 029 442 tun - viz příloha 7) bylo nejslabším oproti celkovému posuzovanému roku. 

Avšak došlo k překročení plánu o 6 %, čímž se toto období jako jediné v celém roce 

dostalo nad rámec plánu. 

Poslední čtvrtletí bývá obecně z pohledu odbytu nejlepším. Tento rok se ale situace 

odlišovala. Rozdíl mezi plánem a skutečností činil -7%. Odbyt 1 374 084 tun  

(viz příloha 7) se stal druhým nejlepším v roce. Pro nesplnění plánu existoval jeden 

zásadní důvod. Od poloviny roku 2008 docházelo k úbytku disponibilního uhlí vhodného 
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ke třídění, s proto společnost k opatření omezení odbytu o 5 % a tím i snižování požadavků 

tuzemských a zahraničních odběratelů. 

Celkový roční prodej hnědého uhlí v roce 2008 byl ukončen s 3% poklesem oproti 

plánovanému odbytu. 

4.3.2. Vývoj prodeje briket v roce 2008  

Zavedení daně na tuhá paliva, tzv. ekologické daně od 1. 1. 2008, mělo výrazný vliv  

na odbyt briket v tomto roce, jehož vývoj je zobrazen v grafu 8. 

Graf 8: Odbyt briket v roce 2008 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

V měsíci lednu se podařilo splnit plán na 99 % a prodat 19 921 tun briket. Od měsíce 

února však došlo ke snížení poptávky po této komoditě. Plán se podařilo splnit pouze  

na 66, % v únoru a na 65 % v březnu. Proto celková skutečnost prodejů dosáhla v prvním 

čtvrtletí 81% podílu z očekávaného plánu. 

Ve druhém čtvrtletí se situace v odbytu briket s příchodem teplého počasí ještě 

zhoršila. Vše udávají výsledky analýzy, ze které je zřejmý pokles skutečnosti k plánu  

o 29 % a celkový odbyt 28 420 tun, tedy nejméně z celého posuzovaného roku. 

S nejlepšími výsledky se ukázalo třetí čtvrtletí s prodejem 45 498 tun briket a 

s dosaženým 83% splněním plánu. Příčinou tohoto růstu bylo přechodné snížení cen briket 

a snaha odběratelů o předzásobení se na přicházející studené období. 
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Čtvrté čtvrtletí s poklesem skutečných prodejů o 38 % oproti plánu považujeme  

za nejhorší z celého roku 2008. Oproti tomu s prodanými 37 400 tunami ho hodnotíme 

jako druhé nejlepší v roce. 

Celkový skutečný roční prodej briket v roce 2008 činil pouze 74 %, což byl pokles 

oproti podnikatelskému záměru o 26 %. 

4.3.3. Vývoj prodeje multiprachu v roce 2008 

V grafu č.9 je znázorněn odbyt multiprachu v roce 2008. 

Graf 9: Odbyt multiprachu v roce 2008    
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Je obecně známo, že první čtvrtletí je v odbytu multiprachu vždy nejhorším obdobím 

z celého roku. Ani tento rok nebyl výjimkou a prodalo se pouze 13 188 tun, což bylo 

nejméně za rok 2008. Co se týká splnění plánu, toto období převýšilo i s nízkým objemem 

prodeje o 65 %. Důvodem byl zvýšený růst poptávky po této komoditě. 

Ve druhém čtvrtletí se podařilo splnit na 102 %. V tomto období byla poptávka 

mnohem vyšší než byl skutečný prodej, ale díky problémům ve výrobě multiprachu nebylo 

možné tento výsledek ovlivnit. 

Ve třetím čtvrtletí se prodalo 29 907 tun multiprachu (viz příloha 7). Odbyt byl sice 

nejvyšší z celého roku, ale ke splnění plánu to nestačilo. Pokles činil -7 %. Hlavní příčinou 

tohoto výsledku byly technologické problémy s novým zařízením, které slouží k výrobě 

multiprachu. 
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Čtvrté čtvrtletí roku 2008 se stalo odbytově druhým nejlepším obdobím. Prodalo se 

28 619 tun (viz příloha 7) této komodity a skutečnost převýšila plán o 6 %. Bylo to dáno 

hlavně zimním obdobím a tím i vyšší poptávkou spotřebitelů. 

