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ABSTRAKT

 Cílem této bakalá ské práce je vypracovat rešerši na téma fosilních paliv a jejich 
využití v eské republice. V práci je nejprve stru n  pojednáno obecn  o fosilních palivech a 
jejich rozd lení. Hlavní ást práce se zabývá t žbou a využitím jednotlivých druh  fosilních 
paliv v eské republice. D raz je kladen p edevším na hn dé uhlí, erné uhlí a zemní plyn. 
Stru n  je pojednáno o rop  a lignitu. Sou ástí práce jsou statistiky produkce fosilních paliv 
jednotlivých t žebních spole ností, p ehled velkých energetických celk  na území eské 
republiky a zmapování jejich palivových základen.  

ABSTRACT

 The aim of the bachelor thesis is to collect facts about fossil fuels and their utilization 
in the Czech Republic. Firstly, the thesis discusses the fossil fuels and their division in 
general. The main part of the thesis is focused on mining and utilization of different kinds of 
fossil fuels in the Czech Republic with the emphasis being put on the brown coal, black coal 
and the natural gas. The oil and the lignite are briefly dealt with as well. The thesis includes 
the statistics of the fossil fuels‘ production of the mining companies, the summary of the big 
energy facilities in the Czech Republic and the mapping of their fuel bases. 

KLÍ OVÁ SLOVA

Fosilní palivo, hn dé uhlí, erné uhlí, zemní plyn, palivová základna, tepelná elektrárna, t žba 
uhlí. 

KEY WORDS

Fossil fuels, brown coal, black coal, natural gas, fuel base, thermal power station, coal 
mining. 
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ÚVOD

 Elektrická energie existuje všude kolem nás a její spot eba má stále vzr stající 
tendenci. Získává se p em nou jiné formy energie a vyrábí se nap íklad v tepelných, 
jaderných, vodních i solárních elektrárnách. I p es snahu zmenšit podíl výroby elektrické 
energie z fosilních paliv mají na její výrob  nejv tší podíl tepelné elektrárny, které k výrob
využívají práv  fosilní paliva, jejichž spalováním se uvol uje tepelná energie. Fosilní palivo 
je nerostná surovina na bázi uhlíku a vodíku, která vznikala v pr b hu milión  let p em nou 
odum elých organických látek.  

 Cílem této bakalá ské práce je vypracovat stru nou rešerši o fosilních palivech, 
vytvo it p ehled velkých energetických celk , které pro výrobu elektrické a tepelné energie 
využívají fosilní paliva, a popsat jejich palivovou základnu. Jelikož v eské republice se 
p i výrob  energie ve velkých energetických celcích využívá zejména uhlí, p evážná ást 
práce bude zam ena p edevším na toto fosilní palivo. 
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1 FOSILNÍ PALIVA

Fosilní paliva jsou or
chemicky nijak vázány na dalš
Fosilní paliva vznikla p em n
vzniku fosilních paliv probíha
 Fosilní paliva se moho
Kapalným palivem je ropa, ply
fosilních paliv jsou erné a hn

Fosilní paliva slouží 
energie. Zejména z tohoto d
Z obr. 1.1 je z ejmé, že elektr
v roce 2009 p ibližn  68 % z
sv t .[2,3,4] 

Obr. 1.1: Gra
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lních paliv je uvol ování velkého množstv
dním ze skleníkových plyn . Skleníkové
p ispívá ke globálnímu oteplování. Snah
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[1,5] 
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1.1 UHLÍ

 Uhlí je ho lavá, organická, sedimentární hornina, hn dé až erné barvy. Stejn  jako 
ostatní fosilní paliva, je složena zejména z uhlíku, vodíku a kyslíku. Dalšími významnými 
chemickými prvky, které uhlí obsahuje, jsou síra a radioaktivní p ím si. [1] 
 Uhlí a další produkty uhelné ady (viz obr. 1.2) vznikly anaerobním rozkladem zbytk
rostlin a živo ich  (biomasa), kte í žili p ed milióny let. Tato organická hmota se postupn
ukládala na vhodná místa, kde byla chrán na p ed p ístupem kyslíku. V tomto anaerobním 
prost edí probíhalo tzv. rašelin ní. Rašelin ní je biochemický proces, p i kterém 
se nahromad ná organická hmota m ní na výsledný produkt procesu, kterým je rašelina. 
Tato rašelina byla postupn  pokrývána písky a dalšími minerály, ímž vznikla 
tzv. sedimentární hornina. S rostoucím množstvím této horniny se zvyšoval tlak a teplota 
p sobící na rašelinu, což zp sobovalo „vyma kávání“ vody z rašeliny a obohacování rašeliny 
o uhlík (prouhel ování), což dalo za vznik r zným druh m uhlí, podle stupn
prouheln ní. [6,8] 
 Uhlí bylo prvním fosilním palivem, které lidstvo za alo v širším m ítku využívat jako 
zdroj energie. V sou asné dob  je uhlí sv tov  nejvyužívan jším zdrojem p i výrob
elektrické energie (obr. 1.1) a hned po rop  druhým nejvíce využívaným zdrojem p i výrob
primární energie. [4] 

Uhlí se získává dolováním z hlubinných nebo povrchových dol . Velkou nevýhodou 
uhlí je nep íznivý dopad jeho t žby a následného zpracování na životní prost edí. P i t žb
uhlí v povrchových dolech je trvale poškozen charakter okolní krajiny a zni ena tém
veškerá vegetace. Uhlí obsahuje, krom  dalších prvk , i významné množství síry. Ta se v uhlí 
nej ast ji vyskytuje ve form  minerálu zvaného pyrit. To má za následek, že se p i kontaktu 
uhlí se vzduchem a dešt m nebo podzemní vodou vytvá í kyselina sírová. Tato kyselina 
rozpouští t žké kovy (m , olovo, rtu  ad.) a v d sledku toho se tyto kovy dostávají 
do podzemní vody, která vytéká z dol  do vodního systému ( eky, jezera, potoky apod.), 
a tím ho kontaminuje.  Odtok vody z dol  je hlavní p í inou zne išt ní vody ve státech 
s velkou t žbou uhlí. [9,10,11,13] 

P i spalování uhlí dochází k uvol ování n kterých významných plyn , které mohou 
být nebezpe né pro životní prost edí. Jedná se nap íklad o oxid uhli itý, oxid si i itý a oxidy 
dusíku. Krom  uvol ování škodlivých plyn , se p i spalování uhlí spot ebovává také velké 
množství vzdušného kyslíku, což samoz ejm  také vede ke zhoršení životního 
prost edí. [6,12] 
 Nejd ležit jším hlediskem pro rozd lení uhlí je jeho kvalita. Platí, že ím v tší 
množství uhlíku a ím menší množství ostatních prvk  uhlí obsahuje, tím je kvalitn jší. 
To znamená, že nejkvalitn jší uhlí obsahuje nejvyšší množství uhlíku. Obohacování uhlí 
o uhlík probíhá tzv. prouhel ováním p i vyšších tlacích a teplotách. Logicky, pokud je uhlí 
obohacováno delší dobu nebo p sobí vyšší tlak a teplota, poté obsahuje vyšší množství 
uhlíku, a tím pádem je kvalitn jší. Z této úvahy vyplývá, že uhlí, které vznikalo nejdelší dobu 
(je nejstarší), je z hlediska kvality nejlepší. D lení uhlí podle kvality je tedy asociativní 
s d lením podle obsahu uhlíku a podle stá í uhlí. Nyní lze sestavit tzv. uhelnou adu, což je 
v podstat  rozd lení uhlí podle stupn  prouheln ní, stá í a kvality uhlí, viz obr. 1.2. [8,14] 
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Obr. 1.2: Rozd lení uhlí, uhelná ada [14] 

Cdaf [%] Odaf [%] Výh evnost [MJ/kg] 
Rašelina 50-60 31-40 < 14,7 

Lignit < 65 19-31 14,7-17,0 
Hn dé uhlí 65-69 10-19 17,0-24,4 

erné uhlí 69-92 2-10 24,4-32,6 
Antracit 90-98 < 2 > 32,6 

Tab. 1.2: Obsah uhlíku, kyslíku (v ho lavin ) a výh evnost jednotlivých  
meziprodukt  p i vzniku uhlí [15] 

1.1.1 RAŠELINA

Rašelina je áste n  rozložený a zuhelnat lý rostlinný odpad, který se nashromáždil 
v anaerobním, vodou nasyceném prost edí (bažiny, mo ály) a zde došlo k jeho rašelin ní. 
Rašelina se používá jako hnojivo a palivo (Finsko, Irsko, apod.). Využití rašeliny jako paliva 
je omezeno jeho špatnou energetickou hustotou a vysokým obsahem vody. Kv li tomu je 
doprava rašeliny jako energetického zdroje omezena pouze na vzdálenosti p ibližn
do 100 km od místa t žby, a proto se rašelina využívá ve form  místního zdroje energie 
v blízkém okolí t žby. [16] 
 Zemský povrch je pokryt rašelinou zhruba na 1,5 % jeho plochy, z toho v tšina 
rašeliniš  leží na severní polokouli. Mezi zem  s významným podílem rašeliniš  pat í 
nap íklad Kanada, zem  bývalého SSSR, Finsko, Švédsko apod. [16] 

C [%] H [%] N [%] O [%] S [%] Cl [%] Hustota Výh evnost
55,4 5,4 1,3 32,5 0,3 0,09 290 kg/m3 7,7 MJ/kg 

Tab. 1.3: Typické složení a vlastnosti rašeliny [16] 
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1.1.2 LIGNIT

Lignit je nejmladší, a tím pádem i nejmén  zuhelnat lá forma hn dého uhlí. 
Ve struktu e je možné rozeznat i zachovalé úlomky d eva. Obsahuje v tší procento uhlíku 
a naopak menší procento vody než rašelina. Lignit se na Zemi vyskytuje pouze v malém 
množství. Využívá se jako zdroj energie, ovšem pro své ne p íliš dobré vlastnosti pouze 
v omezené mí e. [17] 

1.1.3 HN DÉ UHLÍ

Hn dé uhlí má hn dou až hn do ernou barvu a je v nižším prouhel ovacím stádiu 
než erné uhlí, je geologicky mladší a mén  kvalitn jší. Obsah vody v hn dém uhlí je nižší 
než t i tvrtiny obsahu vody v rašelin . Naopak obsah uhlíku je vyšší než dv  t etiny obsahu 
uhlíku v rašelin . Hn dé uhlí se používá výhradn  jako palivo. Hranice pro rozlišení hn dého 
uhlí a lignitu není p esn  stanovena. V zahrani í je lignit asto zahrnován pod hn dé uhlí. [15] 
             

