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ABSTRAKT
Cílem této práce je podat základní informace o světových zásobách a o těžbě uhlí od 2. poloviny 20. 
století na základě rešerše vydaných publikací a digitálních zdrojů. Bakalářská práce se dále zmiňuje o 
historii těžby uhlí od období, kdy člověk objevil oheň až do současnosti. Rovněž se zabývá uhelnými 
ložisky  v  jednotlivých  zemích  a   popisuje  jejich  výskyt,  stáří  a  další  důležité  informace.  Blíže 
přibližuje  vývoj  těžby v  nejdůležitějších  uhelných zemích  světa  a  vysvětluje  termín  ,,peak  coal“. 
Stručně charakterizuje těžbu, zásoby, dovoz a vývoz České republiky. Součástí práce jsou také grafy a 
tabulky, které dokládají studovanou problematiku. 
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SUMMARY

The aim of this bachelor thesis is to summarize the basic information about the world´s reserve and the 
coal  mining  from the  other  half  of  twentieth  century.  This  work  is  based  on  glossary  topic  of 
publications and the digital sources. This work also focuses on history of coal mining since the human 
discovered fire. It deals with the coal deposits in individual countries and describes its occurence, age 
and other important information. One chapter of this work focuses on development mining in the most 
important  coal  countries  in  the  world a  explains  ,,peak  coal“.  It  briefly characterizes  production, 
reserve, import and export of Czech republic. Part of this work also includes graphs and tables, that 
illustrate the studied issues. 
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1. ÚVOD

Fosilní paliva jsou nerostné suroviny, které vznikaly v dávných dobách. Člověk postupem času začal 
využívat tepelnou energii, kterou fosilní paliva při hoření vydávají a bez které se svět nyní neobejde. 
Na  rozdíl  od  obnovitelným  zdrojů  energie,  které  lze  prakticky  využívat  neomezeně,  nevýhodou 
fosilních paliv je jejich nenávratnost. Využívání fosilních paliv vzrostlo hlavně v průběhu průmyslové 
revoluce a 20. století představuje vrchol, kdy se využívají prakticky ve všech oblastech civilizovaného 
světa. Ve 21. století je snaha alespoň částečně nahradit fosilní paliva obnovitelnými zdroji energie jako 
je  například  vodní,  větrná  a  sluneční  energie.  Uhlí  se  řadí  mezi  fosilní  paliva  a  je  nezbytnou 
energetickou surovinou. Tradičně se využívá pro výrobu tepla a elektřiny. Důležitou roli však hraje 
také  v  mnoha  oblastech  chemického průmyslu.  Světové  ověřené  zásoby uhlí  se  v  současné  době 
odhadují na více než 847 mld. t a při současné výši těžby by měly vystačit na dalších přibližně 119 let. 
Všechny fosilní paliva budou v budoucnu vyčerpaná, proto je důležité využívat je co nejúčinějším 
způsobem. Vývoj se proto musí zaměřit na co možná největší a nejefektivnější využití energie z každé 
vytěžené tuny uhlí, jelikož budoucnost bez  této hořlavé horniny může být daleko složitější. 
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2. VZNIK UHLÍ, VLASTNOSTI UHLÍ A JEHO LOŽISKA

2.1 Kaustobiolity

Kaustobiolity neboli  fosilní  paliva můžeme považovat  za  největší  akumulaci  sluneční  energie,  jak 
zářivé,  tak tepelné,  kterou si  naše  planeta  Země v dlouhé geologické historii  uložila.  Do skupiny 
fosilních paliv řadíme uhlí, ropu a zemní plyn. U všech  těchto tří typů je dokázaný organický původ. 
Fosilní paliva jsou ložiskovou formou odumřelé organické substance (nekromasy). Ta se nechází jak v 
zemské kůře tak na jejím povrchu. Podle kvalitativních a chemických parametrů se dělí do tří skupin. 
Podstatou tohoto rozdělení  je  především chování  (např.  rozpustnost  či  nerozpustnost)  jednotlivých 
typů kaustobiolitů v různých typech rozpouštědel. Tyto kategorie jsou:

       Bitumen- typická je pro něj výrazná luminiscence. Bitumen je organická látka, která je rozpustná 
v organických rozpouštědlech. V uhlí je zastoupen méně, než například v ropě a zemním plynu.

    Huminové látky- se rozpuštějí  hlavně v alkalických rozpouštědlech.  Jsou to organické gely a 
hydrosoly.  Největší  přítomnost  huminových  látek   můžeme  pozorovat  v  rašelině  a  hnědém uhlí. 
Naopak v ropě a ve vysoce prouhelněném uhlí je nenalezneme vůbec. 

    Kerogen  (s  karboidy)-  nejsou  rozpustné  ani  v  organických ani  v  alkalických rozpouštědlech. 
Kerogen je nerozpustný podíl organické příměsi v sedimentu. Karboidem je například antracit a umělý 
produkt, do kterého patří koks nebo saze (Dopita a kol., 1985).

2.2 Vznik uhlí

Energetickým zdrojem biologických procesů byla a je fotosyntéza, při níž jsou oxid uhličitý a voda 
přeměňovány na uhlohydráty a kyslík, který je uvolňován do atmosféry. Takto bylo syntetizováno asi 
1020  tun organické hmoty za celou dobu existence biosféry Země. Podle Roubíčka a Buchtele (2002) 
je hmotnost organického uhlíku na Zemi odhadována na 6,4.1015 tun , z čehož na uhlík v sedimentech 
připadá 5.1015 tun a na ostatní horniny 1,4.1015 tun. Uhlí se vytvářelo po dlouhou geologickou historii 
naší planety, v jeho zásobách je uloženo asi 90%  fosilních paliv Země. Na plynná a kapalná fosilní 
paliva připadá zbylých 10%. Geologické zásoby uhlí, které jsou u černého  uhlí oceňovány do hloubky 
1200m a u hnědého uhlí do hloubky 800m, jsou hodnoceny na 15.1012 tun (Bouška, 1977). 

Nynější bažiny a rašeliniště, předchůdci uhelných slojí, jsou vyvinuty hlavně v mírných klimatických 
pásmech  (Obr.  1.).  Za  vhodných  podmínek  vzníkají  rašeliniště  všude  mimo  pouště  a  polární 
končiny.Vznik velkých ložisek uhlí v rozlohách nad 1000 km2 a v mocnostech nad 10 m v období 
organogenní  sedimentace  umožnilo  podnebí  teplé  a  vlhké,  nikoliv  však  tropické.  Svědčí  o  tom 
rozšíření  rašelinišť  a  mokřad  v  současnosti.  Podmínky nejpříznivější  pro  nahromadění  největších 
geologických zásob uhlí probíhaly v geologických útvarech svrchního karbonu a permu a, zejména ve 
třetihorách. To byly geologické i atmosférické podmínky nejpříznivější (Roubíček a Buchtele, 2002; 
Havlena, 1963).
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Obr. 1. Rozložení bažin a rašelinišť na zeměkouli ( Roubíček a Buchtele, 2002)

V období od  karbonu do křídy se vyskytuje hlavně černé uhlí. Vyjímkou je karbonské hnědé uhlí v 
podmoskevské  pánvi.  Hnědé  uhlí  spadá  ve  většině  případů  do  třetihorního  stáří.Vyjímku  tvoří 
především terciérní indonéská uhlí z oblasti aktivní vulkanické činnosti (Roubíček a Buchtele, 2002).

Pro vznik fosilních paliv uhelné řady byl důležitý vznik organické hmoty na Zemi a vývoj života, 
hlavně rostlinstva. Jako výchozí látku fosilních paliv můžeme označit biomasu, což je souhrnný název 
pro těla živých organismů bez jejich anorganických obalů. Uhlík, vodík, kyslík, dusík a síru můžeme 
označit za základní prvky biomasy a za stavební látku biomasy můžeme považovat lignin, sacharidy, 
proteiny a  lipidy.  Obecně  je  označujeme  jako  biopolymery.  Lignin  podmiňuje  dřevnatý  charakter 
pletiv vyšších rostlin a jinde než v nich se nevyskytuje. U starých a vyspělých rostlin je podíl ligninu 
značný.  Je  hlavní  složkou  rašeliny,  jelikož  je  odolný  vůči  rozkladu.  Do  skupiny  sacharidů  patří 
celulóza, která je hlavní stavební hmotou nezdřevnatělého těla rostlin.  Celulóza neboli  buničina je 
hlavní složkou rašeliny.  Dále je v této skupině chitin, který je hojně zastoupený ve vláknech hub. 
Skupina proteinů je velmi  různorodá. Skládají  se z aminokyselin a jsou základem těl  planktonu a 
vícebuněčných živočichů.  Pro život  rostlin mají prvořadý význam. Společným znakem proteinů je 
vysoký obsah  dusíku.  Lipidy obsahují  vyšší  mastné  kyseliny.  Tvoří  vosky a  oleje  vícebuněčných 
rostlin (Dopita a kol., 1985; Havlena, 1963).

Aby se nekromasa vyšších rostlin změnila ve fosilní palivo, musí projít procesem uhelnění. Podstatou 
uhelnění  je  hluboký rozklad složitých velkých molekul  nekromasy na monomery a  poté  následná 
syntéza monomerů na nové, složité velkomolekulární organické látky, které jsou bohatší uhlíkem a 
vodíkem. K procesům uhelnění patří na zemském povrchu rašelinění a prouhelňování v kůře (Dopita a 
kol., 1985).
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Procesy vzniku uhlí probíhají ve dvou fázích: biochemické a geochemické fázi.

2.2.1 Biochemická fáze vzniku uhlí

Pro biochemickou fázi vzniku uhlí je důležitým faktorem aktivita rozkladných organismů. V průběhu 
této fáze nejdříve dochází k nahromadění rostlinného materiálu a později k jeho rozkladu. To se děje 
na  rozhraní  atmosféry  s  litosférou  nebo  hydrosférou,  také  v  hydrosféře  a  prvních  metrech 
sedimentární litosféry. Rozeznáváme dva typy rozkladných reakcí v biochemické fázi: 

         -Biochemické reakce - které probíhají formou oxidace nekromasy rozkladnými oragnismy. 
Rozkládají  ji  heterotrofní  organismy,  což  jsou  plísně,  houby,  aerobní  baktérie  a  to  za  přístupu 
vzdušného  kyslíku.  Naopak  autotrofní  organismy-  anaerobní  baktérie  rozkládají  nekromasu  za 
nepřístupu vzdušného kyslíku. 

          -Chemické reakce - hlavně oxidace, redukce a hydrolýza. Tyto reakce probíhají bez účasti 
organismů (Dopita a kol.,1985; Roubíček a Buchtele, 2002).

Rašeliniště vznikají nahromaděním rostlinného materiálu. Rostlina poté, co odumře, stane se  součástí 
nekromasy a  začne  se  rozkládat.  Podle  intenzity  přístupu  vzdušného  kyslíku  rozeznáváme:  tlení, 
trouchnivění,  rašelinění  a  hnití  a  všechny  tyto  procesy  se  dějí  před  překrytím  rozkládající  se 
nekromasy sedimentem. Tlení vzniká při neomezeném přístupu vzduchu, který vede k dokonalému 
okysličování,  přičemž se rozkládají  ústrojné zbytky organismů. Trouchnivnění  nástává za menšího 
přístupu  vzduchu  a  za  spoluúčasti  vody.  Pro  nedokonalý  přístup  vzduchu  nedochází  k  úplnému 
rozkladu, ale zůstává pevný zbytek, který nazýváme trouch ( Roubíček a Buchtele, 2002).