Celkový skutečný odbyt multiprachu v roce 2008 skončil 5 % nad rámec plánu. 

4.4. Odbyt v roce 2009 

V roce 2009 společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. vytěžila  

8 566 100 tun hnědého uhlí. Z tohoto množství bylo 84 600 tun použito na výrobu 

multiprachu, 163 530 tun na výrobu briket a z toho 21 422 tun se použilo na výrobu 

balíčkovaných briket. 

Pozici na trhu s pevnými palivy si společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s 

udržela u prachových druhů. Díky ukončení výroby tříděných druhů pevných paliv,  

v I. pololetí 2009, podíl na trhu v této oblasti ztratila [12]. 

4.4.1. Vývoj prodeje hnědého uhlí v roce 2009 

Poptávka po hnědém uhlí v roce 2009 byla opět vyšší, než společnost mohla prodat. 

Obchodní politika společnosti nadále směřovala k zajištění dostatečného množství paliva 

pro vlastní zpracovatelské kapacity. Proto bylo snahou plnit kupní smlouvy  

na úrovni minimálních hodnot. V následujícím grafu 10 je znázorněn odbyt hnědého uhlí 

za rok 2009. 
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Graf 10: Odbyt hnědého uhlí v roce 2009 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z provedené analýzy roku 2009 se zjistilo, že první čtvrtletí bylo nejúspěšnější 

z celého posuzovaného období. Odbyt hnědého uhlí činil 1 500 621 tun a tím se překročil 

plán o 4 %. Tento nárůst způsobily předčasné dodávky odběratelům, kteří se předzásobili 

díky plánovanému ukončení výroby tříděného uhlí. 

Odbyt ve druhém čtvrtletí ovlivnilo rozhodnutí managementu společnosti o ukončení 

výroby tříděného uhlí k 31. březnu 2009. Prodalo se pouze 853 426 tun uhlí (viz příloha 8). 

Skutečný odbyt proto činil 85 % oproti plánovanému. Z tohoto důvodu byl pokles nejnižší 

z celého roku. 

Snížená poptávka po uhlí z důvodu teplého počasí a plánovaná odstávka těžebních 

celků z důvodů revizí byly hlavními příčinami pokračujícího sníženého odbytu i ve třetím 

čtvrtletí. Prodej s 881 447 tunami uhlí (viz příloha 8) znamenal druhý nejhorší výsledek 

v tomto roce. Plán se podařilo splnit na 99 %. 

Druhého nejlepšího výsledku z celého roku 2009 se, z pohledu odbytu, dosáhlo 

v posledním čtvrtém čtvrtletí. Prodej činil 1 445 776 tun uhlí a plán se splnil na 99 %. 

V tomto čtvrtletí dosáhl nejlepšího výsledku listopad, kdy bylo prodáno 568 017 tun uhlí. 

Takto dobrých výsledků se dosáhlo díky dobrým klimatickým podmínkám v závěru roku a 

plněním dohodnutých smluv s odběrateli. 

Celkový roční prodej hnědého uhlí v roce 2009 byl ukončen 2% poklesem oproti 

plánu. 



Václav Vinický: Analýza prodeje pevných paliv 

2011  30 

4.4.2. Vývoj prodeje briket v roce 2009 

V následujícím grafu 11 je porovnání prodejů briket v roce 2009 oproti plánovanému 

podnikatelskému záměru. 

Graf 11: Odbyt briket v roce 2009 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Odbyt briket oproti plánu v prvním čtvrtletí roku 2009 dosáhl pouze 49 % a  

30 948 tun objemu produkce (viz příloha 8). Příčinou poklesu byl nedostatek kvalitního 

briketovatelného uhlí a snížená poptávka zahraničním odběratelem. 

Ani ve druhém čtvrtletí se nepodařilo plán odbytu briket splnit. Nedostatek kvalitního 

uhlí a stále se snižující poptávka vedly k nejnižšímu prodeji za celý rok. Bylo prodáno 

pouze 24 685 tun briket. Vzhledem k tomu, že se nenastavily vysoké plány, tento výše 

uvedený prodej postačil k dosažení vcelku uspokojivého výsledku. Skutečnost byla pouze 

9 % pod plánovaným záměrem. 