1.1.4 ERNÉ UHLÍ

erné uhlí má erné, p ípadn  tmav  hn dé zabarvení. Typickým jevem u erného uhlí 
je jeho páskovitá (vrstevnatá) struktura, kde se st ídají lesklé, pololesklé, matné a vláknité 
vrstvy uhlí. V uhelné ad  (obr. 1.2) následuje erné uhlí po uhlí hn dém, což znamená, že je 
geologicky starší, kvalitn jší, má vyšší výh evnost, menší vlhkost a vyšší obsah uhlíku 
než hn dé uhlí. Nekvalitní erné uhlí ovšem obsahuje pom rn  vysoké množství síry, 
což v d sledku spalování tohoto nekvalitního uhlí zp sobuje kyselé dešt . [18,19] 

V dnešní dob  se erné uhlí využívá jako významný zdroj zejména elektrické energie. 
erné uhlí s nízkým obsahem síry se používá také k výrob  koksu. Má pom rn  vysokou 

energetickou hustotu a nízký obsah vody, což umož uje jeho pom rn  snadnou p epravu 
a skladování.  Nejvyšší zásoby erného uhlí mají USA, Rusko a ína. [19,20] 

1.1.5 ANTRACIT

Antracit je nejstarší a nejvyšší prouhel ovací stupe  uhelné hmoty. Obsahuje 
tedy nejvyšší množství uhlíku (p es 90 %), nejmén  ne istot, a tím pádem se jedná 
o nejkvalitn jší formu uhlí. Antracit má ernou barvu, je vysoce lesklý, t žko zapalitelný 
a p i spalování ho í istým modrým plamenem bez kou e a zápachu. Výskyt antracitu je 

Obr. 1.3: Lignit [15] Obr. 1.4: Hn dé uhlí [15] 
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pom rn  sporadický. Používá se jako palivo. Dále je možno jej využít v metalurgii 
nebo jako surovinu pro chemický pr mysl. [15,21] 
        

1.2 ROPA

Ropa je ho lavá, olejovitá kapalina, žlutohn dé až erné barvy a organického p vodu. 
Je tvo ena sm sí organických slou enin, zejména uhlovodík , a to v kapalném, plynném, 
ob as i pevném skupenství. Nej ast jšími uhlovodíky v rop  jsou alkany, jež mají v et zci 
nej ast ji 5 až 35 atom  uhlíku. Krom  organických slou enin, obsahuje ropa i vodu 
a minerální p ím si, které se do ní dostávají v pr b hu t žby. Konkrétní složení ropy se liší 
podle nalezišt . Ropu je možno d lit podle dvou kritérií. Podle hustoty lze rozeznat velmi 
lehké ropy (mén  než 0,85 g/cm3), lehké ropy (0,85 až 0,90 g/cm3) a t žké ropy (více 
než 0,90 g/cm3). Nejkvalitn jší z hlediska kritéria hustoty jsou velmi lehké ropy. Druhým 
kritériem je základní typ uhlovodík  tvo ících ropu. Poté se ropa d lí na parafinickou, 
naftenickou a aromatickou, jejíž výskyt je pom rn  vzácný. [15,22,23,24] 

Na vznik ropy momentáln  existují dv  teorie. Podle jedné je ropa anorganického 
p vodu (geologické procesy) a podle druhé, uznávané v tšinou v dc , je ropa p vodu 
organického. Podle této druhé, pravd podobn jší teorie, ropa vznikla z prehistorických 
rostlinných a živo išných zbytk , které se vlivem tepla a tlaku p em nily nejprve na kerogen1, 
poté na živice a nakonec na samotnou ropu a zemní plyn. Tyto produkty poté migrovaly 
po migra ní dráze do tzv. geologických pastí se silnou vrstvou porézních hornin. 
Tyto horniny zachytily ropu a zemní plyn, ímž vznikla sou asná nalezišt  ropy. Ideálními 
podmínkami pro vznik ropy je teplota mezi 60-150 °C a hloubka 2200-5500 m pod zemským 
povrchem. [23,25] 

Ropa se v sou asné dob  t ží pomocí hlubinných vrt . Je možno rozeznat t i zp soby 
t žby ropy:  

• primární – tlak pot ebný k samovolnému vytékání ropy je zajišt n zemním 
plynem, který je v tšinou p ítomen v ložisku spole n  s ropou.  

• sekundární – erpání vahadlovými pumpami, udržování podzemního tlaku 
vhán ním vody, zemního plynu, vzduchu nebo oxidu uhli itého. 

                                                
1 „Kerogen a karboid jsou organické substance nerozpustné v organických a alkalických rozpoušt dlech (jsou 
však spalitelné)“ (18, str. 9). Kerogen je hlavní organická složka roponosných b idlic. [19] 

Obr. 1.5: erné uhlí [15] Obr. 1.6: Antracit [15] 
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• terciární – snížení viskozity ropy injekcí horké vodní páry [23,25] 

Nejv tšími zásobami ropy v sou asné dob  disponují Venezuela, Saudská Arábie, 
Kanada a Irán. Surová ropa se dále zpracovává výhradn  v rafinériích a v chemickém 
pr myslu. V rafinériích se ropa pomocí atmosférické destilace rozd lí na jednotlivé skupiny 
uhlovodík , ze kterých se dalšími postupy získává lehký a t žký benzín, olej, nafta a mazut. 
Ropa se významn  používá p i p stování potravin (nap . výroba hnojiv), výrob  tém
veškerého pr myslového zboží (plasty, lé iva atd.) a její deriváty (benzín, nafta, LPG) 
zprost edkovávají v tšinu veškeré dopravy. Nejv tšími spot ebiteli ropy jsou USA, ína, 
Japonsko a Rusko. Jelikož v posledních letech byl zaznamenán úbytek klasických zdroj
ropy, za ínají se využívat nekonven ní zdroje ropy, jako nap . roponosné b idlice a roponosné 
písky. [3,4,6,15,24] 

C [%] H [%] S [%] N [%] O [%] Výh evnost 
83-87 11-15 0,1-10 < 1 < 1 40-45 MJ/kg 

Tab. 1.4: Typické složení a vlastnosti ropy [2,23] 

1.3 ZEMNÍ PLYN

Zemní plyn je ho lavá, bezbarvá sm s plynných uhlovodík  (p evážn  metan) 
a neho lavých složek (inertních plyn ). Bližší p íklad složení, které se liší podle nalezišt , je 
uveden v tab. 1.5. Další vlastností zemního plynu je, že se nevyzna uje žádným zápachem. 
Proto se do n j z bezpe nostních d vod  p ed jeho uvedením do potrubí nebo zásobník
p idávají zapáchající chemikálie, aby bylo v p ípad  otvoru v potrubí i havárie možno 
rozpoznat jeho únik. Zemní plyn se dá d lit podle složení na suchý, vlhký a kyselý. Pro suchý 
zemní plyn platí, že obsah etanu a dalších uhlovodík  je menší než 1 %. Vlhký zemní plyn je 
složen z metanu a vyššího obsahu etanu a dalších uhlovodík . Kyselý zemní plyn 
se vyzna uje zvýšeným obsahem sulfanu (H2S). [1,15,26,28] 
 Nejpravd podobn jší teorií pro vznik zemního plynu je, stejn  jako u ropy, teorie 
o organickém p vodu. Podle této teorie se zemní plyn uvol oval p i vzniku uhlí nebo ropy 
jako d sledek postupného rozkladu organického materiálu. Zemní plyn, který vznikl spole n
s ropou, se nazývá naftový a vyskytuje se spole n  s ropou v ropných ložiscích. Výjime n  se 
v ložisku nevyskytuje žádná ropa, ale pouze zemní plyn. Krom  naftového zemního plynu se 
vyskytuje tzv. karbonský zemní plyn, který vznikl spole n  s uhlím a vyskytuje se v uhelných 
dolech. Z d vod  bezpe nosti se odt žuje p i t žb  uhlí. [26] 
 Zemní plyn se nej ast ji používá jako palivo k výrob  elektrické a tepelné energie. 
V domácnostech je využíván nej ast ji k va ení a oh evu užitkové vody. Elektrárny na zemní 
plyn z n j mohou vyráb t elektrickou, pop . i tepelnou (kogenerace) energii t emi metodami. 
P i první metod  se spaluje plyn v kotli, ímž se vyrábí pára, která poté pohání parní turbínu 
k výrob  elektrické energie. Druhou možností je využití spalovací (plynové) turbíny. T etí 
možností je spojení dvou již uvedených metod v tzv. kombinovaný paroplynový cyklus, 
ve kterém se používá jak parní, tak plynová turbína. Zemní plyn je také „nejekologi t jším“ 
fosilním palivem. Na rozdíl od jiných fosilních paliv, se p i jeho spalování neuvol uje takové 
množství škodlivých plyn  do ovzduší. I proto se využívá také pro pohon dopravních 
prost edk . V této oblasti se používá zemní plyn v podob  stla eného zemního plynu CNG 
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nebo zkapaln ného zemního plynu LNG2. Krom  využití zemního plynu ve form  paliva, 
se jedná také o d ležitou surovinu pro chemický pr mysl. [15,27,29] 

Výh evnost 34,08 MJ/m3

Spalné teplo 37,82 MJ/m3

Hustota 0,69 kg/m3

Zápalná teplota 650 °C 
Teplota plamene 1 957 °C 

  Tab. 1.6: Vlastnosti zemního 
                  plynu [26] 

Tab. 1.5: Složení dvou typ  zemních plyn  [30] 

                                                
2 Pro pohon automobil  se jako palivo také používá stla ený ropný plyn pod ozna ením LPG. 

Složky zemního 
plynu 

Objemový podíl složky v zemním 
plynu [%] 

Tranzitní ZP Jihomoravský ZP 
Metan CH4 98,39 97,70 
Etan C2H6 0,44 1,20 

Propan C3H8 0,16 0,50 
Butan C4H1O 0,07 - 
Pentan C5H12 0,03 - 

Dusík N2 0,84 0,60 
Oxid uhli itý CO2 0,07 - 
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na území R. Celkové zásoby uhlí v R byly ke konci roku 2011 odhadovány p ibližn
na 8,95 mld. tun. Z toho je 2,36 mld. tun bilan ními prozkoumanými zásobami. Z t chto 
zásob je ovšem pom rn  zna né množství blokováno na základ  vyhlášení územních limit , 
které byly ustanoveny vládou R v roce 1991. Z tohoto d vodu byl na konci roku 2011 
objem vyt žitelných zásob „pouze“ 871142 kt (cca 0,87 mld. tun). Tyto zásoby by 
p i sou asné t žb  46848 kt (t žba v roce 2011) vysta ily p ibližn  na 18 let. Po uvážení 
odstavení n kterých hn douhelných elektráren z d vodu jejich životnosti a zohledn ní 
n kterých korekcí ve spot eb  hn dého uhlí by zásoby hn dého uhlí vysta ily p ibližn
na 26 let, tedy do roku 2038. [35,36] 