Rašelinění neboli humifikace probíhá z části nebo úplně subakvaticky. Huminogenní zóna je místo, 
kde je intenzita rašelinění nejvyšší. Tato zóna sahá od povrchu do hloubkou asi 0,5m. Rozkladnými 
organismy jsou zde bakterie,  plísně a houby.  Dále do větší  hloubky až 10m to jsou jen anaerobní 
baktérie.  Základ nekromasy rašelinišť tvoří  vyšší  neboli  cévnaté rostliny.  Nekromasa obsahuje jak 
jejich těla (kmeny,  větve,  stonky),  tak i  samostané části  (plody,  pylová zrna atd.).  U rašelinění  je 
přístup vzdušného kyslíku omezen, nemůže se však stát, že by jeho přísun nebyl žádný. Výsledným 
produktem rašelinění je rašelina, která je definována jako organická, hydrofilní, koloidní substance 
vytvářená  rašeliněním  a  obsahující  kolísavý  podíl  těl  a  částí  vyšších  rostlin  do  různého  stupně 
rozložených rašeliněním, dále minerální příměs a více než 75% vody.  Hnití  probíhá na dně lagun, 
vnitrokontinentálních jezer, mořských pánví a zálivů, tedy v hydrosféře. Přístup vzdušného kyslíku je 
velmi omezen až zcela uzavřen. Rozkladnými organismy jsou pouze anaerobní bakterie.   (Dopita a 
kol., 1985).

Uhlí a dnešní uhelné sloje, které vznikaly prouhelňováním rašeliny, jsou fosilní rašeliniště. Sloje, které 
vznikaly z rašeliny nahromaděné na místě,  se nazývají  autochtonní.  Pokud docházelo k transportu 
akumulací nekromasy, sloje jsou nazývány jako alochtonní (Dopita a kol.,1985).

2.2.2 Geochemická fáze vzniku uhlí

Tato fáze je úsekem, kdy se tvoří fosilní paliva. Začíná v prvních metrech, kde navazuje na aktivitu 
mikroorganismů  a  pokračuje  do  hloubky.  Končí  tam,  kde  se  začíná  projevovat  kontaktní  nebo 
regionální metamorfismus (Dopita a kol.,1985). Nejdůležitějšími geologickými faktory pro tuto fázi 
jsou  teplota,  tlak  a  čas.  Vzrůstající  teplota  mění  chemickou a  strukturní  stavbu organické hmoty. 
Faktor tlaku hraje důležitou roli v ovlivňování objemu plynné fáze. Tím se mění intenzita reakcí při 
prouhelňování. Čas je méně důležitým faktorem, spíše ukazuje, že až na výjimky se více prouhelněná 
uhlí  objevují  jen  ve  starších  geologických  formacích.  Nejdůležitější  při  geochemické  fázi  je 

4



prouhelňování.Při  procesu  prouhelňování  vzniká  z  vrstev  rašeliny  a  sapropelu  hnědouhelná, 
černouhelná a nebo antracitová sloj. Uhelný kaustobiolit, existuje v kůře v plynné a tuhé fázi. Plynná 
fáze je methan CH4 , který se při prouhelňování uvolňuje. K pevné fázi řadíme rašelinu a uhlí, které je 
málo,  středně nebo hodně prouhelněné.  Podle  stupně prouhelnění  ho nazýváme lignitem,  hnědým 
uhlím, černým uhlím a antracitem (Dopita a kol.,1985).

2.2.2.1 Stadia prouhelňování

K prvnímu úseku prouhelňování řadíme porašelinné stádium, které se vyznačuje slehlými rašelinami, s 
obsahem vody menší než 75% a obsahem uhlíku vyšší než 60%. Je patrný vysoký stupeň rozkladu. To 
se projevuje  nadměrným výskytem gelů. 

Hnědouhelné stádium- dělíme na hnědouhelnou hemifázi, ortofázi a metafázi . Do tohoto dělení patří 
uhelný hemityp neboli lignit, hnědouhelný ortotyp a metatyp. Ve hnědouhelném hemitypu jsou patrné 
světlejší  a tmavší kousky dřeva. Také můžeme pozorovat letokruhy.  Ortofáze je typická rozdílným 
leskem. Základní hmota je téměř nelesklá, oproti kouskům dřeva, které jsou lesklé až velmi lesklé. U 
metafáze se snižuje rozdíl v lesku mezi jednotlivými pásky. Uhlí je v této fázi zbarveno do černa. 

Černouhelné stádium- se rovněž dělí na černouhelnou hemifázy, ortofázi a metafázi  s černouhelným 
hemitypem,  ortotypem a metatypem.  U hemifáze je  výrazné páskování  a  výrazné rozdíly v  lesku 
pásků.  U ortofáze se  páskování  postupně  ztrácí.  Metafáze  se  vyznačuje  značným leskem a  skoro 
žádným páskováním. 

Antracitové  stadium-se  dělí  z  pravidla  na  antracitovou  a  meta-antracitovou  fázi.  U  těchto  fází 
páskování neexistuje.  Hmota je lesklá.  Obsah uhlíku je zde vyšší  než 91% (Roubíček a Buchtele, 
2002; Dopita a kol., 1985). 
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Tab. 1. Přehled procesů, stadií a fází při tvorbě fosilních paliv (Dopita a kol., 1985)

Fosilní paliva skupiny uhlí Přírodní uhlovodíky

základní vůdčí 

procesy

produkty a rzhraní 

podle RoV (%)

Názvosloví používané v ČR základní vůdčí 

procesy
produkt

proces fáze stadium produkt fáze proces fáze

rašelina rašelinné rašelina

slabě 

  

0,45 až 0,55

porašelinné 

hnědouhelné

subhumit 

hnědé 

uhlí 

RoV 0,5% 

černé 

uhlí

RoV 2,4%

antracit

meta-

antracit

 
hemifáze

ortofáze

metafáze

hemifáze

ortofáze

metafáze

antracitov

á

meta-

antracitov

á

středně

2,4

černouhelné

hodně antracitové

2.2.3 Klasifikace uhlí 

Hnědé uhlí, černé uhlí a antracit se liší podle stupně prouhelnění. Klasifikace uhlí podle prouhelnění 
vychází z evolučního procesu, při kterém se původní organické látky přeměňují na materiál s vyšším 
obsahem uhlíku, který v důsledku zvyšujícího se prouhelnění narůstá. Obsah uhlíku lze nejvhodněji 
vyjádřit  ve  vztahu  k  organické  hmotě  uhlí  v  suchém a  bezpopelnatém stavu,  který  vyjadřujeme 
symbolem Cdaf.  Dobrou korelaci  s  obsahem uhlíku má  obsah prchavé hořlaviny vyjádřený opět  v 
suchém a bezpopelnatém stavu symbolem Vdaf. V průběhu prouhelňování  roste obsah uhlíku a klesá 
obsahem prchavé hořlaviny, což vyjadřuje i tzv. Hiltovo pravidlo. 

Česká norma (ČSN 44 1346) rozeznává 8 typů černých uhlí. 
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Tab. 2. Určení typu uhlí u černých uhlí (ČSN 44 1346)

Typ uhlí značka RoV  (%) Vdaf (%)

pálavé D pod 0,65 nad 41

plynové G 0,65-0,95 33-41

žírné Ž 0,96-1,15 28-33

koksové-žírné KŽ 1,16-1,30 24-28

koksové I. skupiny Ka 1,31-1,45 20-24

koksové II. skupiny Kb 1,46-1,85 14-20

antracitové T 1,86-2,20 1o-14

antracit A nad 2,20 pod 10

Z  celosvětového  hlediska  existuje  mnoho  různých  klasifikací  uhlí,  ovlivněných  přístupem  jeho 
zainteresovaných uživatelů z energetický, metalurgických, chemických a jiných odvětví. Při využití 
černého uhlí v procesech výroby koksu se dlouhodobě osvědčila tzv. Mezinárodní klasifikace černých 
uhlí (ČSN 44 191), která klasifikuje hodnocené uhlí trojčíslím podle schématu znázorněného v Tab. 3.

Tab. 3. Mezinárodní systém klasifikace černých uhlí ( ČSN 44 1391)

Nejdůležitějším klasifikačním parametrem pro hodnocení prouhelnění je obsah prchavé hořlaviny Vdaf 

(%),  vyjádřený zde prvním číslem kódu v rozsahu 0 až 9.  Druhé kódové číslo v rozsahu 0 až 3 
vyjadřuje  hodnotu  indexu  puchnutí  (ČSN  44  1373)  a  třetí  kódové  číslo  hodnotí  koksovatelnost 
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dilatometrickou zkouškou (ČSN 44 1374) v rozsahu 0 až 5. 

Jelikož  došlo  ke  značnému  růstu  mezinárodního  obchodu  s  uhlím,  vypracoval  se  po  roce  1980 
komplexní systém hodnocení uhlí. Tento systém byl přijat Evropskou hospodářskou komisí v Ženevě 
v roce 1988. Jak ukazuje Tab. 4.,  systém zohledňuje všechny základní parametry jakosti.  Hodnotí 
následující parametry: střední světelnou odraznost vitrinitu RoV (%) a její směrodatnou odchylku s (-), 
obsah inertinitu I (% obj.), obsah liptinitu L (% obj.), obsah prchavých látek Vdaf (%), index puchnutí 
SI (-), obsah popela Ad (%), obsah celkové síry Sd

t (%) a spalné teplo Qdaf
s podle ČSN 44 1352.

Tab. 4. Mezinárodní systém klasifikace uhlí ( ECE, Ženeva 1988) 
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3.  LOŽISKA UHLÍ VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

Zásoby uhlí se utvářely v jednotlivých érách geologické historie Země v závislosti na vývoji flory, 
paleogeografických, paleoklimatických a geotektonických podmínkách. Jejich rozmístění ve světě je v 
důsledku různé intenzity projevu těchto podmínek nerovnoměrné. Největší koncetrace karbonských 
uhlonosných útvarů se nachází v euroamerickém prostoru zatímco na území jižní Afriky, Austrálie a 
Indie, spadají do permu. Dále jsou uhlonosné útvary z jury a křídy v Asii a v Severní Americe. V 
Severní a Jižní Americe můžeme najít ložiska uhlí z třetihorního a čtvrtohorního útvaru (Roubíček a 
Buchtele, 2002).

Tab. 5. Geologické zásoby uhlí (%) utvořené na kontinentech v geologických obdobích (Roubíček a Buchtele 
2002)

kontinent
Geologické období

karbon perm trias jura křída třetihory

Evropa 62,8 18,6 0,01 0,3 0,1 18,2

Asie 17,1 39,8 0,02 28 10,3 4,8

Severní 
Amerika

17,6 0,6 0,02 0,2 47,3 34,3

Jižní Amerika 14,7 - - - 21,3 64

Afrika 0,1 94,7 2,2 2,2 0,4 0,4

Austrálie a 
Oceánie

- 40,5 1,7 0,6 0,6 56,6

kontinenty 
celkově

20,5 26,8 0,1 16,3 20,5 15,8

3.1 Historie a současnost těžby uhlí

Díky svému množství a rozložení byly uhelné zásoby těženy na většině kontinentů po dlouhou historii. 
Rozmístění zdrojů uhlí na zemském povrchu je mnohem rovnoměrnější než zásoby ropy a zemního 
plynu. Uhlí bylo a je jednou z nejdůležitějších energetických surovin na naší planetě. Ve srovnání s 
palivy jako je například  dřevo, přináší uhlí  mnohem větší  množství  energie. Historicky bylo uhlí 
používáno hlavně jako prostředek k vytápění domácností, nyní hraje důležitou roli v průmyslu, a to v 
hutnictví a výrobě slitin.