Ve třetím čtvrtletí byl zaznamenán prudký nárůst odbytu briket. V měsíci srpnu  

se podařilo splnit plán na 333 %, v měsíci září byla překročena dvacetitisícová hranice 

prodeje (21 812 tun) a tím i plán převýšen o 118 %. Z hlediska očekávaného záměru bylo 

toto období s nejvyšším nárůstem (o 129 %) nejúspěšnější z celého posuzovaného roku. 

Zásadním důvodem byl zvýšený zájem o sokolovské brikety zahraničími spotřebiteli, 

konkrétně německými. Vliv na tuto zvýšenou poptávku měl konkurenční boj mezi 

producenty tohoto produktu na českém trhu. 
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Ve čtvrtém čtvrtletí se podařilo plán odbytu briket splnit na 155 %. V tomto období 

bylo prodáno nejvyššího objemu briket z celého roku (62 040 tun – viz příloha 8). 

V měsíci říjnu se prodalo 25 752 tun briket a tento měsíc se stal nejúspěšnějším z celého 

roku. Prodej briket ovlivnila v tomto čtvrtletí zvýšená poptávka zákazníků jak z Německa, 

tak i z tuzemska. Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. předběžně oznámila 

ukončení výroby briket v průběhu roku 2010. Řada zákazníků se tak začala ještě koncem 

roku postupně předzásobovat. 

Celkový roční prodej briket v roce 2009 byl ukončen nárůstem o 9 % oproti plánu. 

4.4.3. Vývoj prodeje multiprachu v roce 2009 

V následujícím grafu 12 je znázorněn vývoj prodejů multiprachu v roce 2009. 

Graf 12: Odbyt multiprachu v roce 2009 

62%

77%

77%

94%

100%

83%

103%90%

81%71%

47%
38%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Le
de

n
Ú
no
r

Bř
ez
en

D
ub

en

Kv
ět
en

Č
er
ve
n

Č
er
ve
ne
c

Srp
en Zá

ří

Ř
íje
n

Li
st
op

ad

Pro
si
ne

c

období

tu
n

PLÁN SKUTEČNOST

    

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Podobně jako v minulých letech byl odbyt multiprachu v prvním čtvrtletí ovlivněn 

klimatickými podmínkami a tím nízkým zájmem odběratelů. Z pohledu odbytu i plnění 

plánu toto období nejhorší z celého roku 2009. Bylo prodáno pouze 11 347 tun této 

suroviny a plán se podařilo splnit na 60 %. 

Zvýšený zájem o nákup této komodity přišel s nástupem teplého počasí. Druhé 

čtvrtletí se tak stalo odbytově nejlepším z celého roku. Prodalo se 25 636 tun multiprachu 

a plán se podařilo splnit na 92 %. Splnění plánu na 100 % zabránilo rozhodnutí vedení 

společnosti o prodloužení výroby briket. Původně měla být výroba briket ukončena  
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v I. pololetí roku 2009 a uvolněné kapacity převedeny na výrobu multiprachu. Ale zvýšený 

zájem o brikety vedl k rozhodnutí odložit ukončení výroby do doby, než bude dána  

do provozu nová výrobní linka multiprachu. Toto rozhodnutí mělo umožnit plynulý 

přechod z výroby briket na výrobu multiprachu a zároveň uspokojit poptávku po briketách. 

Plnění plánu odbytu multiprachu bylo tímto ovlivněno až do konce roku. 

Ve třetím čtvrtletí se podařilo plán splnit na 93 %. Výroba multiprachu zaznamenala 

mírný pokles v měsíci červenci, kdy se vyrobilo a prodalo 4 133 tun multiprachu. Toto 

omezení bylo způsobeno plánovanou odstávkou těžebních celků. 

V závěrečném čtvrtletí roku 2009 se podařilo prodat 25 184 tun multiprachu. 

Z hlediska prodaného objemu suroviny se toto období stalo druhým nejúspěšnějším v roce. 

Plán dosáhl pouze 74 % a tím se stal druhým nejslabším čtvrtletím v roce, z hlediska 

plnění plánu. Důvodem nesplnění očekávaného odbytu multiprachu bylo rozhodnutí 

upřednostnit výrobu briket a uspokojit zvýšenou poptávku po této komoditě. 

Celkový roční prodej briket v roce 2009 byl ukončen s poklesem oproti 

podnikatelskému záměru o 19 %. 