Obr. 2.2: Graf t žby a spot eby hn dého uhlí v R (2001-2011) [35,37,38,39] 

Obr. 2.3: Graf vývoje vývozu a dovozu hn dého uhlí v R (2001-2011) [35,37,38] 
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 V R p sobilo ke konci roku 2010 p t t žebních organizací (od konce roku 2012 
už jen ty i). Nejv tší t žební hn douhelnou spole ností jsou Severo eské doly a.s. se sídlem 
v Chomutov . Dalšími spole nostmi jsou Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. (Sokolov) 
a dále pak dv  spole nosti Vršanská uhelná a.s. (Most) a Litvínovská uhelná a.s. (Most), 
které spadají pod Skupinu Czech Coal. Poslední t žební spole ností je D l Kohinoor a.s. 
(Dolní Ji etín) spadající pod Czech Coal a.s., která také pat í ke Skupin  Czech Coal. Celkem 
bylo ke konci roku 2012 v provozu p t lom  v severo eské hn douhelné pánvi a jeden lom 
v sokolovské pánvi. [35,39,40] 
 Ložiska hn dého uhlí se v R nacházejí ve ty ech pánvích, p i emž v sou asnosti 
jsou t žena ložiska v sokolovské a severo eské hn douhelné pánvi. Dalšími místy s výskytem 
hn dého uhlí jsou chebská a žitavská pánev, ložisko Uhelná a okolí Moravské T ebové, 
kde se vyskytuje k ídové uhlí. [35,40] 

Obr. 2.4: Mapa hn douhelných a lignitových pánví v R [41] 

2.1.1.1 Severo eské doly a.s. (SD) 

 Spole nost Severo eské doly a.s. vznikla v roce 1994 slou ením dvou státních 
podnik  Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. D vodem bylo rozhodnutí o privatizaci 
podstatné ásti majetku t chto podnik . T žební innost spole nosti probíhá na dvou 
odlou ených lokalitách Tušimice (Doly Nástup Tušimice) a Bílina (Doly Bílina). Ob  tyto 
lokality se nacházejí v severo eské hn douhelné pánvi (obr. 2.4). V roce 2011 spole nost SD 
vyt žila 25,1 mil. tun hn dého uhlí, což je 53,7 % z celkové produkce hn dého uhlí v R. 
To z ní d lá nejv tšího producenta hn dého uhlí v R. V tomtéž roce bylo vyvezeno 
0,4 mil. tun hn dého uhlí z produkce SD a to zejména na Slovensko a do Ma arska. [42] 

V lokalit  Tušimice probíhá t žba na lomu Libouš. V tomto lomu se produkuje 
p edevším jednoú elové energetické uhlí, které vesm s sm uje do místních elektráren 
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Tušimice a Pruné ov I a II, vlakovou dopravou do elektrárny Chvaletice a nákladními auty 
do teplárny Komo any. V roce 2010 bylo do elektráren spole nosti EZ, a.s. dodáno 
12,217 mil. tun hn dého uhlí z lomu Libouš, což je 99,4 % z celkové t žby lomu. Ke konci 
roku 2011 inily vyt žitelné zásoby asi 240,2 mil. tun. T žba za tento rok byla 15,0 mil. tun, 
což je v bec nejvíce ze všech hn douhelných lom . P i pr m rné t žb  13,5 mil. tun uhlí 
za rok by byla životnost zásob p ibližn  18 let (od r. 2011), tedy do roku 2029. [40,42,43,44] 
 V lokalit  Bílina se t žba provádí na stejnojmenném lomu. Doly Bílina produkují 
zejména nízkosirnaté t íd né a energetické uhlí. Na lom Bílina se vztahují ekologické územní 
limity, které zabra ují t žb  asi 104 mil. tun hn dého uhlí. Vyt žitelné zásoby v roce 2011 
byly asi 164,4 mil. tun. Za tento rok se na lomu Bílina vyt žilo 10,1 mil. tun hn dého uhlí. 
Za p edpokladu neprolomení územních ekologických limit  a pr m rné ro ní t žby 
9,5 mil. tun se dá životnost zásob odhadnout na asi 17 let (od r. 2011), tedy do roku 2028. 
Hn dé uhlí z lomu Bílina se dodává do elektráren Ledvice a M lník II a III ( EZ, a.s.) a dále 
menším odb ratel m. Do elektráren EZ, a.s. bylo v roce 2010 dodáno 3,381 mil. tun 
hn dého uhlí z lomu Bílina, což je asi 36 % z celkové produkce lomu. [40,42,43,44]  
     

Obr. 2.5: Graf vývoje t žby hn dého uhlí spole ností Severo eské doly a.s. (2001-2011) [42] 

2.1.1.2 Skupina Czech Coal (CCG) 

Skupinu Czech Coal (CCG – Czech Coal Group) tvo í mimo jiné dv  spole nosti 
v nující se t žb  hn dého uhlí a to Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s. Tyto dv
spole nosti vznikly v roce 2008 rozd lením Mostecké uhelné a.s. Do skupiny CCG pat í také 
spole nost Czech Coal a.s., jejíž dce inou spole ností je spole nost D l Kohinoor a.s., 
která provozuje hn douhelný d l Centrum. T žba skupiny CCG probíhá v západní ásti 
severo eské hn douhelné pánve. V roce 2011 vyt žila tato skupina 14,1 mil. tun hn dého 
uhlí, což je 30,2 % z celkové t žby hn dého uhlí v R. V tomtéž roce exportovala skupina 
458 tis. tun, z ehož 309 tis. tun hn dého uhlí sm ovalo do Polska. [39,40] 
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 Spole nost Litvínovská uhelná a.s. provozuje t žbu na lomu eskoslovenské armády 
( SA). Hn dé uhlí produkované touto spole ností se využívá v energetice, teplárenství 
a domácnostech. Vyt žitelné zásoby byly v rámci zachování limit  ke konci roku 2011 
asi 28,1 mil. tun kvalitního hn dého uhlí. V roce 2011 bylo vyt ženo na lomu SA 
4,1 mil. tun hn dého uhlí. P i zachování koncepce, že od roku 2013 nep esáhne t žba 
3 mil. tun za rok, se dá životnost zásob p i neprolomení limit  odhadnout p ibližn  do roku 
2021. Zásoby uhlí v lomu SA, jejichž t žba je omezena územními limity, jsou 
asi 773 mil. tun hn dého uhlí s v bec nejvyšší výh evností v R. Jedná se o nejv tší zásoby 
uhlí v R. P i prolomení limit  a p edpokladu pr m rné t žby 8 mil. tun za rok se dá 
životnost t chto zásob odhadnout p ibližn  do roku 2111. [39,43,44] 
 T žba uhlí zajišt ná spole ností Vršanská uhelná a.s. se realizuje na lomech Vršany 
a Jan Šverma. Hn dé uhlí produkované touto spole ností se využívá výhradn  jako palivo 
v elektrárnách. T žba ani v jednom z lom  není omezena územními limity, a zatímco lom 
Vršany disponuje v bec nejv tšími vyt žitelnými zásobami (p i neprolomení limit ) ze všech 
lom  v R, lom Jan Šverma se svými zásobami 5,7 mil. tun postupn  ukon uje svoji t žbu. 
Ke konci roku 2011 disponoval lom Vršany vyt žitelnými zásobami ve výši 
asi 289,9 mil. tun, což by p i pr m rné ro ní spot eb  8 mil. tun p edstavovalo zásoby 
p ibližn  do roku 2047.  V  roce 2011 bylo v lomu Vršany vyt ženo 8,6 mil. tun hn dého uhlí. 
V sou asnosti lom zásobuje hn dým uhlím p edevším elektrárnu Po erady ( EZ, a.s.). V roce 
2010 do ní bylo z tohoto lomu dodáno 6,2 mil. tun hn dého uhlí, což je 76,5 % z celkové 
produkce lomu Vršany za rok 2010. [39,43,44] 
 Spole nost D l Kohinoor a.s. provozuje poslední inný hlubinný hn douhelný d l 
v R. Tento d l se jmenuje Centrum a nachází se u Dolního Ji etína v severo eské 
hn douhelné pánvi. V roce 2011 bylo vyt ženo 366 tis. tun hn dého uhlí. Životnost zásob 
v dole se však již ocitla na svém pokraji a koncem roku 2012 byla podána žádost o povolení 
hornické innosti za ú elem likvidace dolu Centrum. D vodem je rozhodnutí spole nosti 
Czech Coal a.s. (jediný akcioná  spole nosti D l Kohinoor a.s.) o likvidaci spole nosti D l 
Kohinoor a.s. ke dni 1.12 2012. [39,44]  

Obr. 2.6: Graf vývoje t žby hn dého uhlí Skupinou Czech Coal (2001-2011) [39] 
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2.1.1.3 Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. (SU)

Spole nost Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. je nejmenší hn douhelnou t žební 
spole ností v R. Její t žební innost probíhá v sokolské pánvi. Do roku 2011 zajiš ovaly 
t žbu uhlí dv  divize, a to Ji í a Družba, které t žbu provád ly na stejnojmenných lomech. 
V roce 2011 byly slou eny ob  divize do nové divize T žba. T žba hn dého uhlí v sou asné 
dob  probíhá pouze na lomu Ji í. T žební innost na lomu Družba musela být, z d vodu 
sesuvu zeminy v sousedním lomu Ji í v roce 2009, p erušena. Sesuv zeminy totiž zablokoval 
zna nou ást hn douhelných zásob lomu Družba v plánovaném postupu t žby tohoto lomu. 
Zásoby hn dého uhlí lomu Družba by m ly být odt ženy postupy z lomu Ji í, tedy z opa né 
strany než bylo plánováno p ed sesuvy zeminy. Pokra ování t žby v tomto lomu je plánováno 
p ibližn  na rok 2023, po vyt žení zásob z lomu Ji í. [40,43,45] 
 Zásoby lomu Ji í inily na konci roku 2011 asi 58,5 mil. tun hn dého uhlí. Z toho 
se dá p i pr m rné ro ní t žb  6,5 mil. tun p edpov d t životnost zásob do roku 2020. Lom 
Družba disponuje zásobami asi 52,2 mil. tun hn dého uhlí. Za p edpokladu pokra ování t žby 
od roku 2023 a pr m rné ro ní produkci 4 mil. tun se dá odhadnout životnost zásob do roku 
2036. Celková t žba uhlí spole nosti SU, tedy t žba na lomu Ji í, inila v roce 2011 
7,5 mil. tun hn dého uhlí, což je 16 % z celkové produkce hn dého uhlí v R. [43,44,45] 

Obr. 2.7: Graf podílu hn douhelných spole ností4 na celkové produkci (2001-2011) [39,42] 

                                                
4 Pro hodnoty t žby u Skupiny Czech Coal do roku 2006 byla použita data Mostecké uhelné spole nosti, 
která byla spole n  s dalšími subjekty odkoupena investory, což dalo za vznik Skupiny Czech Coal. V podstat
se jedná o p edch dce Skupiny Czech Coal. 