Uhlí má velmi dlouhou a pestrou historii. Poté co člověk objevil ohěň, poznal také hořlavost uhlí. Při 
táboření nedaleko přirozených výchozů mohlo dojít k náhodnému zapálení a nalezení tohoto bohatství. 
Ověřené doklady této situace,  ke ktreré pravděpodobně došlo, jsou známy z pravěkého sídliště na 
Landeku v Ostravě. Jsou staré asi 30 000 let (Havlena, 1963).

Z evropské oblasti máme nejstarší dochovaný písemný doklad, který dokazuje vědomé použití uhlí ve 
spise o ,,O kamenech “ od řeckého přírodovědce Theofrastra (3.stol. před n.l.). 
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Poprvé  bylo  uhlí  využito  komerčně  patrně  v  Číně  již  v  roce  1000  př.n.l.  Existují  zprávy,  že  v 
severovýchodní části Číny existoval uhelný důl a vytěžené uhlí sloužilo k tavení mědi a k  odlévání 
mincí. (net 1) Také Aristoteles se ve svých spisech zmiňoval o uhlí, kde ho označil skálou. Objevy 
popela v římských městech ukazují, že Římané využívali uhlí již od roku 400  n.l.  jako svůj hlavní 
zdroj energie (Havlena, 1963).

První zmínky o využití uhlí na americkém kontinentu jsou známy z dob Aztéků, kteří jej používali 
jako palivo. V době 2. století našeho letopočtu, kdy Římané ovládali oblast Velké Británie, využívali 
všechny hlavní uhelné pánve, kromě  Severní a Jižní Staffordshire. Uhlí sloužilo jak pro místní obchod 
tak i pro rozvoj obchodu podél pobřeží Severního moře. Dodávky uhlí směřovaly do měst jako byl 
Londýn a Yorkshire. Dále se tento obchod rozšířil do kontinentálního Porýní, kde se již uhlí používalo 
k tavení železné rudy. Uhlí se v té době používalo k vytápění veřejných i vojenských lázní a také k 
vytápění obydlí bohatých občanů. Mnoho výkopů odhalilo pozůstatky zásob uhlí v pevnostech podél 
Hadrianovy zdi ( net 1).

Poté co Římané opustili tuto oblast v roce 410 n.l., nejsou již k dispozici žádné záznamy o využití uhlí 
až do konce 12. století. Krátce po podpisu  Magna charta libertatum v roce 1215 se s uhlím začalo 
obchodovat v oblastech Skotska a severovýchodní Anglie, kde byly na mořských březích objeveny 
výchozy karbonských vrstev s uhelnými slojemi. Toto uhlí bylo známé jako ,,mořské uhlí“. Využívalo 
se k pálení vápna a tavení kovů, k vytápění domácností nebylo vhodné. V roce 1228 se tento typ uhlí 
dovážel i do Londýna. Během 13. století se obchod s touto komoditou rozšířil po celé Británii. Do 
konce století většina pánví ve Skotsku, Walesu a  Anglii už fungovala v menším měřítku. V průběhu 
první  poloviny 14.  století  se  uhlí  začalo hojně využívat  k  vytápění  domácností  a  to  především v 
oblastech kde se těžilo. Edward III. byl prvním králem, který začal podporovat i export uhlí mimo 
Velkou Británii například do Francie (Freese, 2003). V 15. století se poptávka po uhlí stále zvyšovala a 
docházelo k jeho rozšíření do Evropy. V 16. století docházelo v Anglii k výraznému úbytku dřeva a na 
konci 17. století se stalo zcela nedostupným. Uhlí tak zcela nahradilo dřevo, díky své nižší ceně a 
vyšší účinnosti. První psanou zmínku o uhlí v amerických dějinách pořídil roku 1673 Loius Joilet, 
který se zmiňoval o ,,Energii ze země“ ve své knize o regionu řeky Illinois.V 18. století byly zásoby 
uhlí objeveny kolonisty ve východní části Severní Ameriky (net1).

Role  uhlí  v  různých érách  historie  rostla  různorodě.  Poptávka  po  uhlí  se  výrazně  zvýšila  během 
industriální revoluce v 18. a 19. století. Těžba ještě vzrostla díky zlepšení zpracování uhlí a zejména 
díky společenskému pokroku, který umožňoval daleko širší  využití zdrojů uhlí. James Watt a jeho 
patent parního motoru v roce 1769, byl z velké části zodpovědný za nárůst spotřeby uhlí. Historie 
těžby uhlí a použití je spojena s průmyslovou revolucí, výrobou železa a oceli, železniční dopravou a 
parním strojem. Uhlí se také používalo k výrobě plynu pro plynová světla, která byla využita v mnoha 
městech. Rozvoj plynového osvětlení se rozvíjel v městských oblastech, hlavně v Londýně, na počátku 
19. století. Použití svítiplynu v pouličním osvětlení bylo nakonec nahrazeno moderní elektrickou érou. 
S rozvojem elektrické energie v 19. století se budoucnost uhlí začala vázat na výrobu elektřiny. První 
elektrocentrála,  vyvinuta  Thomasem Edisonem,  byla  zapojena roku 1882 v New Yorku.  Dodávala 
elektrickou energii pro osvětlení domácmostí. Roku 1960 se největším zdrojem primární energie stala 
ropa. Růst poptávky po ropě způsobil hlavně obrovský rozvoj v sektoru dopravy. Jeho důležitost však 
v dalších obdobích znovu vzrostla (net 2).

I nyní uhlí hraje důležitou roli v mnoha průmyslových odvětvích na celém světě. Nejvýznamější je 
využití uhlí pro výrobu elektřiny, oceli, průmyslovou výrobu cementu a pro výrobu kapalného paliva. 
V roce 2008 bylo spotřebováno na celém světě asi 5,9 mld. t. černého uhlí a 909 milonů tun hnědého 
uhlí. Od roku 2000 roste globální spotřeba uhlí mnohem rychleji než u ostaních paliv. Čína, USA, 
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Indie, Japonsko a Jižní Afrika- tvoří 82 % celkové světové spotřeby uhlí (net 2).

Různé typy uhlí mají různé použití. Černé energetické uhlí, se používá hlavně při výrobě elektrické 
energie.  40  %  elektrické  energie  ve  světě  je  vyráběno  spalováním  černého  a  hnědého  uhlí. 
Koksovatelné  uhlí  je  definováno  jako  černé  uhlí  s  kvalitou,  která  umožňuje  výrobu  koksu  pro 
vysokopecní výrobu surového železa případně k otopovým účelům (net 2).

Největší spotřebitel na trhu s uhlím je v současné době Asie. Ta představuje více než 65 % celosvětové 
spotřeby uhlí. Největší podíl v této spotřebě má Čína. Mnoho zemí nemá dostatečné přírodní zdroje k 
pokrytí svých energetických potřeb a je tedy nutný dovoz těchto surovin. Země jako Japonsko a Korea 
dovážejí  značné  množství  energetického  i  koksovatelného  uhlí.  Další  důležitou  roli  hraje  uhlí  v 
chemickém a farmaceutickém průmyslu. Některé výrobky mohou být vyrobeny z vedlejších produktů 
uhlí ( net2). 

3.2. Ložiska uhlí s největšími světovými zásobami a těžbou uhlí

Zásoby uhlí jsou rovnoměrně rozmístěny po celém světě. Existují však některé země, které dominují v 
žebříčku  zásob.  Prokázané  zásoby uhlí  činily na  konci  roku 2008 přibližně  826 miliard  tun,  což 
představuje přibližně 122 let těžby při současném tempu. Tato data se liší od prognóz z roku 2005, kde 
byly zásoby odhadnuty na 847,5 miliard tun a odhad těžby byl na 145 let. Data, které jsou k dispozici 
nevysvětlují pokles o téměř 21 miliard tun. Uhelné zásoby jsou uloženy v 70 zemích a tyto zásoby 
můžeme rozdělit na třetiny. Třetina zásob se nachází v Severní Americe (29%), kde vévodí Spojené 
státy americké. Druhá třetina je v Euroasii (34%), které vévodí Rusko, Ukrajina, Kazachstán a Srbsko. 
Poslední třetina zásob uhlí se nachází v Asii a Oceánii (31%), kde se rezervy v samotné Číně rovnají 
součtu rezerv Indie a Austrálie. Afrika představuje méně než 5 % z celkových zásob uhlí ve světě. 
Jižní Amerika má pouze 2 % z celkových zásob. Zásoby celkem: Spojené státy (28,9%), Rusko (19%), 
Čína (13,9%), Austrálie (9,2%) a Indie (7,1%). Další zásoby jsou na Ukrajině (4,1%), v Kazachstánu 
(3,8%),  v Jihoafrické republice (3,7%) a Srbsko (1,7%).  Dalších necelých 10 % tvoří  zbylých 60 
zemí  .  Ukrajina a zásoby hnědého uhlí  a  lignitu byly v roce 2008 vyčísleny na 18,5 miliard tun. 
Zásoby černého uhlí byly vyčísleny na  15,5 miliard tun. Kazachstán má největší zásoby v centrální 
Asii a to 31,3 miliard tun uhlí. Z toho 90 % tvoří černé uhlí a antracit. Více než 90 % výroby elektřiny 
v Kazachstánu zajišťuje uhlí.  Evropa představuje pouhých 5 % světových zásob. Do těchto zásob 
řadíme státy jako : Srbsko (13,9 miliard tun v roce 2005), Polsko (7,5 miliard tun), Německo (6,7 
miliard tun), Česká republika (4,5 miliard tun), Řecko (3,9 miliard tun), Maďarsko (3,3 miliard tun), 
Bulharsko (2 miliardy tun).  Zásoby v Srbsku jsou z  99 % tvořeny lignitem a jsou těženy hlavně 
povrchově. Největší zásoby lignitu má Německo a je na prvním místě ve světě. Polsko stojí na druhém 
místě v Evropě a jeho zásoby tvoří 6 miliard tun černého uhlí a 1,5 miliard tun lignitu. V africké těžbě 
uhlí dominuje Jihoafrická republika. Zásoby byly odhadnuty na 30 miliard tun v roce 2008 a skládají 
se pouze z černého uhlí. V Asii jsou dominantní dvě země: Čína a Indie. Čína je na druhém místě se 
zásobami černého uhlí a na třetím místě se zásobami hnědého uhlí a lignitu. Využitelné zásoby uhlí se 
v roce 2008 odhadovaly na 114,5 miliard tun (net 13).

Zásoby uhlí v Indii tvoří převážně černé uhlí a jsou odhadnuty na 54 miliard tun v roce 2008. Indie má 
také zásoby hnědého uhlí a to 4,6 miliard tun uhlí. Indonésie má také velké prokazatelné zásoby uhlí , 
které byly vyčísleny na  4,3 miliard tun uhlí v roce 2008. 40 % zásob tvoří hnědé uhlí, 32 % tvoří 
lignit a 28 % tvoří černé uhlí. Poslední zemí je Austrálie, která se se svými zásobami obsadila čtvrté 
místo ve světě. Zásoby černého a hnědého uhlí se odhadují na 39,3 miliard tun. Zásoby lignitu jsou 
vypočítány na přibližně 37,4 miliard tun uhlí.  Celkové zásoby Austrálie jsou odhadovány na 76,5 
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miliard tun v roce 2008. Uhlí je výborné kvality s nízkým obsahem síry, popela a jiných nečistot (net 
13). Geografické rozložení zásob černého a hnědého uhlí ve světě ukazují obr. 9. a 10. 