4.5. Porovnání odbytu jednotlivých komodit v letech 2006 - 2009   

V závěru své analýzy provedu srovnání vývoje odbytu jednotlivých komodit za roky 

2006 až 2009. 

4.5.1. Porovnání odbytu hnědého uhlí v letech 2006 - 2009 

V níže uvedeném grafu 13 je znázorněn odbyt hnědého uhlí v letech 2006 až 2009. 
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Graf 13: Porovnání odbytu hnědého uhlí 2006 - 2009 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

V průběhu roku 2006 se srovnala poptávka a nabídka hnědého uhlí. Bylo prodáno 

6 107 301 tun uhlí. Roční plán se překročil o 3 %. Ve sledovaném období rok 2006 obsadil 

druhé místo v prodeji hnědého uhlí. Tento výsledek splnění mohl být mnohem vyšší, ale 

byl potlačen ze dvou zásadních faktorů. Prvním faktorem, který ovlivnil odbyt v tomto 

roce, byla rozsáhlá výluková činnost Českých drah v oblasti jihozápadního regionu a 

způsobil nedostatečný, časově omezený přísun vozových jednotek. Dalším faktorem byla 

omezená průjezdnost trati z revíru. Vzhledem k této skutečnosti docházelo k narušení 

plynulého prodeje této komodity. 

Z hlediska odbytu hnědého uhlí byl rok 2007 tím nejúspěšnějším. Podařilo se prodat 

6 120 854 tun této suroviny. Plán se podařilo překročit o 5 %. Meziroční nárůst oproti  

roku 2006 činil 0,2 %. Zvýšený zájem o sokolovské uhlí byl ze dvou příčin. V první řadě 

to byl nedostatek uhlí v České republice způsobený nejasností o prolomení těžebních 

limitů v severních Čechách. Druhou příčinou bylo zpřísnění emisních limitů CO2  

od 1.1.2008 a tím rostoucí zájem o nízkosirnaté palivo. 

Zvýšená poptávka po sokolovském uhlí pokračovala i v roce 2008. Vedení společnosti 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. rozhodlo, že od roku 2008 budou dodávky 

hnědého uhlí kráceny na hranici minimálních hodnot smluvených ročních kontraktů. 

Důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí byly dva. Prvním byl nedostatek hnědého uhlí 

v České republice. Druhým důvodem se stal probíhající výpočet zbytkových zásob, který 



Václav Vinický: Analýza prodeje pevných paliv 

2011  34 

ovlivnil plán těžby v revíru. Tím se rozhodlo o útlumu těžby vedoucího k zachování 

palivové základny pro elektrárnu Vřesová a prodloužení životnosti ložiska. Plán byl 

v tomto roce splněn na 97 % a pokles odbytu, oproti roku 2007, činil 10 %. 

V roce 2009 pokračovalo řízené snižování těžby a tím snížený objem prodeje 

v důsledku změny obchodní politiky. Zajištění dostatečného množství paliva pro vlastní 

zpracovatelskou část a prodloužení životnosti revíru se projevilo na celkovém odbytu. 

Prodalo se nejméně za celé sledované období (4 681 270 tun). Plán se splnil na 98 %  

a meziročně poklesl prodej o 15 %. 

4.5.2. Porovnání odbytu briket v letech 2006 - 2009 

V následujícím grafu 14 je znázorněn prodej briket v letech 2006 až 2009. 

Graf 14: Porovnání odbytu briket 2006 – 2009 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Rok 2006 byl z pohledu odbytu briket bezproblémovým. Prodej této komodity nebyl 

ovlivněn situací Českých drah, protože většina odbytu (90 %) se realizovala 

automobilovou dopravou. V prodeji briket byl tento rok s prodanými 328 823 tunami 

rekordním. Celkově tento rok dosáhl 14% překročení podnikatelského záměru. 

Prodej briket v roce 2007 byl ovlivněn poruchou na výrobním zařízení a jeho 

následnou modernizací. Druhou závažnou okolností komplikující odbyt byl konkurenční 

boj na německém trhu mezi hlavními producenty této komodity (firmou Vattenfall a 

Rheinbraun). Jelikož 70 % odbytu tohoto produktu je určeno na export, byl tímto prodej 
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briket v tomto roce silně ovlivněn. Plán se podařilo splnit na 100 %, ale oproti roku 2006 

došlo k snížení odbytu o 29 %.  