23,1
21,8

23,4
22,1 22,2 22,8

23,8
22,5 22,4 21,6

25,1

17,1 16,6 17,0 16,2 16,1 15,7 15,0 15,1 14,4 13,9 14,1

10,8 10,4 10,1 10,1 10,3 10,3 10,3 9,7
8,6 8,4

7,5

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T
žb

a 
[m

il.
 tu

n]

Podíl hn douhelných spole ností na celkové 
produkci

Severo eské 
doly a.s.

Skupina 
Czech Coal

Sokolovská 
uhelná, právní 
nástupce a.s.



Tomáš Trávní ek FSI VUT v Brn  – EÚ OEI Využití fosilních paliv v R  

25

2.2 LIGNIT V R

Lignit se v R vyskytuje ve t ech lokalitách (viz obr. 2.4). Malé množství lignitu 
se také vyskytovalo v žitavské pánvi. V tšina zásob zde ovšem byla vyt žena a zbytkové 
zásoby nemají valný význam. V jiho eské pánvi se vyskytují ložiska s v tšími zásobami, 
ovšem s pom rn  nízkou kvalitou lignitu. Nejvýznamn jší zásoby lignitu se nacházejí na jižní 
Morav  v jihomoravské lignitové pánvi, která se nachází na severním okraji tzv. víde ské 
pánve. Do roku 2010 probíhala v jihomoravské lignitové pánvi t žba na dole Mír u Mikul ic, 
kde t žbu provád la spole nost Lignit Hodonín s.r.o. V roce 2010 podala tato spole nost 
soudu návrh na insolvenci a byla prodána. Nový vlastník s pokra ováním t žby již nepo ítá. 
Tím pádem je t žba na dole Mír v budoucnosti nepravd podobná. [38,43]   

V sou asné dob  tedy v R není t ženo ani jedno lignitové ložisko. Zásoby lignitu 
v R iní celkem asi 997,2 mil. tun. Z toho je p ibližn  619,7 mil. tun bilan n  prozkoumáno 
a vyt žitelných je pouze asi 1,9 mil. tun. [35]  

Obr. 2.8: Graf t žby lignitu v R (2001-2011) [35,37,38] 

2.3 ERNÉ UHLÍ A JEHO T ŽBA V R 

V R se, s p ihlédnutím k velikosti zem , nachází pom rn  velké zásoby erného uhlí. 
V roce 2011 bylo v R evidováno celkem 62 ložisek erného uhlí, p i emž 8 z nich bylo 
t žených. V t chto ložiscích se nachází jak energetické, tak i koksovatelné5 erné uhlí. erné 
uhlí je jednou z nejvýznamn jších položek vývozu nerostných surovin v R (v roce 2011 
inil vývoz 6,3 mil. tun). Menší množství erného uhlí (v roce 2011 p ibližn  2,4 mil. tun) 

se do R dováží, a to výhradn  z Polska. Do konce 20. stol. probíhala v R t žba erného 
uhlí v n kolika pánvích, nap . v kladensko-rakovnické, plze ské a radnické, vnitrosudetské 
pánvi, v boskovické brázd , nebo v eské ásti hornoslezské pánve. B hem 90. let byla ovšem 
t žba, z d vodu vysokých produk ních náklad , výrazn  omezena. V tšina pánví se již dále 
nevyužívala k t žb erného uhlí, což se samoz ejm  projevilo i na poklesu produkce. 
Zatímco v roce 1990 bylo vyt ženo 30,7 mil. tun, v roce 2003 to bylo již pouze 13,4 mil. tun 
erného uhlí. Do roku 2002 byla druhou nejvýznamn jší pánví v t žb erného uhlí 

                                                
5 „Jako koksovatelné uhlí je definováno erné uhlí s kvalitou, která umož uje výrobu koksu pro vysokopecní 
výrobu surového železa p ípadn  k otopovým ú el m. Ostatní druhy erného uhlí jsou ozna ovány jako uhlí 
energetické, které slouží p evážn  k výrob  elektrické energie“(38, str. 159). 
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kladensko-rakovnická pánev, která se nachází ve st edních echách západn  od Prahy. 
V tšina zásob energetického uhlí zde již byla ovšem vyt žena. Z toho d vodu došlo v roce 
2002 k ukon ení t žby v této pánvi. T žba zbytkových zásob by byla ekonomicky nevýhodná, 
a proto se nepo ítá s další t žbou. Ve vnitrosudetské pánvi t žba skon ila také na za átku 
90. let 20. století. Roku 1998 zde byla obnovena velmi malá povrchová t žba na ložisku 
Žaclé . Ve srovnání s t žbou v ostravsko-karvinském revíru je však t žba na tomto ložisku 
naprosto zanedbatelná. Nov  zjišt ná a p edb žn  prozkoumaná ložiska sice obsahují 
pom rn  velké množství zásob, ale využití t chto zásob je v sou asnosti nereálné 
z ekologických, geologicko-technických nebo ekonomických d vod . P íkladem je t eba 
mšenská ást mšensko-roudnické pánve. [35,38,43,46,47] 
     V sou asné dob  probíhá t žba pouze v eské ásti hornoslezské pánve, která 
se provozn  nazývá ostravsko-karvinský revír. V tší ást hornoslezské pánve leží v Polsku, 
v R se nachází asi 30% z celkových zásob této pánve. V této oblasti se nachází také 
významné zásoby koksovatelného erného uhlí. Celkové zásoby erného uhlí se odhadují 
na asi 16,3 mld. tun (stav k roku 2011). Z toho je p ibližn  1,5 mld. tun bilan n
prozkoumáno. Vyt žitelných bylo ke konci roku 2011 asi 180,7 mil. tun. [35,38,46] 

Obr. 2.9: Mapa ernouhelných pánví v R [35] 

2.3.1 OSTRAVSKO-KARVINSKÉ DOLY,

Jediným producentem erného uhlí v R je spole nost Ostravsko-karvinské doly, a.s. 
(OKD, a.s.). T žbu provádí v ostravsko-karvinském revíru, a to na p ti dolech. Konkrétn
se jedná o doly Karviná (dv  lokality: SA a Lazy), SM, Darkov a Paskov. D l Frenštát je 
v konzerva ním režimu a jeho správa spadá pod d l Paskov. Všechny doly jsou hlubinné 
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a uhlí se t ží pomocí systému šachet a štol. Spole nost OKD disponuje celkovými zásobami 
195,1 mil. tun. Z toho asi 180,7 mil. tun je vyt žitelných. Celková t žba za rok 2011 byla 
10,9 mil. tun erného uhlí. Z toho bylo p ibližn  5,2 mil. tun koksovatelného a 5,7 mil. tun 
energetického erného uhlí. [46,48,49]  

D l Karviná vznikl slou ením dol SA a Lazy v roce 2008. Nyní je d l Karviná 
len n na dv  lokality, které taktéž nesou název SA a Lazy. Jedná se o nejv tší hlubinný 

t žební komplex v R. Produkce tohoto dolu v roce 2011 inila 4,0 mil. tun a ke konci roku 
2011 obsahoval zásoby asi 88,8 mil. tun, z ehož je vyt žitelných asi 65,1 mil. tun. Druhým 
nejv tším hlubinným t žebním komplexem v R je d l Darkov. V roce 2011 z n j bylo 
vyt ženo 3,1 mil. tun. D l Darkov obsahuje asi 55,9 mil. tun vyt žitelných zásob. V dole 

SM, který se d lí na dv  lokality Sever a Jih, bylo v roce 2011 vyt ženo 2,8 mil. tun erného 
uhlí. Z celkových zásob dolu 44,9 mil. tun je vyt žitelných asi 38,6 mil. tun. Nejmenším 
inným dolem spole nosti OKD je d l Paskov. Tento d l je tvo en lokalitami Sta í

a Chlebovice. D l Paskov produkuje velmi kvalitní koksovatelné erné uhlí. V roce 2011 jeho 
produkce inila 1,0 mil. tun. Jeho celkové zásoby jsou asi 24,1 mil. tun. Z toho je p ibližn
21,1 mil. tun vyt žitelných. Tabulka zachycující t žbu uhlí v jednotlivých dolech od roku 
2001 do roku 2011 je za azena do p ílohy. [48,49] 

Obr. 2.10: Graf t žby, dovozu a vývozu erného uhlí v R (2000-2011) [35,37,38] 

2.4 ZEMNÍ PLYN V R 

Zemní plyn se v R vyskytuje na jižní a severní Morav . Tyto zdroje jsou 
ovšem vzhledem k domácí spot eb  naprosto nedostate né. Samotná produkce zemního plynu 
v R pokrývá zhruba jen 1 až 2 % domácí spot eby. Na jižní Morav  jsou ložiska zemního 
plynu spjata s výskytem ropy. Zde se ložiska zemního plynu nachází ve víde ské pánvi 
(obr. 2.11, .3) a v karpatské p edhlubni (obr. 2.11, .2). Na severní Morav  se ložiska 
zemního plynu vyskytují v hornoslezské pánvi a karpatské p edhlubni (obr. 2.11, .1). 
V této lokalit  jsou ložiska zemního plynu vázána p evážn  na uhelné sloje. [38]   
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Obr. 2.11: Mapa výskytu ložisek a zásobník  zemního plynu v R [38,50,51] 