Obr. 9. Geografické rozložení využitelných zásob černého uhlí v roce 2008 (BP Statistical Review 2009)

Obr. 10. Geografické rozložení využitelných zásob hnědého uhlí v roce 2008 (BP Statistical Review 2009)
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Tab. 6. Prokázané zásoby uhlí ve světě 

Zdrojová data: BP Statistical Review 2011

13

Uhlí: prokázané zásoby na konci roku 2010
Antracit Hnědé uhlí

Milion Tun a černé uhlí a lignit Celkem Podíl na celkových R/P ratio

Spojené státy  americké 108501 128794 237295 27,6% 241
Kanada 3474 3108 6582 0,8% 97
Mexiko 860 351 1211 0,1% 130
Celkem Severní Am erika 112835 132253 245088 28,5% 231

Brazílie - 4559 4559 0,5% *
Kolumbie 6366 380 6746 0,8% 91
Venezuela 479 - 479 0,1% 120
Ostatní státy Severní a Střední ameriky 45 679 724 0,1% *
Celkem Střední a Jižní Am erika 6890 5618 12508 1,5% 148

Bulharsko 2 2364 2366 0,3% 82
Česká republika 192 908 1100 0,1% 22
Německo 99 40600 40699 4,7% 223
Řecko - 3020 3020 0,4% 44
Maďarsko 13 1647 1660 0,2% 183
Kazachstán 21500 12100 33600 3,9% 303
Polsko 4338 1371 5709 0,7% 43
Rumunsko 10 281 291 w 9
Ruská federace 49088 107922 157010 18,2% 495
Španělsko 200 330 530 0,1% 73
Turecko 529 1814 2343 0,3% 27
Ukrajina 15351 18522 33873 3,9% 462
Velká Británie 228 - 228 w 13
Ostaní Evropa a Eurásie 1440 20735 22175 2,6% 317
Celkem Evropa a Eurásie 92990 211614 304604 35,4% 257

Jihoafrická republika 30156 - 30156 3,5% 119
Zimbabw e 502 - 502 0,1% 301
Ostatní Afrika 860 174 1034 0,1% *
Střední východ 1203 - 1203 0,1% *
Celkem Afrika a Střední východ 32721 174 32895 3,8% 127

Austrálie 37100 39300 76400 8,9% 180
Čína 62200 52300 114500 13,3% 35
Indie 56100 4500 60600 7,0% 106
Indonésie 1520 4009 5529 0,6% 18
Japonsko 340 10 350 w 382
Nový Zéland 33 538 571 0,1% 107
Severní Korea 300 300 600 0,1% 16
Pakistán - 2070 2070 0,2% *
Jižní Korea - 126 126 w 60
Thajsko - 1239 1239 0,1% 69
Vietnam 150 - 150 w 3
Další Asie a Pacif ik 1582 2125 3707 0,4% 114
Celkem Asie a Pacifik 159326 106517 265843 30,9% 57

Celkem Svět 404762 456176 860938 100,0% 118
zdroj: OECD 155926 222603 378529 44,0% 184
Mimo OECD 248836 233573 482409 56,0% 92
Evropská Unie 5101 51047 56148 6,5% 105
bývalý Sovětský svaz 86725 141309 228034 26,5% 452



3.2.1 Uhelná ložiska v USA

V Severní Americe se nachází většina uhlených zásob a z toho 98 % se nachází ve Spojených státech. 
V roce 2010 byly prokázané zásoby černého uhlí a antracitu vyčísleny na 108 miliard tun. Zásoby 
hnědého uhlí v roce 2010 byly vyčísleny na 129 miliard tun (net 13). Nejvýznamější uhelná ložiska v 
USA vznikala v karbonu, křídě a v třetihorách. Máme šest oblastí s nejvýznamnějšími ložisky: Skalisté 
hory, severní Velké plošiny, centrální, jižní, východní a západní oblast, která leží u pobřeží Tichého 
oceánu. Ve východní oblasti  se nacházejí  karbonské nebo také triasové černouhelné až antracitové 
sloje. V centrální oblasti se nachází karbonské černé uhlí. Obrovské zásoby hnědého uhlí se nacházejí 
v jižní oblasti. V oblasti Skalistých hor a Velkých plošin se nacházejí ložiska jak hnědého uhlí tak 
černého uhlí z období křídy až eocenu. V centrální a východní oblasti máme 80- 117 významných 
uhelných ložisek. V ostatních oblastech máme 20- 40 uhelných ložisek i méně. Těžené uhlí má střední 
obsah síry 1,9% a je  středně popelnaté  do 12%.  Největší  zastoupení  mají  černá uhlí  a  to  43% z 
celkových zásob. Nacházejí  se v illinoiské, appalačské, michiganské, západní a v dalších pánvích. 
Také ve vnitřní části Skalistých hor a na severní Velké plošině. Vnější část Skalistých hor je typická 
nízko prouhelněným černým uhlím. Mississipská a texaská pánev je tvořena hnědým uhlím, které tvoří 
28% z celkových zásob. Antracity tvoří jen 1% celkových zásob a nacházejí se hlavně v pensylvánii. 
Jedna  z  mála  prouzkoumaných  oblastí  je  Aljaška,  kde  se  nacházejí  hnědo  –  i  černouhelné  sloje 
mezozoického a třetihorního stáří.  Obr. 2 ukazuje rozložení pánví a uhelných ložisek  (Roubíček a 
Buchtele, 2002; Dopita a kol., 1985).

Obr. 2. Schematická mapa rozdělění uhelných pánví a nalezišť v USA (Roubíček a Buchtele, 2002)

Převážná  nízká  mocnost  pokryvu  uhelných  zásob  umožňuje  v  USA převahu  lomové  těžby.  Z 
udávaných těžitelných zásob 240 mld. t. je jedna čtvrtina koksovatelné uhlí. Roční těžba je 975,2 Mt 
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uhlí  v  roce  2009  (net  21).   Jeho  vysoký  export  spolu  s  nízkými  náklady,  které  jsou  spojené  s 
převažující  povrchovou  těžbou,  výhodná  transoceánská  přeprava  vyváženého  černého  uhlí  jsou 
příčinami skvělého postavení amerického uhlí ve světě  (Roubíček a Buchtele, 2002; Dopita a kol., 
1985; net4; net 5).

3.2.2 Uhelná ložiska v Rusku 

Společně s USA se ložiska uhlí v Rusku podílejí na světových zásobách  23,4%, což je nejvíce. Rusko 
se zásobami 108 miliard tun hnědého uhlí a 49 miliard černého uhlí v roce 2008 se řadí na druhou 
pozici za USA (net 13). Jejich životnost vzhledem k relativně nízké těžbě 250 – 300 Mt.rok-1 přesahuje 
500 let. Díky vnitrokontinentální poloze rozhodujících ložisek má Rusko relativně nízký vývoz uhlí 
kolem 25  Mt.rok-1. Geologické zásoby uhlí v evropské části vznikly v karbonu a v permu. Zásoby v 
asijské části vznikly převážně v permu a v juře. 98% ruských zásob uhlí vzniklo v karbonu, permu a 
juře. Většina uhelných zásob 70 – 80% leží v asijské části za Uralem. Asi 60% těžby je prováděno 
povrchovou těžbou. Existuje zde několik ekonomicky nejvýznamnějších pánví. V 80. a 90. letech 20. 
století  se  přednostně  rozvíjely  pánve  kansko-ačinská  a  jihojakutská  pánev.  Díky  klimatickým 
podmínkám je těžba velmi obtížná v pečorské, lenské, tunguzské a jihojakutské pánvi. Na obr. 3. jsou 
znázorněny těžené uhelné lokality.

Obr. 3. Výskyt uhelných pánví na území Ruska (Roubíček a Buchtele, 2002)
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Nejvýznamější a nejperspektivnější pánve jsou: 

Doněcká pánev- Pánev o rozloze 60 000 km2. Vznikala koncem devonu a vyvíjela se až do permu. 
Rozkládá se na území Ukrajiny a Ruska a pro evropskou část je nejdůležitější. Tato pánev produkuje 
asi třetinu těžby černého uhlí v Rusku. Vznikla koncem devonu a vyvíjela se až do permu. Je zde asi 
60 stálých černouhelných slojí s průměrnou mocností 1,14m. Ověřených geologických zásob je v této 
pánvi 39 mld. t. V doněckém revíru se těží velmi kvalitní uhlí, asi 12% zásob připadá na koksovatelné 
uhlí. 

Kuzněcká pánev- O rozloze 26 000  km2  je nejdůležitější  pánví pro asijskou část Ruska. Jsou zde 
zastoupeny různé typy černého uhlí především permského stáří. Bilanční zásoby se odhadují na 45,9 
mld. t, z toho 23,7mld. t koksovatelných uhlí. Největší uhlonosnost má střední část pánve. 

Kansko-ačinská pánev- Tato pánev má rozsah asi 50 000  km2. Uhelné zásoby v této pánvi vznikly v 
juře. Obsahuje 8 až 28 slojí o celkové mocnosti 20 až 83 metrů. Uhlí je na rozhraní hnědouhelného 
metatypu a černouhelného hemitypu.   Ověřěné zásoby jsou vyčísleny na 127 mld. t. Vytěžené uhlí je 
vhodné pro energetiku, energoenergetiku, zkapalnění a pro zplynění. 

Tunguzská pánev- (stáří-jura a křída) Těžba v této pánvi je díky nepříznivým podmínkám neobyčejně 
obtížná. Ověřené zásoby jsou 6,4 mld. t. Jsou zde zásoby černého i hnědého uhlí. 

Lenská pánev- (stáří-jura a křída) Má rozlohu 600 000  km2 a tvoří největší uhlonosnou pánev na světě. 
Ověřené zásoby jsou 3,97 mld. t.  A vytěžené uhlí se používá převážně v energetice. Z geografického a 
ekonomického hlediska těžba v této oblasti není zatím příliš perspektivní. 

Jihojakutská (algamská) pánev- (stáří- jura a křída) Má největší zásoby koksovatelného uhlí v Rusku. 
Rozloha této pánve je 25 000  km2. Geologické zásoby činí 44 mld. t, ověřené zásoby 5,19 mld. t, z 
nich je 4,3 mld. t koksovatelného uhlí. 59% zásob uhlí se nachází v hloubkách do 300 m. Uhlí z této 
oblasti tvoří surovinovou základnu pro hutní průmysl východní Sibiře a také pro export do Japonska 
(Roubíček a Buchtele, 2002; Dopita a kol., 1985).