Pokles prodeje briket pokračoval i v roce 2008. Pokračující boj dvou velkých 

německých společností byl příčinou nižšího exportu tohoto produktu. Zvýšení ceny briket 

na domácím trhu, z důvodu zavedení ekologické daně, bylo příčinou snížené poptávky  

na domácím trhu. V tomto roce bylo prodáno 147 601 tun briket. Bylo to nejméně z celého 

sledovaného období. Roční plán se splnil pouze na 74 %. Meziročně došlo k poklesu 

odbytu oproti roku 2007 o 10%. 

V roce 2009 došlo na trhu s briketami ke zvýšení poptávky. Původně mělo dojít 

k ukončení výroby briket v průběhu tohoto roku,ale konkurenční boj na německém trhu, 

který v posledních dvou letech působil na snížení odbytu této komodity, měl v roce 2009 

zcela opačný vliv. Zvýšená poptávka na německém trhu vedla k odložení ukončení výroby 

do roku 2010. Odbyt briket činil v tomto roce 163 530 tun a plán se podařilo splnit  

na 109 %. Meziročně stoupl prodej o 10 %. 

4.5.3. Porovnání odbytu briket v letech 2006 - 2009 

V níže uvedeném grafu15 je znázorněn odbyt multiprachu v letech 2006 až 2009. 

Graf 15: Porovnání odbytu multiprachu 2006 – 2009 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Odbyt multiprachu byl v roce 2006 s prodaným množstvím 66 731 tun nejhorším  

za sledované období. Omezená kapacita výrobního zařízení nedovolila uspokojit zvyšující 
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se poptávku po této komoditě. V tomto roce probíhala investiční akce „ Intenzifikace 

výroby multiprachu II. etapa, která nebyla dokončena. 

V roce 2007 se spustila nová moderní výrobní linka multiprachu. Tento produkt lze 

využít v některých technologiích jako náhrada mazutu a topného oleje. Důsledkem růstu 

cen ropy, plynu a elektrické energie se zvýšila poptávka po této surovině. Bylo prodáno 

80 007 tun této komodity. Roční plán se v roce 2007 podařil splnit na 100%. Meziroční 

nárůst odbytu tohoto produktu činil 17 % oproti roku 2006. 

Rok 2008 byl v odbytu multiprachu tím nejlepším ve sledovaném období. Poptávka  

po tomto produktu i v tomto roce rostla a byla vyšší než kapacitní možnosti společnosti 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Plán se podařil splnit na 105 % a prodalo se 

100 167 tun. Meziroční nárůst prodeje multiprachu činil 25 % oproti roku 2007. 

Prodej multiprachu byl v roce 2009 ovlivněn prodloužením výroby briket. Zvýšená 

poptávka po briketách vedla k rozhodnutí o zvýšení objemu výroby tohoto produktu  

na úkor výroby multiprachu. Z tohoto důvodu bylo prodáno 84 600 tun a plán splněn pouze 

na 81 %. Meziroční pokles odbytu této komodity činil 16 % oproti roku 2008. 
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5. Návrhy a opatření 

Svou práci jsem začal psát v době, kdy se společnost Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s, nacházela ve složité situaci. Hospodářská recese a s ní související snížení 

objemu a výkupní ceny elektrické energie přišla v době, kdy vedení společnosti rozhodlo  

o cíleném snižování těžby kvůli prodloužení existence ložiska. V této obtížné situaci bylo 

nutné také řešit obtíže v těžební části, kde došlo k významnému skluzu vnitřní výsypky 

lomu Jiří. 

Dle výhledu báňské činnosti v sokolovském revíru, který si vytvořila společnost 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. v roce 2000 vyplývá, že k vyuhlení lomu Jiří  

ve Vintířově by mělo dojít v roce 2027 a v lomu Družba Novém Sedle v roce 2036. 

Zpracovatelská část ve Vřesové ročně spotřebuje 4 000 000 tun uhlí ročně. Lom Družba 

vytěží ročně maximálně 2 000 000 tun uhlí. V případě, že by došlo k vyuhlení lomu Jiří, 

není lom Družba schopen pokrýt požadavky zpracovatelské části. 

