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Energie - černé a hnědé uhlí 
Uhlí je fosilní palivo – spalováním uhlí získáváme potřebnou energii. 

Elektrárny spalující uhlí za účelem výroby elektřiny nazýváme tepelné 

elektrárny - produkují více než třetinu veškeré světové elektřiny. Mnoho 

domácností také uhlím stále topí, protože je levnější než plyn. Spalování 

uhlí uvolňuje do okolí škodliviny - emise, podporuje vznik smogu a 

polétavého prachu. 

Nejen samotné spalování uhlí, ale i jeho těžba poškozuje okolní krajinu.  

V České republice se uhlí ve 20. stol. výrazně těžilo, ale mnoho dolů je již 

uzavřeno. Těžba uhlí je důležitá pro chemický a hutní průmysl. 

 

   Tepelná elektrárna  

   Dětmarovice a hlubinná těžba 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elna_Detmarovice.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Drilling_of_blastholes_with_air_drill.png> 



Černé a hnědé uhlí 
Uhlí dělíme podle barvy a kvality (obsahu uhlíku) na základní typy, tedy  

na uhlí černé a hnědé. Uhlí obsahuje hlavně  uhlík, ale také z vodík, kyslík a 

různé příměsi. Uhlí vznikalo z organických zbytků uhynulých rostlin a 

živočichů. Ty byly zaplaveny vodou a rozkládaly se bez přístupu vzduchu. 

Bakterie využily různé prvky ke svému životu, avšak uhlík se usazoval ve 

vrstvách na dně tůní. Tento proces trvá velmi dlouhou dobu. 

Hnědé uhlí – mladší, méně kvalitní (obsahuje hodně příměsí). Používá se 

především k vytápění a výrobě elektřiny. Významné pro střední Evropu. 

Černé uhlí – kvalitnější, starší uhlí s vyšší výhřevností, které se kromě 

energetiky využívá v chemickém průmyslu, při výrobě železa a těžkém 

průmyslu. Těží se v šachtách až několik kilometrů pod zemí.Vrstva se 

nazývá uhelná sloj, kamenitý odpad při těžbě hlušina. 



Černé a hnědé uhlí 
Dnes  se v České republice netěží tolik uhlí jako kdysi, přesto je uhlí stále 

významnou strategickou surovinou, jen pomalu klesá podíl uhelných 

elektráren na celkové produkci elektrické energie.  

Těžba a spalování uhlí spolu s těžkým průmyslem narušila některé krajinné 

oblasti ČR (těžba na Mostecku  zcela změnila charakter  původní krajiny). 

Ostravsko – karvinský revír těžil vysoce kvalitní černé uhlí. Na Mostecku a 

Sokolovsku pod Krušnými horami se stále těží obřími rypadly povrchovou 

těžbou hnědé uhlí. Vláda ČR zvažuje prolomení limitů těžby (rozšíření). 

 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chassis_du_Bois_Du_Cazier_Marcinelle.JPG > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mineral_Antracita_GDFL001 .JPG > 



Černé a hnědé uhlí 
Uhlí je ……. palivo, spaluje se v …….. elektrárnách. Spalování uhlí uvolňuje 

do okolí ………., podporuje vznik ….. a ………. prachu. 

Mladší a méně kvalitní uhlí se nazývá ....., kvalitnější a starší ..... 

 

Kde se u nás těžilo či stále těží uhlí? 

 

 

 

 