3.2.3 Uhelná ložiska v Číně

Čína má na svém území nesmírné uhelné bohatství. Uhelné zásoby vznikly v karbonu, permu, juře, 
křídě a kenozoiku.  Uhlonosné útvary pokrývají  více než 0,5 mil.  km2.  Čína má řadu obrovských 
černouhelných a hnědouhelných pánví. 69% zásob připadá na černé uhlí, 17% na antracit a 14% na 
měkké hnědé uhlí. Vyskytuje se zde asi 2000 samostatných ložisek, z nichž až 70 ložisek můžeme 
označit za hlavní. Podmínky pro dobývání uhlí bývají nepříznivé, jelikož část uhlonosných útvarů je 
zakryta zvodněnými sedimenty, které mají mocnost až 500 m. Průměrná mocnost dobývaných slojí je 
asi 2 m. Největší průmyslový význam mají pánve a sloje černého uhlí v severní Číně z období permu a 
karbonu. V autonomní oblasti Vnitřního Mongolska se také nacházejí významné zásoby hnědého uhlí. 
Za  nejvýznamější  se  považuje  provincie  Shanxi,  Henan,  Heilogjiang,  Sichuan,  Shandong,  Hebei, 
Lioming a autonomní oblast Vnitří Mongolsko. Čína zaujímá 1. místo na světě v těžbě uhlí a její podíl 
se nadále zvyšuje. Nejvýznamější provincie je Shanxi ve které se nachází 1/3 zásob uhlí v Číně. V 
roce  1989  tato  provincie  zajišťovala  38% uhlí  vytěženého  v  zemi.  Provincie  Shanxi  má  několik 
důležitých pánví. Jednou z nich je pánev Dalong. Má rozlohu 2 200 km2. Ložiska jsou z doby permo-
karbonu, ale také z jury.  Ložisko Dalong má 20 slojí. Jejich průměrná mocnost je 1 – 3 m. Další 
pánve jsou Xishan a Yangquan, kde se nacházejí sloje černého uhlí a antracitu. 150 km východně od 
Pekingu leží provincie Hebei ve které se nacházejí ložiska Kailuan a Fengfeng. Obě tyto ložiska mají 
kvalitní koksovatelné uhlí z období perm-karbon. Provincie Shandong má ložisko Yanzhou, kde se těží 
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černé uhlí a antracit. Další významné ložisko je Xinven. Další tři významné pánve jsou v provincii 
Heilongjiang.  Ložisko Hegang,  kde se těží  koksovatelné uhlí.  Dále ložisko Jixi  s  žírným uhlím a 
ložisko Shuangyashan.Autonomní oblast Vnitří Mongolsko se nachází v provincii Neimenggu. Zde se 
nachází dvě významná hnědouhelná ložiska. Ložisko Huolinhe má rozlohu 540 km2,  se zásobami 12,9 
mld. t. Ložisko Junggar o rozloze 1723  km2 má zásoby hnědého uhlí ve výši okolo 24 mld. t. Čína je 
zemí s dominantním podílem uhlí 76,2 % na primárních energetických zdrojích. Je to země s třetími 
největšími zásobami na světě a největší roční těžbou uhlí (net 23; Roubíček a Buchtele, 2002; Dopita a 
kol.,1985) 

Obr. 4. Mapa rozmístění pánví a ložisek uhlí v Číně (Roubíček a Buchtele, 2002)

3.2.4 Uhelná ložiska v Austrálii

Uhelná ložiska v zemi spadají do útvaru permu, triasu, paleogénu a neogénu. Jejich lokalizace ukazuje 
obr. 5. Nejdůležitější uhelné pánve leží při východním australském pobřeží v Queenslandu a v Novém 
Jižním Walesu, který je nejvýznamějším nalezištěm černého uhlí. Nachází se zde pánev Sydney, která 
má 14 slojí. Hlavní sloj má mocnost 1,2 až 6 m a zajišťuje 50 % roční těžby země.  Dává kvalitní 
černé uhlí a antracitu (perm-trias). 

Asi 90 % australských zásob černého uhlí je uloženo právě v Qeenslandu a v Novém Jižním Walesu. 
Největší je pánev Sydney, někdy také zvaná centrální pánev má rozlohu 30 000 km2. Důležité souslojí 
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v  pánvi  Sydney je  Greta  s  5  –  6  slojemi  o  celkové  mocnosti  35m.  Nejvýznamější  australským 
nalezištěm černého uhlí je stát Nový Jižní Wales. Zde se nachází pánev Sydney , která má 14 slojí. 
Hlavní sloj má mocnost 1,2 – 6 m a dává 50 % roční těžby země. Dává kvalitní uhlí z velké části 
koksovatelné. 

Druhá nejvýznamější pánev se nachází v jižní části státu Qeensland. Je to pánev Bowen. Má rozlohu 
42 000  km2 a na jejím území se nacházejí 2 sloje o mocnosti 1-5,2 m. Významné sloje jsou vázány na 
triasová a jurská klastika. Ověřené zásoby tvoří 12,1 mld. t. Z toho 7,7 mld. t koksovatelného uhlí. 

Ve státě Victoria se nacházejí nejdůležitější ložiska hnědého uhlí. Jsou vazaná na třetihorní útvary. V 
pánvi Latrobe Valley se těží 90% australského hnědého uhlí. Vyskytuje se zde 5 slojí. Hlavní z nich je 
mocná 105 – 165 m. Pánev Latrobe Valley má 64,9 mld. t  prokázaných zásob. 

Většina  dosud známých  ložisek  se  nachází  nedaleko  od  pobřeží.  Výhodou australského uhelného 
průmyslu  je  levná  povrchová  těžba  více  než  70  % uhlí  v  otevřených  lomech.  Značný  je  export 
australského uhlí (Roubíček a Buchtele, 2002; Dopita a kol., 1985; net 6).

Obr. 5. Největší uhlené pánve Austrálie (Roubíček a Buchtele, 2002)

3.2.5 Uhelná ložiska v Jihoafrické republice

Zásoby uhlí  v  afrických státech  jsou  malé.  Vyjímkou  je  Jihoafrická  republika,  která  je  největším 
těžařem v Africe. Ověřené zásoby uhlí jsou asi 91 mld. t. Těžba a export řadí Jihoafrickou republiku 
mezi přední světové producenty a vývozce černého uhlí na světě. Ve slojích převládají černouhelné 
hemitypy a ortotypy. Uhlí se díky vysokému obsahu inertinitu využívá většinou jen pro energetické 
účely. Ložiska uhlí jsou na území státu poměrně rovnoměrně rozložena. 96 % zásob leží nehluboko 
pod povrchem, v hloubce do 200 m (Roubíček a Buchtele, 2002; net 24).
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Hlavní uhelné zásoby se nacházejí v provincii Transvaal a Natal. Zde se nachází 12 velkodolů, které 
zajišťují  asi  60% těžby.  Kolem 40 % uhlí  je  těženo povrchově.  Díky menší  hloubce dobývání  a 
relativně větší mocností slojí je jihoafrické uhlí jedno z nejlevnějších na světě. Nejvýznamější pánví v 
Transvaalu je pánev Witbank-Middleburg. Má rozlohu 8 000 km2 a leží jižně od Pretorie. Ověřené 
zásoby uhlí jsou 12,1 mld. t. Další pánve, kde se těží kvalitní koksové uhlí pro hutní průmysl jsou 
Utrecht, Klip River a  Soutpansberg na severovýchodní hranici provincie Transvaal. V provincii Natal 
na východě země se těží antracit. Ostatní těžené uhlí je energetické. 

Jihoafrická republika je důležitým vývozcem levného energetického uhlí. To se uplatňuje zejména na 
trhu EU. (Roubíček a Buchtele, 2002; Dopita a kol., 1985)

Obr. 6. Lokalizace ložisek uhlí JAR (Roubíček a Buchtele, 2002)

3.2.6 Uhelná ložiska v Indii

V Indii jsou nejdůležitější uhlonosné jednotky permského stáří. Tyto jednotky tvoří asi 2200 m mocné 
souvrství,  které  se  nazývá  Damuda.  Hlavní  uhlonosné jednotky v Damudě jsou vrstvy Barakar  a 
Ránígaňdž. Více než 75 % těžby je soustředěno do pánví Ránígaňdž a Džaharia. Ranígaňdžská pánev 
má rozlohu asi 1550  km2 a leží severovýchodně od Kalkaty. Vyskytuje se zde asi 23 uhlonosných slojí 
s mocností přes 1,2 m. V tomto revíru se asi čtvrtina indického černého uhlí těží v malých a středních 
hloubkách. Druhá nejvýznamější pánev je pánev Džaharia, ve které je 36 slojí o celkové mocnosti 100 
m. 56 % těženého uhlí představuje energetické uhlí a zbytek tvoří kvalitní koksovatelné uhlí. Další 
významné  pánve  jsou  pánve  Singrauli  a  Karanpura.  V Indii  se  nachází  i  několik  hnědouhelných 
ložisek,  které jsou menšího rozměru a v omezené míře se dobývají.  obr.  7.  ukazuje nejdůležitější 
ložiska v Indii (Dopita a kol., 1985).
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Obr. 7. Lokalizace nejdůležitějších ložisek v Indii (EIA, 2010)

3.2.7 Uhelná ložiska v České republice

Černé a hnědé uhlí patří mezi důležité energetické surovinové zdroje v České republice. Geologické 
zásoby dosahují  zhruba  procentního  podílu  na  celosvětových  zásobách  (Surovinové  zdroje  České 
republiky 2008).

Na území České republiky se nacházejí ložiska jak uhlí energetického, tak koksovatelného. Převládá 
těžba koksovatelného uhlí, které zabezpečuje výrobu koksu v hutním průmyslu České republiky i v 
okolních zemích Střední Evropy. Životnost vytěžitelných zásob se odhaduje asi na 40 let, což je v 
porovnání s hlavním světovými producenty životnost velmi krátká. 

Nejdůležitější  pro těžbu černého uhlí  je  česká část  hornoslezské pánve.  Její  rozloha je 1550 km2. 
Hornicky otevřená část pánve se označuje jako ostravsko-karvinský revír. Do konce 20. století byla 
druhou nejvýznamější oblastí  se zásobami černého uhlí  kladensko-rakovnická pánev,  kde se těžilo 
energetické uhlí v kladenském revíru. Ten je však od roku 2002 vydobytý a zbývající zásoby ztratily 
svůj  ekonomický  význam.  Také  dobývání  energetického  černého  uhlí  v  boskovické  brázdě  bylo 
definitivně  ukončeno  již  počátkem roku  1992.  Těžba  černého  uhlí  na  Plzeňsku,  kde  se  nachází 
plzeňská a radnická pánev, byla také definitivně ukončena v 1. pol. 90. let 20. století. Hlubinná těžba 
převážně energetického uhlí v české části vnitrosudetské pánve skončila počátkem 90. let 20. století 
(Roubíček a Buchtele, 2002; Surovinové zdroje České republiky 2008). 
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Tab. 7. Počet ložisek, zásoby a těžba černého uhlí 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008

Počet ložisek 
celkem

62 63 63 63 62

z toho těžěných 11 11 10 9 8

Zásoby celkem, 
kt

16093442 16094651 16 063 718 16 159 327 16 193 970

bilanční 
prozkoumané

1 677133 1672651 1 587 320 1 566 771 1 523 979

bilanční 
vyhledané

5891506 5880437 5 869 966 5 876 191 5 928 406

nebilanční 8531803 8540942 8 606 432 8 716 365 8 741 585

vytěžitelné 271120 269198 134 060 182 165 192 182

Těžba kt 14648 12778 13 017 12 462 12 197

Zdrojová data: Surovinové zdroje České republiky 2008

Černé  uhlí  tvoří  jednu  z  nejvýznamnějších  položek  českého  vývozu  nerostných  surovin.  Objem 
vývozu se tradičně pohybuje kolem 5,5 mil. tun. V roce 2006 vzrostl vývoz černého uhlí na 6,5 mil. 
tun. To reprezentuje více než polovinu domácí těžby. V roce 2007 a 2008 se vysoký objem českého 
vývozuopakoval a pohyboval se kolem 6 mil. tun. Dovážené uhlí pochází výhradně z Polska. Jeho 
dovoz je třikrát menší než český vývoz. Dovoz černého uhlí se pohybuje mezi 500 a 800 kt. Český 
export mířil hlavně do sousedních zemí jako je Německo, Rakousko a také do Finska. Vyváželo se 
hlavně koksovatelné uhlí (Roubíček a Buchtele, 2002; Surovinové zdroje České republiky 2008).