Do roku 2007 se roční těžba pohybovala nad 10 mil. tun uhlí. Za této situace by došlo 

k vyuhlení sokolovského revíru daleko dřív, než byl předpoklad z počátku tisíciletí. V září 

2009 navíc došlo k sesuvu vnitřní výsypky na lomu Jiří a došlo tak k porušení demarkace 

lomů Jiří a Družba. Přestože k sesuvu došlo v lomu Jiří, nejvíce byla ovlivněna těžba uhlí 

v lomu Družba. Došlo tak k významnému zablokování některých skrývkových řezů a tím 

omezenému vyuhlení zásob. 

Ve své práci jsem se původně chtěl zaměřit na to, jak by šel podpořit prodej pevných 

paliv. Postupně, jak jsem analyzoval prodej v jednotlivých letech a zjišťoval příčiny 

výkyvů v odbytu jednotlivých komodit jsem zjistil důležitý fakt. Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s. nemá problém pevná paliva prodávat, ale naopak dodávat. V současné 

situaci by mohla prodat víc, než je schopna vytěžit. Z tohoto důvodu nemám žádný 

seriózní návrh ani opatření. 
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6. ZÁVĚR 

Vytěžením zásob kvalitního uhlí určeného pro třídění a briketování došlo k ukončení 

výroby tříděného uhlí v roce 2009. V roce 2010 byla ukončena výroba briket. Díky tomu 

došlo k vyrovnání poměru vlastního zpracování uhlí a odbytu. Stále větší důraz je kladen  

na využití vlastních technologií zpracování uhlí. 

Prodej uhlí Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. se tak od roku 2010 zúžil  

na prodej dvou komodit: prachového uhlí a multiprachu. 

Distribuce prachového uhlí a multiprachu určeného externím odběratelům probíhá  

z 80 % v železničních vagonech po dráze. Vzhledem ke geografickému položení 

společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s má velký vliv na odbyt časové 

omezení průjezdnosti tratí a výluková činnost Českých drah. Zbývajících 20 %  

je přepraveno automobilovou dopravou. Jedná se o zákazníky sídlící v blízkosti 

sokolovského revíru.  

Největším odběratelem hnědého uhlí je firma ČEZ, a.s., Praha. Tato společnost ročně 

odebere 2 miliony tun prachového uhlí pro svoji elektrárnu v Tisové. Její výhodné umístění 

v bezprostřední blízkosti revíru umožňuje efektivní výrobu elektrické energie, neboť není 

zatížena vysokými náklady spojenými s přepravou uhlí.  

Tento aspekt se odráží i u ostatních velkých odběratelů (teplárny, průmyslové firmy) 

umístěných převážně v oblasti Jihozápadní dráhy. Těmto zákazním je ročně dodáno rovněž  

2 miliony tun hnědého uhlí. Zbývající část roční produkce určené pro externí zákazníky  

(600 tis.tun) je určeno pro export na Slovensko a menším odběratelům. 

Druhou uhelnou komoditou určenou pro odbyt je multiprach.V souvislosti s vývojem 

trhu s ropnými produkty roste v posledních letech poptávka po této komoditě. V některých 

technologiích lze multiprach použít jako náhradu mazutu, nebo topného oleje. Proto bylo 

rozhodnuto v průběhu roku 2009 o investici na intenzifikaci výroby multiprachu. Roční 

produkce by tak mohla dosáhnout 200 000 – 300 000 tun. 

V roce 2007 bylo vytěženo 10 273 500 tun hnědého uhlí a odbyt pevných paliv dosáhl 

rekordních 6 356 400 tun. Od tohoto roku se však začal odbyt cíleně snižovat meziročně  

o více než 10 % (11 % v r.2008, 15 % v r.2009) Důvodem vedoucím k tomuto rozhodnutí 

byla snaha vedení společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s o prodloužení 

životnosti nejen těžební, ale i zpracovatelské části. Její životnost je závislá dodávkách uhlí 

z těžební části. V budoucnu by společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. chtěla 
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těžit ročně kole 8 000 000 tun hnědého uhlí s tím, že více než 50 % zhodnotí  

ve zpracovatelské části.  

Ve své práci jsem dospěl k názoru, že i přes snižující se zásoby uhlí jsou podmínky 

nastaveny tak, aby společnost mohla prosperovat i v budoucnu. 
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