2.4.1 T ŽBA A SKLADOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU V R 

V roce 2011 bylo v R evidováno celkem 83 ložisek zemního plynu, z toho 48 bylo 
t žených. Z výše uvedených údaj  vyplývá, že v R je relativn  velký po et ložisek 
s pom rn  nízkou t žbou. Nejproduktivn jšími ložisky v R jsou Podivín a Poštorná na jižní 
Morav  a dále Klobou ky a D l He manice na severní Morav . Celkové zásoby zemního 
plynu v R inily ke konci roku 2011 asi 30,2 mld. m3. Z toho bylo asi 7,4 mld. m3 bilan n
prozkoumaných, p i emž t žitelných bylo p ibližn  4,7 mld. m3. T žba zemního plynu za rok 
2011 byla 187 mil. m3. Ve stejném roce bylo spot ebováno 8075 mil. m3. Z t chto údaj
vyplývá, že R je ohledn  zemního plynu závislá na dovozu, který pokrývá v tšinu spot eby 
zemního plynu v R. [35,38,46] 
 V sou asné dob  p sobí v R ty i t žební organizace zabývající se t žbou zemního 
plynu. Nejv tší spole ností v R, která se zabývá pr zkumem a t žbou ropy a zemního plynu 
je MND a.s. se sídlem v Hodonín . T žba této spole nosti je soust ed na na jižní Moravu. 
V této oblasti je p vod zemního plynu úzce spjat s ropou a oba produkty se zde t ží sou asn . 
MND a.s. je v sou asnosti držitelem t í pr zkumných licencí a 64 dobývacích prostor.  
Druhou významnou t žební spole ností je Green Gas DPB, a.s. se sídlem v Paskov . Tato 
spole nost t ží d lní plyn na všech lokalitách uzav ených ernouhelných dol                         
v ostravsko-karvinském revíru. Od inných ernouhelných dol  nakupuje p ebyte ná 
množství d lního plynu. Spole nost je na základ  licence, krom  t žby, oprávn na se také 
zabývat pr zkumem, distribucí a prodejem zemního plynu. Mén  významnými t žebními 
spole nostmi jsou eská nafta ská spole nost s.r.o. (Hodonín) a Unigeo a.s. (Ostrava-
Hrabová). [35,52,53] 

 V R se v sou asné dob  nachází dev t podzemních zásobník  zemního plynu. Tyto 
zásobníky vyrovnávají rozdíly spot eby zemního plynu v letním a zimním období. V letním 
období, kdy není spot eba tak vysoká, p ijímají nadbyte ný objem zemního plynu a v zim , 
kdy jeho spot eba naroste, jej uvolní, a tím zabra ují velkému kolísání proud ní zemního 
plynu. V roce 2011 byla kapacita zásobníku 3,071 mld. m3. B hem roku 2012 došlo 
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k otev ení nového zásobníku Uh ice Jih a k rozší ení kapacity u zásobníku v T anovicích. 
Celková kapacita v sou asné dob  je tedy 3,461 mld. m3. V tšinu zásobník , konkrétn  šest, 
vlastní spole nost RWE Gas Storage s.r.o. (T anovice, Štramberk, Lobodice, Tvrdonice, 
Dolní Dunajovice, Háje), dce iná spole nost RWE Transgas, a.s. Kapacita zásobník  této 
spole nosti je 2,611 mld. m3. Další dva zásobníky (Uh ice, Uh ice-Jih) o celkové kapacit
0,28 mld. m3 vlastní spole nost MND a.s. Ta, spole n  se spole ností VEMEX, plánuje 
výstavbu ob ího zásobníku plynu v Dambo icích na Hodonínsku, který by m l být uveden 
do provozu v roce 2017. Zásobník Dolní Bojanovice o kapacit  0,57 mld. m3 vlastní 
spole nost SPP Bohemia a.s. Tento zásobník je však využíván pouze pro pot eby Slovenské 
republiky. [38,43,51,54,55] 

Obr. 2.12: Graf t žby zemního plynu v R (2001-2011)6 [35,37,38] 

2.4.2 DOVOZ A VÝVOZ ZEMNÍHO PLYNU V R 

R má mnohem v tší spot ebu zemního plynu než produkci, a je tedy závislá 
na dovozu tohoto paliva. Hlavními dovozci zemního plynu do R jsou Rusko a Norsko, 
p i emž složení obou zemních plyn  je prakticky stejné. Z celkového dovozu do R proudí 
asi 75 % zemního plynu z Ruska a zbývajících 15 % z Norska. Dovoz zemního plynu do R 
je tedy diverzifikován (není závislý na jednom dovozci). Zemní plyn vyt žený v R 
se v zanedbatelné mí e vyváží do Rakouska, Polska a N mecka. [38,43] 
 Dodávky a provoz plynovod  v R má na starosti spole nost NET4GAS (d íve RWE 
Transgas Net, s.r.o.). Zemní plyn z Ruska proudí do R tranzitním plynovodem 
p es Slovensko a do R vstupuje p es p edávací stanici v Lanžhot . Tento plynovod se 
na eském území d lí na jižní a severní v tev. Dodávky norského zemního plynu vstupují 
do R p es p edávací stanici Hora Sv. Kate iny. Zemní plyn je v hrani ních p edávacích 
stanicích p ejímán a p edáván (tzn. objemov  a kvalitativn  m en) a upravován pro pot eby 
vnitrostátní sít . Další p edávací stanice na vstupu a výstupu z R se nachází v Brandov
a na území N mecka potom ve Waidhaus a Olbernhau. V roce 2011 byl spušt n zkušební 
provoz esko-polského propojovacího plynovodu (STORK). V roce 2012 byl ukon en 
zkušební provoz a plynovod byl zkolaudován. STORK slouží k p eprav  zemního plynu 
                                                
6 V roce 2005 došlo ke skokovému nár stu t žby z d vod  jednorázového odt žení vyt žitelných zásob zemního 
plynu z podušky podzemního zásobníku Dolní Bojanovice (ložisko Poddvorov). [38] 
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mezi R a Polskem. V únoru 2013 byl otev en plynovod Gazela. Pomocí tohoto 166 km 
dlouhého plynovodu se R napojila na ruský plynovod Nord Stream, který vede do Evropy 
po dni Baltského mo e. Plynovodem Gazela ro n  prote e až 30 mld. m3 zemního plynu, 
což je pro p edstavu p ibližn  3,5krát více než je jeho spot eba v R. P epravní soustava 
v R má tu výhodu, že m že zemní plyn p epravovat ob ma sm ry. R se tak stala d ležitou 
k ižovatkou v doprav  zemního plynu po Evrop . [56,58] 
       Na tranzitní plynovody je vnitrostátní sí  plynovod  p ipojena vnitrostátními 
p edávacími stanicemi, kterých je v R šest. Celková délka plynovod  vnitrostátní soustavy 

R je 1180,450 km. Z této vnitrostátní soustavy je zemní plyn dále p edáván do soustav 
distribu ních plynovod  regionálních spole ností a dále až k samotným odb ratel m. [57,59]    

Obr. 2.13: Graf vývoje vývozu a dovozu zemního plynu v R (2001-2011) [60] 

Obr. 2.14: Mapa soustavy plynovod R [57] 
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2.5 ROPA V R 

Ropa se k výrob  elektrické energie používá zejména v chudších zemích. Jelikož je 
tato práce zam ena na spalování fosilních paliv ve velkých energetických celcích v R, 
kde se ropa prakticky nepoužívá, bude o ní pojednáno jen velmi krátce. 

Stejn  jako u zemního plynu, se ropa v R sice t ží, ale ani zdaleka ne v takovém 
množství, aby byla domácí produkce schopna pokrýt spot ebu. Z toho vyplývá závislost R 
na dovozu ropy ze zahrani í. V roce 2011 bylo v R vyt ženo 163 kt ropy a dovezeno 
p ibližn  7 mil. tun. Tuzemská spot eba ropy je domácí produkcí pokryta asi jen z 5 %. 
Ložiska ropy jsou geneticky svázána s ložisky zemního plynu. Ropa se tedy v R vyskytuje 
p edevším na jižní a v menší mí e na severní Morav . V roce 2011 bylo v R celkem 
33 ložisek ropy, z toho 27 t žených. Vyt žitelné zásoby inily ke konci roku 2011 asi 1664 kt 
z p ibližn  30,9 mil. tun celkových zásob. Ložiska na jižní Morav  v oblasti víde ské pánve 
jsou roztroušena do mnoha struktur. Nejv tším ložiskem v této lokalit  je ložisko Hrušky. 
Toto ložisko je však již z velké ásti vyt ženo. V sou asné dob  je t ženo také nové ložisko 
v oblasti Poštorná. Krom  víde ské pánve se ropa t ží také v karpatské p edhlubni. [35,38] 

V sou asné dob  p sobí v R t i t žební spole nosti. Menšími z nich jsou eská 
nafta ská spole nost s.r.o. (Hodonín) a Unigeo a.s. (Ostrava – Hrabová). Nejvýznamn jší 
organizací, která se v nuje t žb  ropy v R, je spole nost MND a.s. (Hodonín), která 
se v nuje také t žb  zemního plynu a blíže je o ní pojednáno v podkapitole T žba 
a skladování zemního plynu v R (podkap. 2.4.1). [35]     
 Nejv tším dodavatelem ropy do R je Rusko. Dovoz ruského zemního plynu je 
realizován ropovodem Družba, který do R vede ze západní Sibi e p es B lorusko, Ukrajinu 
a Slovensko. Tímto ropovodem je p epravována také ropa vyt žená spole ností MND a.s. 
Druhým ropovodem, kterým je ropa dopravována do R, je ropovod IKL. Tímto ropovodem 
je dopravována p edevším ropa z oblasti Kaspického mo e, severní Afriky a Arabského 
poloostrova. Tímto ropovodem proudí do R také ropa od druhého nejv tšího dovozce 
pro R, kterým je Ázerbajdžán. Dalšími dovozci jsou nap íklad Kazachstán, Alžírsko 
a Libye. O provoz ropovod  na eském území se stará spole nost MERO R, a.s. 
[25,38,61,62,63] 

Obr. 2.15: Graf vývoje dovozu ropy do R (2001-2011) [35,37,38] 
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Obr. 2.16: Graf vývoje t žby a vývozu ropy v R (2001-2011) [35,37,38] 

Obr. 2.17: Mapa výskytu ložisek ropy a ropovod  v R [35,64] 
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3.1 ELEKTRÁRNY A TEPLÁRNY SKUPINY EZ 

Skupina EZ (dále jen EZ) je nejv tším výrobcem elekt iny a tepla v R. EZ v R 
vlastní celkem 15 uhelných elektráren7 a 3 teplárny. Celkový výkon t chto uhelných 
elektráren je 6857,8 MW a v roce 2011 vyprodukovaly celkem 33693,229 GWh8 elektrické 
energie. Kv li snazší doprav  paliva do elektráren je v tšina uhelných elektráren umíst na 
v blízkosti uhelných dol . V ad  t chto uhelných elektráren funguje tzv. spoluspalování, 
kdy se spole n  s fosilními palivy spaluje také biomasa. [31,43,66]  

3.1.1 ELEKTRÁRNY SPALUJÍCÍ HN DÉ UHLÍ    

V následující kapitole bylo erpáno z t chto zdroj : [31,36,42,43,65,66,68] 
• Pruné ov I a II 

Elektrárna Pruné ov I (EPR1) tvo í s elektrárnou Pruné ov II (EPR2) nejv tší 
uhelný elektrárenský komplex v R. EPR1 byla uvedena do provozu v letech 
1967 až 1968. V sou asnosti jsou zde instalovány ty i bloky po 110 MW, celkem 
tedy 440 MW. EPR2 je nejmladší uhelnou elektrárnou spole nosti EZ. 
Do provozu byla uvedena v letech 1981 až 1982. Má p t blok , každý o výkonu 
210 MW, celkem tedy 1050 MW. Krom  elekt iny, dodávají elektrárny Pruné ov 
i teplo do Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Oh í. Hn dé uhlí spalované 
v elektrárnách Pruné ov se t ží v lomu Libouš, na kterém provádí t žbu 
spole nost SD. V roce 2010 inila spot eba hn dého uhlí v EPR1 asi 2,82 mil. tun 
a v EPR2 asi 5,73 mil. tun. EPR1 má platnou licenci do roku 2019, na kdy se dá 
p ibližn  odhadnout životnost elektrárny. Plánovaná životnost u EPR2 
se odhaduje do roku 2038. Zde nastává problém se zásobováním z lomu Libouš, 
jehož odhadovaná životnost p i zachování stávající spot eby je asi do roku 2029. 