Tab. 8. Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí, nebo rašeliny 

2004 2005 2006 2007 2008

Dovoz, kt 1 696 1 264 1 981 6 515 2 223

Vývoz, kt 5 705 5 261 6 515 6 687 6 002

Zdrojová data: Surovinové zdroje České republiky 2008

Hnědé uhlí je hlavním zdrojem energie pro Českou republiku. Celková rozloha uhlonosných jednotek 
je  1900 km2. Uhelné  sloje  se  řadí  do  spodního  miocénu,  v  chebské  pánvi  končí  sedimenty až  v 
pliocénu.  Ložiska  hnědého  uhlí  se  v  České  republice  nacházejí  ve  čtyřech  pánvích:  chebské, 
sokolovské, severočeské a žitavské (Surovinové zdroje České republiky, 2008).

V současné době se těží pouze v sokolovské a severočeské pánvi,  jejichž zásoby mají  rozhodující 
ekonomický význam i do budoucnosti. Severočeská (Mostecká) pánev se dále dělí na další tři dílčí 
části.V chomutovské části  severočeské pánve se těží  méně výhřevné energetické uhlí  s  nižším až 
středním stupněm prouhelnění. Využívá se především spalováním v elektrárnách. V mostecké části 
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severočeské hnědouhelné pánve se těží uhlí s nižším obsahem popela a vyšším stupněm prouhelnění. 
Toto uhlí se používá v energetice. Západně od Karlových Varů leží sokolovská pánev. Skládá se ze 
dvou slojových souvrství: Josef a Antonín. Největší zásoby obsahuje sloj  Antonín. Další pánev je 
pánev  Chebská,  kde  je  zatím  těžba  nemožná.  Zásoby  uhlí  jsou  zde  vázány  ochranou  zdrojů 
minerálních  vod  Františkových lázní.  Tato  pánev má  přes  1,7  mld.  t  zásob  hnědého  uhlí.  Těžba 
hnědého uhlí u nás plně pokryje domácí spotřebu. Hnědé uhlí se k nám tedy nedováží. Vývoz je v 
porovnání s těžbou malý, pohybuje se mezi 1 až 2 mil. tun za rok a směřuje zejména na Slovensko. 
Vývoz do Německa výrazně poklesl. 

Obr. 8. Situování pokrušnohorských hnědouhelných pánví (Roubíček a Buchtele, 2002)

Tab. 9. Počet ložisek, zásoby a těžba hnědého uhlí 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008

Počet ložisek 
celkem

57 55 54 54 54

Z toho těžěných 9 9 9 9 9

Zásoby celkem, kt 9 873 178 9 423 625 9 192 305 9 140 769 9 090 892

Bilanční 
prozkoumané

3 088 277 2616759 2 562 306 2 516 982 2 608 212

Bilanční vyhledané 2 334 200 2 305 437 2 305 437 2 305 437 2 168 466

Nebilanční 4 450 701 4501429 4 324 562 4 318 350 4 314 214

Vytěžitelné 1 091 284 1 045 968 978 839 931 488 886 223

Těžba kt 47 840 48 658 48 915 49 134 47 456

Zdrojová data: Surovinové zdroje České republiky 2008
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Tab.10. Hnědé uhlí, též aglomerované

2004 2005 2006 2007 2008

Dovoz, kt 4 2 25 34 50

Vývoz, kt 1 233 1 475 1563 1 164 1 635

Zdrojová data: Surovinové zdroje České republiky 2008

Životnost vytěžitelných zásob hnědého uhlí je asi 30 let. Jak je vidět v tab. 11.,  největší těžby hnědého 
a černého uhlí bylo dosaženo v 80. letech minulého století. Do roku 2000 pak těžba klesala asi o 50 % 
(Roubíček a Buchtele, 2002; Surovinové zdroje České republiky 2008).

Tab. 11. Vývoj těžby uhlí (Mt) v ČR v letech 1950 – 2000 (Roubíček a Buchtele, 2002) 

Významná ložiska lignitu  jsou v ČR pouze při  severním okraji  vídeňské pánve,  která  zasahuje  z 
Rakouska na jižní Moravu (Surovinové zdroje České republiky 2008).

4. METODIKA

4.1 Sběr dat

Pro napsání této rešeršní práce jsem potřebovala získat informace o světových zásobách a těžbě uhlí 
od druhé poloviny dvacátého století  do současnosti.  Některé údaje, například u vývoje těžby, však 
byly přístupné až od roku 1980. Rovněž údaje British Petrol  (BP), které jsem využívala k tvorbě 
tabulek a grafů, byly většinou přístupné až od roku 1980.  Dále jsem čerpala z materiálů United States 
Geological  Survey (USGS)  ,  Energy Information Administration (EIA),  World coal  Association a 
dalších. Tyto statistické údaje byly většinou v digitální podobě. U světových zásob uhlí jsem zmínila 
nejdůležitější  státy a vyčíslila jejich zásoby černého i  hnědého uhlí.  U vývoje těžby jsem popsala 
nejvýznamnější země, které dosáhly nejvyšších hodnot v posledním známém roce. Tyto země jsem 
seřadila a doplňovala data, které jsem poté vynesla do tabulky v programu Microsoft Excel a pro lepší 
srovnání  také  do  grafů.  Nejdůležitější  nebo nejzajímavější  země  jsem ještě  podrobněji  popsala  a 
doplnila o graf vývoje těžby. 
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5. VÝVOJ TĚŽBY UHLÍ VE SVĚTĚ

Světová těžba není omezena pouze na jeden region, ale máme několik důležitých producentů, jako je 
Čína, USA, Indie, Austrálie, Rusko, Indonésie a Jihoafrická republika. V roce 2010 byla celková těžba 
na celém světě vyčíslena na 7 273 milionů tun uhlí. To je nárůst o 40 % za posledních 30 let (net 21). 
Těžba uhlí nejrychleji roste v Asii. Naopak těžba uhlí v Evropě v posledních letech stagnuje až klesá. 
Od roku 1987 poklesla téměř o polovinu na loňských 1 185 milionů tun (v r. 2010). Výrazně nižší je 
podíl evropské těžby i na světové produkci. Největším evropským producentem je dlouhodobě Rusko 
následované Německem. Za nimi jsou Polsko, Ukrajina, Řecko a Česká republika s 50,6 mil. tun a 0,5 
% podílem na světové těžbě. Světová jednička je Čína a poloviční objem těžby drží stabilně USA. 
Velké  množství  světové  produkce  uhlí  zůstává  v  daných  zemích,  pouze  18  % světové  produkce 
černého uhlí je určena pro mezinárodní trh. Světová produkce uhlí se bude moci v příštích 10 – 15 
letech zvýšit přibližně o 30 %, především díky Číně, Indii, Austrálii a Jihoafrické republice. Maximum 
světové těžby by mohlo přijít kolem roku 2020 a poté by mohla těžba začít klesat. Těžba uhlí u většiny 
největších světových producentů je v poměrně dobrém souladu s těžitelnými zásobami takže životnost 
jejich zásob přesahuje 200 let. Vyjímkou je Čína, kde prioritní orientace domácího hospodářství na 
uhlí  jako energetický zdroj  snižuje životnost  uhelných zásob na přibližně 85 let.  Export  uhlí  je  u 
největších  vývozců  Austrálie,  Indonésie,  Rusko,  USA a  JAR  v  souladu  s  těžitelnými  zásobami. 
Dlouhodobě  jsou  největšími  dovozci  energetického uhlí  Japonsko,  Jižní  Korea,  Tchaj-wan,  Indie, 
Německo a Turecko (net 8,net 22).

Tab. 12. Vývoj těžby ve světě od roku 1950 do roku 2010 [milionů tun] (BP Statistical Review 2011)

1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Čína 41,1 420 460 594 872,3 1079,9 1360,7 1384,2 2349,5 3240

USA 508,4 394 555,8 752,6 801,6 933,6 937,1 974 1026,5 984,6

Indie 32,8 52,65 77,2 113,6 157,5 223,3 289 334,8 428,4 569,9

Austrálie 24,2 37,1 69,4 108,3 166,6 210,4 245,4 312 375,4 423,9

Rusko - - - - 395,2 395,3 262,8 258,3 298,3 316,9

Indonésie - - - 0,4 2 10,7 41,8 77 152,7 305,9

JAR 26,5 38,2 54,6 130,6 173,5 174,8 206,2 224,1 244,4 253,8

Německo 324,1 465 486,2 482,5 521,6 426,7 245,9 201 202,8 182,3

Polsko 82,8 113,7 172,9 198,6 249,4 215,3 200,7 162,8 159,5 133,2

Kazachstán - - - - 130,8 131,4 83,4 74,9 86,6 110,8

Kolumbie - - - 4 9 20,5 25,7 38,2 59,1 74,4

Ukrajina - - - - 189 164,9 83,8 81 78,8 73,3

Řecko 0,2 2,6 7,7 23,2 35,9 51,9 57,7 63,9 70 68,5

Kanada - - - 40,1 60,9 68,3 75 69,2 65,3 67,9

Česká 
republika 44,11 81,21 104,31 117,28 122,8 102,8 74,2 65,2 62 50,6

UK 219,8 196,7 147,1 130,6 94,1 92,8 53 31,2 20,5 18,2
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Graf 1: Vývoj světové těžby uhlí ve vybraných zemí v letech 1950 až 2010 [ milionů tun] 
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5.1 Peak coal

Uhlí  není  obnovitelné  ani  neomezené fosilní  palivo,  proto se  i  zde může uplatnit  teorie,  která  se 
používá pro produkci ropy, tzv. ropný vrchol. Uhelný vrchol nebo též uhelný zlom je okamžik, kdy 
těžba uhlí dosáhla svého maxima a od kterého produkce uhlí vstupuje do fáze poklesu (net 24). Tato 
teorie může být použita vrámci jednotlivého ložiska, státu, oblasti nebo celého světa.  Některé země již 
mají ,,uhelný vrchol“ za sebou. Velká Británie dosáhla vrcholu v produkci uhlí v roce 1920 a od té 
doby nastal klesající trend produkce uhlí. Kanada dosáhla vrcholu těžby v roce 1997 a Německo v 
roce 1958 se 158 miliony tun uhlí. 20 zemí má za sebou vrchol produkce a jejich společný objem 
těžby se  snížil  od roku 1980 o téměř  50 % z 1 200 milionů tun na 620 milionů tun.  Obecně se 
předpovídá, že světový vrchol produkce uhlí se může objevit kolem roku 2025 (net 9,net 20). Možný 
vývoj světové těžby ukazuje obr. 11. 

Obr. 11. Možný vývoj světové těžby uhlí [ milionů tun]  (EWG Report, 2007)

26



5.2 Těžba uhlí v Číně

Čína je jednou z nejdůležitějších zemí,  co se  týče zásob,  těžby a spotřeby uhlí  ve světě.  Čína je 
největším světovým spotřebitelem uhlí, každý rok spotřebuje více než Spojené státy, Evropská unie a 
Japonsko dohromady. Uhelné elektrárny jsou dominantním zdrojem energie, který přispívá k rychlému 
ekonomickému rozvoji Číny v posledních dvou desetiletích. 70-80 % spotřeby uhlí v Číně tvoří uhelné 
elektrárny, přičemž 45 % vytvořené energie se používá pro průmyslový. Čínská těžba uhlí se od roku 
1990 téměř ztrojnásobila, z jedné miliardy tun na 2,761 miliardy v roce 2008. V roce 2010 byla těžba 
odhadnuta na 3240 milionů tun. Vysoký objem těžby, který vzrostl hlavně v posledních letech, se musí 
v budoucnu snížit. Scénáře ukazují, že Čína by měla dosáhnout svého maxima těžby v příštích 5- 15 
letech. Po roce 2020 by těžba mohla klesat. Čínské zásoby uhlí jsou odhadnuty na 62,2 miliardy tun 
černého uhlí,  33,7 miliard tun hnědého uhlí  a 17,8 miliard tun lignitu (net 7; net 8).  Celkem 96,5 
miliard tun uhelných zásob, které reprezentují při nynějším tempu spotřeby zásoby na pouhých 40 let 
(net 9).  Čína je nejen velkým producentem uhlí,  ale také vývozcem. Od roku 2000 do roku 2003 
vzrostl export z 55 milionů tun na 94 milionů tun a Čína se stala třetím největším vývozcem na světě. 
Tento nárůst se však záhy změnil v pokles v roce 2003 a 2004 v důsledku zvýšené domácí poptávky. 
Uhelný průmysl a infrastruktura často trpěly nedostatky uhlí. V roce 2005 tento trend pokračoval a 
vývoz klesl na 72 milionů tun. V roce 2006 klesl na 63 milionů tun uhlí. V lednu 2007 poprvé těžba v 
Číně  nepokryla  poptávky na  svém trhu  a  Čína  zbytek  uhlí  musela  dovést.  Světový uhelný  ústav 
odhaduje, že v roce 2008 Čína dovážela přibližně 47 milionů tun uhlí. V roce 2009 vzrostl čistý dovoz 
na 100 mil.  tun a  dostal  se  až  na  170 mil.  tun v roce 2010.  Uhlí  se  dováží  hlavně z  Indonésie, 
Austrálie, Vietnamu a Ruska (net 10).

Graf 2: Vývoj těžby uhlí v Číně [ milionů tun] 
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5.3 Těžba uhlí v USA

Spojené státy Americké jsou označovány jako země s největšími ověřenými zásobami uhlí na světě. 
Těžba uhlí v USA rostla již od koloniálního období a v průběhu průmyslové revoluce. Uhlí hrálo také 
důležitou roli  v první a druhé světové válce. Kolem roku 1950 byla spotřeba uhlí  rozdělena mezi 
průmyslovou výrobu,  hutní koksovny,  výrobu elektrické energie a rozvoj  dopravy.  Každý z těchto 
sektorů tvořil  5 až 25 % z celkové spotřeby.  V roce 1950 se  americká těžba odhadovala na 560 
milionů t. Průměrný nárůst těžby byl o1,2 % za rok. Od  konce 2. světové války do roku 1960 klesala 
spotřeba uhlí  v oblasti  dopravy,  hlavně v železniční  a vodní  dopravě.  Po roce 1970 zájem o uhlí 
stoupnul  díky  rozvoji  poválečného  průmyslu  a  vyšší  výrobě  elektrické  energie.   Vyšší  zájem  o 
obrovské zásoby uhlí nastal roku 1973, kdy nastalo ropné embargo. Počet uhelných dolů rostl, Spojené 
státy americké si chtěly udržet energetickou nezávislost na jiných státech. V letech 1973 až 1976 se 
těžba uhlí zvýšila o 14,4 %. Důležitou událostí je přesun těžby z tradičních východních pánví na západ 
USA, což výrazně ovlivňuje trh s uhlím za posledních 30 let.  V tomto období vzrostla těžba díky 
západním  ložiskům  o  více  než  polovinu  z  celkové  těžby  USA.  V  roce  2006  americká  těžba 
produkovala 1 063 milionů tun uhlí.  Dnes je hlavní poptávka po uhlí  ze strany výroby elektrické 
energie což představuje 90 % spotřeby. Jelikož vzrostla poptávka po elektřině, automaticky vzrostla i 
těžba (net 11). 90 % uhelných zásob je soustředěno v 10 státech, teží se však také v dalších 27 státech. 
Největší zásoby má Montana, 25 % z prokázaných rezerv. Druhým státem je Illinois s 16,5 % a třetí 
největší zásoby má Wyoming, který je v současné době první v produkci uhlí. (net 12) Na konci roku 
2009 byly zásoby uhlí odhadnuty na 238,08 miliard tun uhlí, to tvoří 28,85 % z celkových zásob uhlí 
ve světě. V tomto roce byla těžba uhlí odhadnuta na 973,18 milionů tun, což je 15,84 % z celkové 
těžby (net 8). USA je druhým největším producentem uhlí po Číně. V roce 2009 byla spotřeba uhlí 
odhadnuta na 497,97 milionů tun ropného ekvivalentu, to je 15,19 % z celkové větové spotřeby. USA 
je druhým největším spotřebitelem za Čínou a před Indií, Ruskem a Japonskem (net 8, net 21).  

Graf 3: Vývoj těžby uhlí v USA [ milionů tun]
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V roce 2007 Spojené státy americké vyváželi téměř 60 milionů tun uhlí. V roce 2009 se export zvedl 
na 100 milionů tun. Před USA je na žebříčku exportu pouze Austrálie a Indonésie. Za USA je Rusko, 
Kolumbie a Jihoafrická republika (net 8).

5.4 Těžba uhlí v Indii

Zásoby uhlí v Indii se nacházejí v několika menších pánvích většinou ve východní a jihovýchodní 
části země. Téměř 98 % uhelných zásob tvoří uhlí černé. V severozápadní části země je také několik 
menších, ale významných ložisek lignitu, který se těží a využívá hlavně k výrobě elektřiny. Většina 
těženého uhlí je nízké kvality, má nezvykle vysoký obsah popela. Díky nízké kvalitě uhlí se nevyváží. 
V minulosti i nyní se těžba uhlí soustředila hlavně na domácí trh a spotřebu. V roce 1970 došlo ke 
znárodnění uhelných dolů a těžba byla přímo řízena vládou.  Uhlí  je  v současnosti  nejdůležitějším 
fosilním palivem a pokrývá asi 55 % energetických potřeb. V Indii převažuje povrchová těžba uhlí. 
Hlubinná těžba představuje asi 19 % z celkové produkce (net 14). V letech 1996 až 2005 se těžba 
indického černého uhlí zvýšila z 285 milionů tun na 397,7 milionů tun v roce 2005. Asi 37,1 milionů 
tun bylo v roce 2005 dovezeno a celková spotřeba byla odhadnuta na 433,4 milionů tun uhlí. Poptávka 
po uhlí by mohla růst a v roce 2030 by se mohla vyšplhat až na 758 milionů tun uhlí. V roce 2009 se 
odhadovalo, že země má využitelné zásoby přibližně na 45 let. V roce 2008 byly zásoby uhlí v Indii 
odhadnuty na 58,6 mld. tun (net 8; net 21).

Graf 4: Vývoj těžby uhlí v Indii [ milionů tun]
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5.5 Těžba uhlí v Austrálii

Austrálie  má  významné  zásoby uhlí,  které  ji  ve  světovém žebříčku  řadí  na  čtvrté  místo.  Hlavní 
naleziště  černého  a  hnědého uhlí  jsou  v  Novém Jižním Wallesu  a  Queenslandu.  Menší,  ale  také 
významné zdroje se vyskytují v Západní Austrálii, Jižní Austrálii a Tasmánii. Hnědé uhlí se těží hlavně 
ve státě Victoria, dále v Západní a Jížní Austrílii a v Tasmánii. Z celkové těžby 539,79 milionů tun v 
roce 2009-2010 bylo přibližně 267,6 milionů tun vytěženo v Queenslandu, 190,1 milionů tun v Novém 
Jižním Wallesu, 8,39 milionů tun v Západní Austrálii, 68 milionů tun hnědého uhlí ve Victorii, 3,84 
milionů tun černého uhlí v Jižní Austrálii a 680 000 tun černého uhlí v Tasmánii (net 15). Hlavní 
využití černého uhlí na domácím trhu je výroba elektrické energie, výroba železa a oceli. Téměř 80 % 
elektřiny  je  vyrobeno  v  uhelných  elektrárnách.  Austrálie  od  roku  1984  je  největším  světovým 
vývozcem černého  uhlí.  V roce  2006  export  činil  233  milionů  tun  uhlí.  To  je  dvakrát  více  než 
Indonésie, která je druhým největším vývozcem ve světě. Asi 80 % australského exportu jde do Asie, 
12 % do Evropy a zbytek je vyvážen převážně do Jižní Ameriky. V roce 2008 činil export uhlí již 261 
milionů tun uhlí. Asi 52 % tvořilo uhlí koksovatelné, které směřovalo hlavně do Japonska, Korejské 
republiky,  Indie  a Evropy.  Austrálie  představuje 28 % v mezinárodním obchodu s koksovatelným 
uhlím. Austrálie svojí těžbu do budoucna může rozšířit. Těžba se bude přesouvat směrem do centrální 
Austrálie, což povede k vyšším nákladům např. za transport uhlí, které se bude vyvážet. Bude se muset 
vyvinout nová infrastruktura, aby byla těžba v nových oblastech možná (net 15, net 8).

Graf 5: Vývoj těžby uhlí v Austrálii [ milionů tun]
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5.6 Těžba uhlí v Rusku

Rusko má obrovské zásoby černého i hnědého uhlí. Uhlí hrálo v historii Ruska významnou roli a bylo 
nejdůležitějším palivem.  Proto se mnoho průmyslových center  se  soustředilo  v blízkosti  uhelných 
ložisek. Od roku 1960 bylo dominantní postavení uhlí překonáno využíváním ropy a zemního plynu. 
Zásoby uhlí se odhadují na 150-200 miliard tun a jsou druhé největší na světě. Kolem 75 % zásob se 
nachází východně od Uralu. Během období 1960 – 1991 se rozvíjely techniky v důlním průmyslu a 
celkově  se  modernizovala  těžba.  Důležitý  byl  rozvoj  povrchové  těžby,  která  zajistila  významnou 
produkci uhlí. V roce 1988 těžba dosáhla svého maxima. V tomto roce se vytěžilo 425,5 milionů tun 
uhlí.  Těžba v Rusku v dalším desetiletí  klesala,  hlavně následkem pádu Sovětského svazu a jeho 
ekonomiky. V roce 1994 ruská vláda přijala nové reformy týkající se uhelného průmyslu a asi 150 
nevyhovujících uhelných dolů bylo uzavřeno. Při současném tempu těžby by zásoby měly vystačit na 
dalších více než 500 let. Dnes uhlí tvoří pouhých 17 % primární energie a 30 % výroby elektrické 
energie (net 16). Rusko vyváží asi 20 % vytěženého uhlí a více než 50 % exportu směřuje do Evropy. 
Zvyšování produktivity a používání moderních zařízení bude mít  v budoucnu významný dopad na 
těžbu uhlí v Rusku. V blízké budoucnosti je pravděpodobné, že těžba poroste. Ruský export v nejbližší 
budoucnosti  neočekává významný růst,  jelikož jsou vysoké náklady na transport uhlí.  Z některých 
oblastí by byla potřeba vybudovat nová infrastruktura. Ruská domácí poptávka po uhlí roste, staví se 
mnoho nových uhelných elektráren. Do roku 2020 by se měla domácí poptávka po uhlí zdvojnásobit. 
Podle některých odhadů by dnešní poptávka 121 milionů tun měla vzrůst až na 300 milionů tun v roce 
2020 (net 8; net21).