• Po erady 
Výstavba elektrárny Po erady (EPC) byla rozd lena do dvou fází, kdy v letech 
1970 až 1971 byly do provozu uvedeny bloky . 1 až 4 a v roce 1977 bloky . 5 
a 6. V roce 1994 byl odstaven blok . 1. V sou asné dob  je tedy v EPC 
instalováno p t blok , každý o výkonu 200 MW, celkem tedy 1000 MW. V areálu 
EPC se v sou asnosti staví paroplynová elektrárna, která by m la disponovat 
výkonem 880 MW. P edpokládané uvedení do provozu je kolem roku 2015. EPC 
je hn dým uhlím kompletn  zásobována z lomu Vršany, který vlastní spole nost 
CCG. V roce 2010 bylo v EPC spot ebováno asi 6,19 mil. tun hn dého uhlí, což je 
asi 76,5 % z produkce lomu Vršany za tentýž rok. V b eznu 2013 podepsala 
spole nost EZ smlouvu s t žební spole ností CCG o dodávkách hn dého uhlí 
pro EPC. V následujících letech EZ ovšem sníží odb r hn dého uhlí pro EPC 
na 5 mil. tun ro n . To m že mít za následek snížení t žby na lomu Vršany, 

                                                
7 Elektrárna Chvaletice sice vystupovala od zá í roku 2010 jako samostatný subjekt Elektrárna Chvaletice a.s., 
fakticky ale stále spadala pod Skupinu EZ. V b eznu roku 2013 EZ oznámil prodej elektrárny Chvaletice 
spole nosti Litvínovská uhelná. [31, 67]    
8 Údaje o celkovém výkonu a celkové výrob  elekt iny za rok 2011 zahrnují elektrárnu Chvaletice (viz výše) 
i elektrárnu M lník I, která v té dob  pat ila spole nosti Energotrans, a.s. Tato spole nost se v roce 2012 spojila 
se spole ností EZ a elektrárna M lník I tedy v sou asné dob  pat í spole nosti EZ. [66] 
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a tedy i prodloužení životnosti zásob. Dodávky pro EPC tedy mohou teoreticky 
trvat až do roku 2060. 

• Tušimice II
V sou asnosti je již v provozu pouze elektrárna Tušimice II (ETU2). Nejprve byla 
v lokalit  Tušimic v letech 1963 až 1964 uvedena do provozu elektrárna Tušimice 
I, která již není v provozu. V ETU2 byla zahájena výroba elektrické energie 
v letech 1973 až 1974. Její celkový instalovaný výkon 800 MW je rozd len 
do ty  200MW blok . ETU2 je, stejn  jako elektrárny Pruné ov, zásobována 
hn dým uhlím z lomu Libouš. V roce 2010 bylo v ETU2 spot ebováno 
asi 1,59 mil. tun hn dého uhlí. Pr m rná ro ní spot eba však iní p ibližn
3 mil. tun. Její plánovaná životnost je p ibližn  do roku 2035. O hn dé uhlí z lomu 
Libouš se ovšem bude muset d lit p edevším s rekonstruovanou EPR2. 

• Chvaletice
Elektrárna Chvaletice (ECH) byla postavena v letech 1973 až 1979. V sou asnosti 
jsou v ní instalovány ty i bloky, každý o výkonu 200 MW, celkem tedy 
800 MW. Krom  výroby elekt iny, se využívá její odpadní teplo pro dodávky 
tepla do m sta Chvaletice, obce Trnávka a do dvou pr myslových areál  v okolí 
m sta Chvaletice. Tepelný výkon elektrárny je 4x15 MWt. Hn dé uhlí spalované 
v ECH pochází zejména z lomu Libouš, v menší mí e potom také z lom  Bílina 
a Vršany. V roce 2010 bylo v ECH spáleno asi 2,59 mil. tun hn dého uhlí. 
V b eznu 2013 bylo rozhodnuto o prodeji ECH spole nosti Litvínovská uhelná, 
která spadá pod CCG. Tato spole nost zárove  produkuje hn dé uhlí z lomu SA 
a dá se tedy p edpokládat, že v dalších letech se v ECH bude spalovat hn dé uhlí 
práv  z lomu SA. Dle p vodních p edpoklad  m lo dojít k odstavení ECH 
v roce 2015. V d sledku zm ny vlastníka se však dá p edpokládat, že zdroj bude 
v provozu i po roce 2020, kdy se však, za p edpokladu neprolomení územních 
limit  a snížení t žby v lomu SA na úrove  3 mil. tun hn dého uhlí za rok, 
ocitnou na pokraji životnosti zásoby lomu SA a pro pokra ující provoz ECH by 
tak bylo nutné najít nový zdroj hn dého uhlí.        

• M lník I
Elektrárna M lník I (EME1) byla uvedena do provozu v roce 1960. Od roku 1993 
se o její chod starala spole nost Energotrans, která se ovšem v roce 2012 spojila 
se spole ností EZ, které tedy EME1 v sou asné dob  pat í. Její instalovaný 
výkon je 352 MW. Odpadní teplo z EME1 se používá pro teplárenské ú ely 
v Praze a v Neratovicích. Dodávky uhlí zajiš uje spole nost SD z lomu Bílina. 
V roce 2010 bylo v EME1 spáleno asi 1,60 mil. tun hn dého uhlí.  

• M lník II
Provoz v elektrárn  M lník II (EME2) byl zahájen v roce 1971. V sou asné dob
má elektrárna instalovány dva bloky o výkonu 110 MW, celkem tedy 220 MW. 
Z EME2 je dodáváno teplo do regionálního tepelného napáje e pro m sto M lník 
a pro obce Horní Po aply a Dolní Be kovice. EME2 nemá jednotného dodavatele 
hn dého uhlí. O dodávky se d lí SD (lomy Libouš a Bílina), CCG (lom Vršany) 
a SU (lom Ji í). V roce 2010 bylo v EME2 spot ebováno asi 1,20 mil. tun hn dého 
uhlí. Životnost této elektrárny se odhaduje p ibližn  do roku 2025. 
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• M lník III
Elektrárna M lník III (EME3) byla do trvalého provozu uvedena v roce 1981. 
Je v ní instalován jeden blok o výkonu 500 MW, který je nejv tším uhelným 
blokem v R. Stejn  jako EME2 nemá tato elektrárna jednotného dodavatele. 
Hn dé uhlí pro EME3 pochází ze stejných lom  jako u EME2 s výjimkou lomu 
Libouš. Spot eba paliva v roce 2010 byla asi 1,77 mil. tun. Ukon ení provozu 
EME3 je plánováno na rok 2015.  

• Ledvice
Elektrárna Ledvice (ELE) byla postavena v letech 1966 až 1969. P vodn
zde bylo instalováno p t výrobních blok  o celkovém výkonu 640 MW. T i bloky 
byly postupn  odstaveny a nyní jsou zde funk ní dva bloky, každý o výkonu 
110 MW. Tato ást ELE se nazývá elektrárna Ledvice II. V roce 1998 byl 
do provozu uveden nový blok také o výkonu 110 MW. Nová ást je ozna ována 
jako elektrárna Ledvice III. Celkový výkon ELE je tedy 330 MW. 
Krom  elektrické energie, ELE zajiš uje také dodávky tepla pro m sta Bílina 
a Teplice. ELE je hn dým uhlím kompletn  zásobována z lomu Bílina, p i emž 
v roce 2010 bylo v ELE spot ebováno asi 1,87 mil. tun. V sou asné dob  je 
ve výstavb  nový nadkritický blok o výkonu 660 MW, jehož provoz by m l za ít 
v pr b hu roku 2014. Po uvedení tohoto bloku do provozu se po ítá s odstavením 
p vodních dvou 110 MW blok . ELE tedy poté bude disponovat výkonem 
770 MW a životností p ibližn  do roku 2048. Po této modernizaci bude tém
veškeré hn dé uhlí z lomu Bílina sm ovat práv  do ELE.  

• Tisová 
Elektrárna Tisová (ETI) pat í k nejstarším hn douhelným elektrárnám R a je 
také pom rn  d ležitým dodavatelem tepla. Svým odpadním teplem zásobuje 
zna nou ást okresu Sokolov. Pat í do nové organiza ní jednotky pod EZ 
s názvem Elektrárny Hodonín, Po í í a Tisová (EHPT). Tato organiza ní jednotka 
sdružuje za ízení s výrazným podílem výroby tepla. Výstavba ETI a její uvedení 
do provozu se dá rozd lit do dvou etap. Podle tohoto rozd lení poté lze rozeznávat 
elektrárnu Tisová I (ETI1) a Tisová II (ETI2). ETI1 byla do plného provozního 
stavu uvedena v roce 1959 a její celkový výkon inil 212 MW. V sou asnosti je 
její výkon 183,8 MW. ETI2 byla do provozu uvedena v roce 1960 až 1962 
s celkovým výkonem 300 MW, který se po úpravách ETI2 snížil na sou asných 
112 MW. Celkový výkon ETI tedy nyní iní 295,8 MW. Hn dé uhlí pro ETI je 
zajišt no spole ností SU z jejího lomu Ji í. V roce 2010 zde bylo spot ebováno 
asi 1,45 mil. tun hn dého uhlí. Teoretická životnost ETI je asi do roku 2050. 
Kolem roku 2036 ovšem nastanou problémy s dodávkou hn dého uhlí v d sledku 
vy erpání zásob z p ilehlých lom  Ji í a Družba. V p ípad  pokra ování provozu, 
i po vy erpání zásob t chto lom , se bude muset uhlí dovážet z jiných lokalit, 
pravd podobn  i ze zahrani í. Za p edpokladu neprolomení územních limit
a udržení t žby na sou asné úrovni bude totiž po roce 2036 ze sou asn inných 
lom  v provozu pouze lom Vršany, který se ovšem bude starat o dodávky uhlí 
pro EPC.   
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• Hodonín
Elektrárna Hodonín (EHO) je jednou z nejstarších provozovaných elektráren v R 
a stejn  jako ETI pat í do organiza ní jednotky EHPT. EHO byla uvedena 
do provozu v letech 1951 až 1957. Její instalovaný elektrický výkon je 
v sou asnosti 105 MW a tepelný výkon 250 MWt. Unikátní je dodávka tepla p es 
hranice do slovenského m sta Holí . Do roku 2009 byla EHO zásobována lignitem 
t ženým v dole Mír u Mikul ic, na kterém byly ovšem v roce 2009 ukon eny 
t žební práce. Po ukon ení t žby lignitu byl jeden blok EHO ur en výhradn
ke spalování biomasy a ve druhém probíhá spalování hn dého uhlí, o jehož 
dodávky se stará spole nost CCG. V roce 2010 bylo v EHO spáleno 0,19 mil. tun 
hn dého uhlí.  

• Po í í
Do organiza ní jednotky Elektrárny Po í í pat í elektrárna Po í í II (EPO2) 
a Teplárny Dv r Králové. O Teplárnách Dv r Králové bude pojednáno 
v samostatné kapitole. EPO2 byla do provozu uvedena v roce 1957 a v sou asnosti 
disponuje elektrickým výkonem 3x55 MW, tedy 165 MW a tepelným výkonem 
294 MWt. EPO2 zásobuje teplem zna nou ást okolí m sta Trutnov, v etn  tohoto 
okresního m sta. V EPO2 se spaluje hn dé i erné uhlí a stále se zvyšující 
množství biomasy. Hn dé uhlí pochází z lomu Vršany a v roce 2010 jej bylo 
v EPO2 spáleno asi 0,39 mil. tun.  

3.1.2 ELEKTRÁRNY SPALUJÍCÍ ERNÉ UHLÍ    

• D tmarovice
Elektrárna D tmarovice (EDE) je, se svým výkonem 800 MW, nejv tší uhelnou 
elektrárnou ležící na Morav  a také v bec nejvýkonn jší elektrárnou spalující 
erné uhlí v R. Byla postavena v letech 1972 až 1976. Celkový výkon elektrárny 

je rozd len do ty  200MW blok . EDE také zajiš uje pom rn  významné 
dodávky tepla, nap . do m sta Bohumín. erné uhlí spalované v EDE tém
výhradn  pochází z ostravsko-karvinského revíru, kde t žbu provádí spole nost 
OKD. Malé množství erného uhlí je p ivezeno z Polska. V roce 2010 bylo v EDE 
spot ebováno asi 0,90 mil. tun erného uhlí. Pro další provoz EDE bude nutné 
kolem roku 2020 provést její modernizaci. [43,66,68] 

• Po í í
Malé množství erného uhlí od spole nosti OKD se spaluje také v EPO2. Spot eba 
erného uhlí v této elektrárn  za rok 2010 byla jen asi 20 tis. tun. Více je o EPO2 

pojednáno v p edchozí kapitole. [43,66,68] 

3.1.3 TEPLÁRNY

• Teplárny Dv r Králové
Teplárny Dv r Králové (TDK) pat í do organiza ní jednotky Elektrárny Po í í. 
Její celkový elektrický výkon je 18,3 MW a tepelný výkon 115,8 MWt. Využívá 
se zejména jako centrální zdroj tepla pro Dv r Králové. V TDK se spaluje 
zejména nízkosirnaté hn dé uhlí, p edevším z lomu Vršany. V TDK se využívá 
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spoluspalování hn dého uhlí s biomasou a díky rekonstrukci hlavních kotl  je 
také možnost p ipalování zemního plynu. Spot eba hn dého uhlí v TDK v roce 
2010 byla asi 32 tis. tun. [43,66,68] 

• Vítkovice
Teplárna Vítkovice (TVI) má celkový instalovaný elektrický výkon 79 MW 
a tepelný výkon 342 MWt. Palivem je erné energetické uhlí, p i emž jeho 
spot eba v roce 2010 byla asi 150 tis. tun. [43,66,68] 

• Trmice
Teplárna Trmice (TTR) disponuje celkovým instalovaným elektrickým výkonem 
158 MW a tepelným výkonem 469 MWt. V TTR se pom rn  hojn  využívá 
spoluspalování hn dého uhlí a biomasy. Krom  hn dého uhlí, se zde p i spalování 
využívá z fosilních paliv také zemní plyn. Spot eba hn dého uhlí za rok 2010 byla 
asi 710 tis. tun. [43,66,68,69] 

3.1.4 SHRNUTÍ ENERGETICKÝCH CELK EZ 

Elektrárny 
Elektrický 

výkon 
[MWe] 

Fosilní 
palivo 

P vod uhlí 
(lomy, pop . 
spole nosti) 

Spot eba uhlí [mil. tun] Výroba 
elekt iny 
brutto v 

roce 2011 
[GWh] 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

EPR1 440 HU Libouš 2,15 2,14 1,92 2,82 2,12 2515,2 
EPR2 1050 HU Libouš 6,90 6,15 6,26 5,73 6,13 6495,5 
EPC 1000 HU Vršany 6,24 5,75 5,91 6,19 5,84 6582,7 

ETU2 800 HU Libouš 3,60 2,47 2,65 1,59 2,35 2629,1 

ECH 800 HU 
Libouš, 

Bílina, Vršany
3,30 3,10 2,67 2,58 2,94 2903,0 

EME1 352 HU Bílina 1,63 1,65 1,47 1,60 1,46 1312,7 

EME2 220 HU 
Libouš, 
Bílina, 

Vršany, Ji í 
1,03 1,09 0,92 1,20 1,20 1339,1 

EME3 500 HU 
Bílina, 

Vršany, Ji í 
2,26 2,21 1,81 1,77 2,13 2813,6 

ELE 330 HU Bílina 1,62 1,90 1,77 1,87 1,67 1950,6 
ETI 296 HU Ji í 1,62 1,59 1,53 1,45 1,27 1372,5 

EHO 105 HU CCG 0,47 0,43 0,33 0,19 0,30 428,7 
EPO 165 HU+ U Vršany, OKD 0,47 0,49 0,33 0,39 0,44 715,0 
EDE 800 U OKD 1,26 0,75 0,66 0,90 0,88 2635,2 
TDK 18,3 HU+ZP Vršany 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 10,0 
TVI 79 U OKD 0,19 0,20 0,15 0,15 0,15 209,0 
TTR 158 HU+ZP SD 1,01 0,73 0,63 0,71 0,71 377,8 

zelená – odhad, oranžová – údaje za rok 2010 
Tab. 3.1: Shrnutí elektráren a tepláren spole nosti EZ v R [31,39,42,43,45,65,66,68,69] 
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3.2 ELEKTRÁRNY A TEPLÁRNY MIMO EZ 

Spole nosti, elektrárny a teplárny 
(N – nezjišt no, ( ) – p edchozí dodavatel)

Elektrický 
výkon 

v roce 2010

Tepelný 
výkon 

dle 
licence

Spot eba 
HU 

v roce 
2007

Spot eba 
HU 

v roce 
2009

Spole nost 
dodávající 
hn dé uhlí

[MWe] [MWt] [tis. tun] [tis. tun] ---
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (Teplárna Zlín) 69,3 268,0 182 173 SD
Dalkia eská republika a.s. (Ol, Krn, Kol,Úl) 373,1 2735,2 1104 310 SD + CCG

Energetika T inec a.s. 96,8 582,8 114 161 CCG
Elektrárny Opatovice, a.s. 378,0 1068,0 1921 1664 CCG

Mondi Št tí a.s. 113,0 520,0 190 196 CCG
Plze ská energetika a.s. 90,0 401,0 605 447 SU

Plze ská teplárenská, a.s. 149,0 300,8 600 550 SU
Teplárna V esová (SU) 220,0 1100,0 N 2037 SU

SPOLANA a.s. (Neratovice) 77,2 280,0 N 209 SD
Synthesia, a.s. (Pardubice) 75,6 332,0 39 39 SD + SU

ŠKO-ENERGO, s.r.o. (Mladá Boleslav) 88,0 418,5 209 215 SD
Teplárna eské Bud jovice, a.s. 54,0 412,0 323 321 SU

UNIPETROL RPA, s.r.o. (Litvínov) 278,0 768,0 2056 1933 CCG
Teplárna Otrokovice a.s. 53,0 348,0 304 279 CCG

United Energy, a.s. (Komo any) 239,0 1076,0 693 735 CCG + SD
Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

(Elektrárna Kladno) 366,0 836,0 821 811 SD

C-Energy Bohemia s.r.o. (Planá n/Luž.) 47,0 158,1 281 228 SD (CCG)
Teplárna Tábor, a.s. 19,3 149,7 0 76 SD

THERMOSERVIS spol. s r.o. (Nymburk) 0,0 68,3 20 17 SD
Teplárna Náchod

(spadá pod KA Contracting ) 17,0 115,0 78 73 SD

Teplárna Strakonice, a.s. 30,0 214,0 166 152 CCG
ACTHERM,spol. s r.o. (Chomutov) 26,0 177,3 120 124 SU + CCG

HELIOR CZ, a.s., divize Tevex
( ernožice n/L.) 0,0 33,6 28 24 SU

Teplárna Varnsdorf a.s. 4,0 63,8 29 25 SU
MVV Energie CZ a.s. 0,3 0,6 61 41 SD

KOMTERM echy, s.r.o. 6,5 122,5 9 8 SD + SU
CTZ s.r.o. (Uherské Hradišt ) 1,0 44,8 N 17 SD + SU
Zásobování teplem Vsetín a.s. 4,8 5,0 N 8 SD + SU

Teplárna Písek, a.s. 7,9 48,0 N 51 CCG
P íbramská teplárenská a.s. 0,0 66,4 N 173 CCG + SD