Graf 6: Vývoj těžby uhlí v Rusku [ milionů tun]
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5.7 Těžba uhlí v Jihoafrické republice

Jihoafrická republika je pátým největším producentem černého uhlí na světě a významným vývozcem 
uhlí na světových trzích. V roce 2010 byla produkce černého uhlí 255 milionů tun (net 8). Má 5,5 % 
světových zásob, složených pouze z černého uhlí.  Většina těchto zásob se nachází na severu a ve 
východní části země. Jihoafrická republika se vyznačuje vysokou domácí spotřebou uhlí. V roce 2009 
se odhadovalo, že uhelné elektrárny se podílejí přibližně 93 % na výrobě elektrické energie. Přibližně 
jedna třetina vytěženého uhlí se používá jako zdroj pro syntetická paliva a výrobu chemických látek. 
Je také významným vývozcem energie do sousedních zemí jako je například Namibie a Mosambik. 
Uhelný průmysl je důležitou součástí ekonomiky. Má dlouhou historii, již přes sto let. Po tuto dlouhou 
dobu těžby bylo hodně zásob kvalitního černého uhlí vytěženo. Některé zásoby jsou uchovávány pro 
budoucí rozvoj. Vzhledem k tomu, že Jihoafrická republika nyní těží méně kvalitní uhlí, například s 
vyšším obsahem popela, jsou velmi důležité mycí procesy. Ty zlepšují kvalitu uhlí pro mezinárodní 
obchod.  Jihoafrická republika se zaměřuje i  na export  uhlí,  který byl  v roce 2010 vyčíslen na 70 
milionů tun. Je na páté pozici za Austrálií, Indonésií, Ruskem, a USA. (Net 8) Přibližně 80 % exportu 
směřuje  do  Evropské  unie,  hlavně  do  Německa  a  Španělska.  Zbytek  například  do  Japonska. 
Jihoafrická těžba je čím dál tím více závislá na menších ložiscích a méně kvalitním uhlí, což vede k 
vyšším nákladům.  Má omezený potenciál  v  budoucnu významně zvýšit  export.  Také zvyšující  se 
domácí poptávka po uhlí by mohla mít významný dopad na export. S ohledem na současný vývoj není 
jisté jestli Jihoafrická republika bude spolehlivým světovým dodavatelem uhlí i v budoucnu (net 16, 
net 23).

Graf 7: Vývoj těžby uhlí v Jihoafrické republice [ milionů tun]
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5.8 Těžba uhlí v Indonésii

Od počátku roku 1990 těžba uhlí v Indonésii významně vzrostla. Prokázané zásoby v roce 2010 byly 
vypočítány na 5 529 milionů tun uhlí.  V roce 2010 byly zásoby černého uhlí  1 520 milionů tun, 
hnědého uhlí 2 904 milionů tun a lignitu 1 105 milionů tun (net 19). Ložiska se vyskytují na ostrovech 
Sumatra, Borneo, Jáva, Sulawesi a v Zápádní Papue. Západní Papua v západní polovině Nové Guineji 
má zatím netěžené zásoby hnědého uhlí a lignitu. K nejvýznamnější oblasti v uhelném průmyslu patří 
Sumatra, kde se těží a vyváží kvalitní hnědé uhlí. V provincii Kalimantan na Borneu se těží hnědé a 
kvalitní černé uhlí. Na Jávě a v Sulawesech se těží hnědé uhlí vysoké kvality, které jde na export nebo 
se  využívá  k  lokální  výrobě  energie.  Indonésie  je  druhým největším vývozcem uhlí  na  světě  po 
Austrálii. (net 18) V roce 2010 vývoz černého uhlí tvořil 173 milionů tun a z toho 30 milionů tun uhlí 
koksovatelného. Téměř všechen export směřuje do Asie, hlavně do Japonska, Číny, Indie a Korejská 
republika. Asi 80 % veškeré produkce směřuje na export. Nyní se zvyšuje i domácí poptávka po uhlí k 
výrobě elektřiny, roste spotřeba uhlí v cementárnách, v petrochemickém průmyslu atd. V roce 2008 
vzrostla domácí spotřeba uhlí o 18 % což může do budoucna znamenat méně uhlí  na export (net 8; net 
17).

Graf 8: Vývoj těžby uhlí v Indonésii [ milionů tun]
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5.9 Těžba uhlí v Kolumbii

Kolumbie je desátým největším producentem černého uhlí a čtvrtým největším vývozcem uhlí v roce 
2009 po Austrálii, Indonésii a Rusku (net 8). Kolumbie je největším producentem uhlí v Jižní Americe 
a  má  největší  uhelné  zásoby v  tomto  regionu.  Řada  uhelných  zásob  země  se  nachází  v  severní 
polovině Kolumbie. Těží se zde uhlí od lignitu až po antracit obecně s nízkým obsahem síry a popela. 
Prokázané zásoby k roku 2010 činí 6 746 milionů tun a z toho 6 366 milionů tun černého uhlí a 
antracitu a 380 milionů tun hnědého uhlí a lignitu. Severně od Bogoty se nacházejí významné zásoby 
černého koksovatelného uhlí,  které  jsou  velmi  cenné.  V oblastech Cordóba  a  Cauca se  nacházejí 
ložiska uhlí využitelného hlavně pro výrobu elektrické energie. Těžba uhlí byla v roce 2010 vyčíslena 
na 74,4 milionů tun uhlí. Nárůst těžby od roku 2009 byl o 2 %. Uhlí v Kolumbii nehraje hlavní roli ve 
výrobě energie. Pouze přibližně 5,4 % z celkové produkce uhlí se spotřebovává v zemi a 8 % přispívá 
na celkovou energetickou produkci. Více než 60 % energie zajišťuje ropa a zemní plyn. Díky zvyšující 
se ceně ropy a zemního plynu je možné,  že se Kolumbie více zaměří na využití  uhlí  pro domácí 
potřeby a větší množství vytěžené ropy a zemního plynu půjde na export. Téměř 95 % vytěženého uhlí 
se vyváží,  neexistuje téměř domácí poptávka. V roce 2010 byl vývoz černého uhlí vyčíslen na 74 
milionů tun. Většina exportu uhlí směřuje do Evropy. Díky velkým zásobám a rychle se rozvíjející 
těžbě se předpokládá, že Kolumbie bude mít  důležitou roli  mezi  světovými uhelnými vývozci  i  v 
budoucnu (net 16, net 21). 

Graf 9: Vývoj těžby uhlí v Kolumbii [ milionů tun]
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5.10 Těžba uhlí v Kanadě

Největší oblasti uhelných ložisek se nachází v západní provincii Saskatchewan, v Albertě a v Britské 
Kolumbii.  Menší  ložiska se nacházejí  i  v oblasti  Nového Skotska.  70 % celkových zásob uhlí  se 
nachází v Albertě. Černé uhlí se nachází v oblasti v Albertě a v Britské Kolumbii. Alberta má také 
zásoby hnědého uhlí. Zásoby lignitu jsou pouze v provincii Saskatchewan. V roce 2010 byly celkové 
zásoby vyčísleny na 6 582 milionů tun uhlí a z toho 3 474 milionů tun černého uhlí a antracitu a 3 108 
milionů tun hnědého uhlí včetně lignitu. 88 % kanadské spotřeby uhlí je použito na výrobu elektrické 
energie, 7 % v ocelářském průmyslu a 5 % v ostatních odvětvích. Celková těžba byla v roce 2010 
vyčíslena na 67,9 milionů tun uhlí. Vrchol těžby uhlí byl v roce 1997 a od té doby stále klesá. (net 21) 
Téměř veškerá produkce (98 %) pochází z povrchových dolů, hlubinné doly jsou velmi vzácné. V roce 
2010 Kanada vyvážela 31 milionů tun většinu koksovatelného uhlí. Největší množství vyvezeného 
uhlí směřuje do Asie, až 16 milionů tun. Zbytek směřuje do Evropy a Jižní Ameriky. Kanada si v 
nejbližších  letech  pravděpodobně  udrží  pozici  ,,menšího“  vývozce  a  to  zejména  díky  exportu 
koksovatelného uhlí. (net 22)

Graf 10: Vývoj těžby uhlí v Kanadě [ milionů tun]
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5.11 Těžba uhlí v Německu

Prokázané zásoby uhlí v roce 2009 jsou vyčísleny na 40 699 milionů tun, z toho 99 milionů tun tvoří 
uhlí černé a 40 600 mil. tun tvoří zásoby lignitu. Zásoby černého uhlí pomalu klesají, předpokládá se 
tedy, že do roku 2018 by mohla být těžba úplně zastavena. Černé uhlí se těží v oblasti Porúří a v 
Sárské pánvi. Ložiska lignitu se nacházejí v oblasti Porýní a jsou největší samostatnou jednotkou se 
zásobami lignitu v Evropě. Německo je stále největším producentem lignitu na světě. V roce 2010 
byla produkce vyčíslena na 169 milionů tun lignitu (net 8, net 22).

Graf 11: Vývoj těžby uhlí v Německu [ milionů tun]

Poznámka: Rok 1950- 1985 Německo- celková spotřeba v NDR a NSR
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5.12 Těžba uhlí v Řecku 

Řecko má uhelné zásoby tvořené pouze lignitem. V roce 2009 byly prokázané zásoby 3 020 milionů 
tun.  Máme  dvě  hlavní  centra  těžby  lignitu  a  to  Ptolemais-Amynteo  v  severní  oblasti  Západní 
Makedonie a oblast Megalopolis v jižní části Peloponésu. Tyto dvě oblasti zajišťují 80 % produkce 
lignitu.  V oblastech těžby lignitu  byly vystavěny uhelné elektrárny,  které  produkují  více  než  dvě 
třetiny dodávek elektřiny v Řecku. Řecko je druhým největším producentem lignitu v Evropské unii a 
6. největším na světě. V roce 2010 dosáhla těžba lignitu 56 milionů tun (net 8; net 22).

Graf 12: Vývoj těžby uhlí v Řecku [ milionů tun]
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6. ZÁVĚR

Není pochyb, že uhlí bude hrát i nadále klíčovou roli ve světové energetice a dalších oblastech využití 
jako  je  například  výroba  oceli,  cementu  atd.  V globálním měřítku  je  uhlí  hned  po  ropě  druhou 
nejvyužívanější energetickou surovinou na světě. Uhlí nyní zajišťuje kolem 29,6 % světové primární 
energie a 42 % světové elektrické energie (net 8). Uhlí bude hrát hlavní roli v budoucích energetických 
potřebách a bude zajištovat ekonomický rozvoj mnoha zemí, které mají to stěstí a mají na svém území 
významné zásoby tohoto fosilního paliva. Během posledních let roste také rychlým tempem poptávka 
a spotřeba v jednotlivých zemích. Rychlý rozvoj zaznamenávají hlavně asijské země jako je například 
Čína a Indie. Tyto rozvojové země však mají také značný nárůst spotřeby. Spotřeba energie v těchto 
zemích roste rychlým tempem, na rozdíl od Evropy, kde můžeme pozorovat klesající trend. Pozice uhlí 
ve střednědobém a dlouhodobém výhledu ve světovém hospodářství bude i nadále dominantní. Jeho 
význam i v jiných oblastech než pouze v energetickém využití stále roste. Uhlí zůstane i v 21. století 
nejvýznamějším zdrojem uhlíku na naší planetě s nejdelší životností technicky těžitelných zásob, které 
budou mít zásadní význam pro globální rozvoj. 
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