Momentive Specialty Chemicals, a.s. 
(Sokolov) 6,0 112,0 N 45 SU

Ostrovská teplárenská, a.s. 5,1 84,8 N 55 SU
Moravská energetická a.s. (d íve Lovochemie) 25,0 266,0 97 102 SD

Ž AS, a.s. (Ž ár nad Sázavou) 12,5 122,0 N 52 CCG
Tab. 3.2: P ehled vybraných energ. celk  spalujících hn dé uhlí mimo EZ 

[31,39,42,45,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78] 
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V tabulce 3.2 jsou uvedeny vybrané spole nosti a velké energetické celky, 
které vyráb jí elektrickou a tepelnou energii alespo áste n  z hn dého uhlí a nepat í 
do skupiny EZ. V tšina uvedených zdroj  využívá krom  hn dého uhlí i dalších paliv, 
zejména zemního plynu a biomasy. Stru ný p ehled vybraných výroben energie a jejich 
používaných paliv je uveden v p íloze.  
 I p esto, že je erné uhlí druhým nejvyužívan jším fosilním palivem p i výrob
elektrické energie a t etím nejvyužívan jším p i výrob  energie tepelné, je jeho spot eba 
a využití ve velkých energetických celcích zna n  menší než v p ípad  uhlí hn dého. V R 
existují v sou asnosti ty i v tší energetické celky mimo EZ (nad 10 MWe), které využívají 
k výrob  energie výhradn erné uhlí. Dv ma z nich jsou za ízení spole nosti Dalkia eská 
republika a.s. (dále jen Dalkia). V tšina erného uhlí spalovaného v t chto za ízeních pochází 
od jediného producenta erného uhlí v R, spole nosti OKD. Bližší informace jsou uvedeny 
v tab. 3.3. [31,43,65,68] 

Spole nosti, elektrárny a teplárny

Elektrický 
výkon v roce 

2010

Tepelný 
výkon dle 

licence

Výroba 
elekt iny brutto 

v roce 2010
[MWe] [MWt] [GWh]

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 254,0 1111,0 1194,6
Teplárna Malešice (Pražská teplárenská a.s.) 122,0 298,0 158,4

Elektrárna T ebovice (Dalkia) 174,0 764,9 909,7
Teplárna P ívoz (Dalkia) 12,8 198,8 67,6

Tab. 3.3: P ehled vybraných energetických celk  spalujících erné uhlí mimo EZ [31,70] 

 Zemní plyn nachází své uplatn ní zejména p i výrob  tepelné energie, kde je 
po hn dém uhlí druhým nejvyužívan jším fosilním palivem. Vybrané spole nosti, elektrárny 
a teplárny (nad 10 MWe) využívající k výrob  energie výhradn  zemní plyn jsou uvedeny 
v tab. 3.4. Jelikož t žba zemního plynu v R nepokrývá jeho spot ebu, v tšina zemního plynu 
používaného na výrobu energie ve velkých energetických celcích pochází z dovozu. [43] 

Spole nosti, elektrárny a teplárny 
(N-nezjišt no) 

Elektrický 
výkon v roce 

2010

Tepelný 
výkon dle 

licence

Výroba 
elekt iny 

brutto v roce 
2010

[MWe] [MWt] [GWh]
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (Elektrárna Kladno II) 50,8 0 2,5

PPC V esová (SU) 370 400 2138,2
Teplárna Kyjov, a.s. 23 38 3,9

Teplárny Brno, a.s. (Provoz ervený mlýn) 95 86 206,6
Teplárny Brno, a.s. (Provoz Špitálka) 80,6 411 131

Pražské služby, a.s. (Malešice) 17,4 96 18,8
Cukrovary TTD a.s. (Dobrovice) 15 112 26

JIP - Papírny V t ní, a.s. 24 N 6,1
ENERGZET, a.s. (Brno - Líše ) 18 204 0

DEZA, akciová spole nost (Valašské Mezi í í) 16 266 46,4
Tab. 3.4: P ehled vybraných energ. celk  spalujících zemní plyn mimo EZ [31,70] 
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ZÁV R

 Fosilní paliva jsou nejvýznamn jším zdrojem elektrické i tepelné energie v R. 
Nejv tší podíl na této významnosti nese p edevším hn dé uhlí. Tém  50 % z veškeré 
elektrické i tepelné energie se vyrobí práv  z hn dého uhlí. Tato skute nost vychází 
také z toho, že R disponuje pom rn  velkými zásobami hn dého uhlí a nemusí se spoléhat 
na dovoz z ostatních stát . Zásoby erného uhlí nejsou sice tak velké jako v p ípad  uhlí 
hn dého, ale na druhou stranu není v energetice využíváno v takové mí e jako uhlí hn dé, 
a tedy i v p ípad erného uhlí je R sob sta ná. T žbu erného uhlí provádí v R jediná 
spole nost Ostravsko-karvinské doly. Naopak t žba ropy a zemního plynu v R pokrývá 
jen malou ást poptávky a tyto suroviny tedy musí být dováženy. Možná i proto se u nás ropa 
v energetice tém  v bec nepoužívá a zemní plyn se používá p evážn  jen v teplárenství. 
P i výrob  elektrické energie se zemní plyn v R v sou asnosti používá jen velmi málo. 
 Nejvýznamn jším výrobcem elektrické energie je spole nost EZ. Tato spole nost 
vlastní nejv tší uhelné elektrárny v R. Na celkové výrob  elekt iny se EZ podílí p ibližn
ze 70 %, p i emž zhruba polovina je vyrobena z fosilních paliv, p evážn  hn dého uhlí. 
Nejvyšší dodávky hn dého uhlí pro elektrárny EZ zajiš uje, vcelku pochopiteln , spole nost 
Severo eské doly, která je lenem Skupiny EZ. Tém  celá produkce z lomu Libouš 
se spaluje v elektrárnách EZ, v etn  elektrárny Pruné ov II, která disponuje nejvyšším 
výkonem ze všech uhelných elektráren R. Druhým nejv tším dodavatelem hn dého uhlí 
pro EZ je spole nost Czech Coal, která zásobuje p edevším elektrárnu Po erady, a to z lomu 
Vršany. Pokud dojde ke snížení dodávek z tohoto lomu na úrove  5 mil. tun za rok, mohou 
mí it dodávky z lomu Vršany do Po erad až do roku 2060. Menší objem hn dého uhlí 
pro EZ dodává i spole nost Sokolovská uhelná. 

Mimo elektrárny EZ je nejv tším spot ebitelem hn dého uhlí spole nost Sokolovská 
uhelná, p edevším Teplárna V esová. Dodávky hn dého uhlí zajiš uje Sokolovská uhelná 
z vlastních zdroj . V p ípad  dalších energetických celk  z tab. 3.2 se o dodávky v nejv tším 
po tu p ípad  stará spole nost Severo eské doly. Z hlediska množství hn dého uhlí je 
ovšem nejv tším dodavatelem Skupina Czech Coal, která má paradoxn  nejmenší po et 
odb ratel . Lze tedy usuzovat, že se Czech Coal zam uje spíše na menší po et odb ratel
s vyššími množstevními požadavky na dodávky hn dého uhlí. Pom rn  vysoký po et 
odb ratel  hn dého uhlí má i spole nost Sokolovská uhelná. Zde je t eba podotknout, 
že v n kterých p ípadech se jedná pouze o dopl kové dodávky. Je také t eba íci, že n kte í 
odb ratelé využívají dodávky hn dého uhlí od více t žebních spole ností a zna ná ást 
z t chto odb ratel  nemá s uhelnými spole nostmi uzav enou dlouhodobou smlouvu a hn dé 
uhlí odebírá na základ  m sí ních, i ro ních objednávek, podle sou asné situace na trhu.  
 V sou asné dob  jsou fosilní paliva, a zejména hn dé uhlí, nenahraditelnou surovinou 
p i výrob  elektrické a tepelné energie. Zásoby hn dého uhlí mimo územní limity jsou 
ovšem stále menší a dá se p edpokládat, že bude pokra ovat trend snižování ro ní t žby 
s cílem prodloužení životnosti jednotlivých lom . Z d vodu snížení t žby vznikne nedostatek 
hn dého uhlí z tuzemských zdroj . Nejvíce ohroženými nedostatkem uhlí jsou nezávislé 
elektrárny a teplárny. Dá se p edpokládat, že spole nost Severo eské doly bude používat 
vyt žené hn dé uhlí p evážn  pro vlastní pot ebu, tedy pro pot ebu Skupiny EZ, jejíž je 
lenem. Stejn  se dá uvažovat i u spole nosti Sokolovská uhelná, která spaluje vlastní hn dé 
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uhlí nap íklad v Teplárn  V esová. Skupina Czech Coal si zajistila odbyt tém  celé produkce 
hn dého uhlí z lomu Vršany v elektrárn  Po erady až do vyt žení všech zásob (p i snížení 
ro ní t žby asi do roku 2060). Druhý lom této spole nosti SA má p i snížení t žby 
a neprolomení územních limit  životnost asi do roku 2021. Navíc spole nost Litvínovská 
uhelná, která provádí t žbu na tomto lomu, je od roku 2013 vlastníkem elektrárny Chvaletice 
a dá se tedy p edpokládat, že zna ná ást t žby lomu bude využita práv  pro pot eby této 
elektrárny. Nezávislí výrobci energie tedy budou mít v nejbližších letech zna ný problém 
s nedostatkem hn dého uhlí, které pro volný trh nebude tém  k dispozici. V p ípad
prolomení limit  na lomu SA by se jeho životnost teoreticky prodloužila až do roku 2111 
a problém s nedostatkem hn dého uhlí by se alespo áste n  oddálil. Otázka prolomení 
územních limit  je ovšem ožehavým politickým tématem a nedá se v tomto sm ru dost dob e 
p edpovídat budoucí vývoj. 
  Je z ejmé, že již v sou asné dob  je nutné ešit p ípadné budoucí problémy obecn
s nedostatkem fosilních paliv a hledat nové zp soby jejich spalování, které by m ly 
za následek zvýšení efektivity jejich využívání, a tím pádem i jejich v tší úsporu. Možností je 
také nalézt využití nových zdroj  energie jako nap íklad v poslední dob  velice populární 
obnovitelné zdroje. Naprosté nahrazení fosilních paliv by bylo ovšem zna n  obtížné.      
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P íloha 1: T žba erného uhlí v R v jednotlivých dolech [65] 

P íloha 2: Celková spot eba elektrické a tepelné energie v R v letech 2000 až 2010 [65] 
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P íloha 6: Používaná paliva ve vybraných energetických celcích v R [31] 


