
 

 

 

 

 

MISE POVRCHOVÉHO 

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ             

DO KAZACHSTÁNU 2020 

18. - 22. 5. 2020 

KARAGANDA, EKIBASTUZ, NUR-SULTAN (ASTANA), TARAZ,                              

ALMATY, KAZACHSTÁN 

SEKTOR TĚŽBY NEROSTNÝCH ZDROJŮ 

Zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR 

v Astaně a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s ohledem na 

exportní potenciál a poptávku na straně kazachstánských subjektů v oblasti 

techniky pro těžbu a dobývání nerostů pořádá misi výrobců zařízení 

zaměřenou povrchové dobývání nerostů. 

Hlavním bohatstvím Kazachstánu jsou nerostné suroviny. Kazachstán se 

podle množství přírodních zdrojů nachází na šestém místě ve světovém 

žebříčku. Ze 110 prvků Mendělejevovy tabulky zde můžeme nalézt ložiska 99 

prvků, přičemž ložiska 70 prvků jsou prozkoumána, z 60 se aktivně těží. 

Zásadní význam má pro Kazachstán těžba uhlí. Tepelné elektrárny, které topí 

energetickým uhlím, vyrábějí 80% elektrické energie v zemi. Další uhlí je 

potřeba pro rozsáhlý metalurgický průmysl. 
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Zahraniční zastoupení CzechTrade Almaty ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Nur-

Sultanu připravuje prezentaci českých firem formou oborové mise za účelem nalezení 

nových odbytových možností pro české firmy v oblasti povrchového dobývání nerostů.                            

Nabízíme vysoce specializovanou misi s návštěvu konkrétních subjektů působících v oblasti 

dobývání nerostů a to vždy na bázi dvoustranných jednání.  

PROČ SE INVESTICE DO ÚČASTI NA MISI VYPLATÍ? 

 Jedná se o úzce zaměřenou misi v oblasti povrchového dobývání nerostů a 

navazujících odvětví, která se v Kazachstánu uskuteční po 4 letech (poslední mise 

proběhla v roce 2016). 

 Návštěva nejvýznamnějších firem v oblasti dobývání nerostů v Kazachstánu 

a představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými 

technologiemi a světovou konkurenceschopností v dané oblasti.  

 Dvoustranná jednání s danými firmami probíhají vždy na základě oficiálního oslovení 

ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvyslanectví ČR v Nur-

Sultanu (Astana) na vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových 

technologií. 

 Portfolia firem účastnících se mise budou zástupcům navštívených subjektů 

představeny již před samotným konáním, aby byl v rámci osobní návštěvy prostor již 

ke konkrétním jednáním. 

 

PROFILY NAVŠTÍVENÝCH FIREM V RÁMCI MISE 

 Shubarkol-Komyr https://www.erg.kz/ru 

Jeden z největších producentů uhlí povrchovým způsobem v Kazachstánu. Díky 

vysokému obsahu kalorií a nízkému obsahu popela je uhlí Shubarkol považováno za 

ekologický nosič energie. Maximální produkce uhlí byla dosažena v roce 2018 - 11 

milionů 600 tisíc tun. 

 Saryarka-Energy http://zhalyncoal.kz/  

Ložisko uhlí Zhalyn se nachází v okrese Zhanaarkinsky v Karagandinské oblasti, 350 km 

od města Karaganda. V provozu je od roku 2009. Celková plocha činí 4 015 metrů 

čtverečních, těžba probíhá otevřeným způsobem. Těžené uhlí je třídy G, DG a D. 

•%09https:/www.erg.kz/ru/content/ao-shubarkol-komir/ao-shubarkol-komir
http://zhalyncoal.kz/
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 Orken  https://www.arcelormittal.kz 

Hlavní činností je povrchová těžba železné rudy v Lisakovsku, Kentobe, Atasu, Atansoru 

a následná dodávka hotových výrobků, koncentrátu železné rudy hlavnímu spotřebiteli - 

ArcelorMittal Temirtau JSC. Výroba koncentrátu a jeho dodávka do železáren 

ArcelorMittal Temirtau je 500 000 tun ročně. 

 Bogatyr-Komyr http://www.bogatyr.kz/  

Otevření Ekibastuzské uhelné pánve sahá do roku 1867. Dnes Bogatyr Komir LLP 

představuje 70 procent veškerého uhlí těženého v uhelné pánvi Ekibastuz a 40 procent 

celkové produkce uhlí v Republice Kazachstán. Bogatyr Komir LLP je jednou z největších 

společností na těžbu uhlí otevřeným způsobem na světě, její bilanční rezerva činí 2,62 

miliardy tun. Výrobní kapacita podniku je 42 milionů tun uhlí ročně. 

 Maikuben-Vest http://maikuben.kz/  

Ložisko hnědého uhlí Shoptykol je součástí pánve hnědého uhlí Maikuben, jehož celková 

plocha je 1 040 km2. Těžba a přeprava uhlí v povrchovém dole Maikubenskiy začala v 

listopadu 1987. Technologické vlastnosti uhlí Maikuben splňují požadavky na suroviny 

pro energetické účely (práškové a vrstvené spalování), pro domácí a technologické 

potřeby (hutní průmysl, cihla, cement, vápno). V blízké budoucnosti zahrnují plány 

otevřené jámy Maikuben zvýšení těžby uhlí na 8 milionů tun. 

 Tau-Ken Samruk https://www.tks.kz 

JSC NGK Tau-Ken Samruk je členem skupiny Národní sociální fond JSC Samruk-

Kazyna. Společnost podporuje rozvoj odvětví těžebního a hutního průmyslu Republiky 

Kazachstán prostřednictvím realizace projektů ve spolupráci se strategickými investicemi. 

Společnost dobývá povrchovým způsobem zlato, měď, zinek a olovo. 

 Kazakhmys http://mykazakhmys.kz   

Korporace Kazakhmys je vedle provozování uhelných elektráren, sléváren a strojíren 

taktéž těžařskou společnosti zaměřující se na dobývání mědi povrchovým způsobem. 

Jejich důl v okolí města Temirtau produkuje ročně 3,5 mil. tun rudy s plánem zvýšení 

tržby na 4 mil. tun. 

 ERG https://www.erg.kz/ru  

Skupina ERG začíná svou historii v roce 1994. Od té doby se ERG stala přední 

společností v oblasti těžby a zpracování přírodních zdrojů. Skupina ERG spravuje 

v Republice Kazachstán tato výrobní aktiva: TNC Kazchrome, Sdružení těžebního a 

zpracovatelského průmyslu Sokolovsko-Sarbaisky (SSGPO), Kazachstán hliník,  

https://www.arcelormittal.kz/index.php?id=340
http://www.bogatyr.kz/
http://maikuben.kz/
https://www.tks.kz/page/block-scheme
http://mykazakhmys.kz/
https://www.erg.kz/ru
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Kazachstánská elektrolytická továrna (EHS), Shubarkol Komir, LLP “ TransCom “,„ 3-

Energoortalyk “a ERG Service jsou velké podniky v zemi, které společně významně 

přispívají k ekonomice Kazachstánu. 

 Kazfosfat http://www.kazphosphate.kz  

Společnost Kazfosfat je největším producentem fosforu v Kazachstánu převážně 

povrchovým způsobem. Hlavní činnosti společnosti jsou: průzkum, těžba a zpracování 

fosfátových hornin, výroba a prodej žlutého fosforu a jeho derivátů, fosforečných hnojiv a 

krmných fosfátů, výroba průmyslových výrobků na bázi nerostných surovin. V současné 

době má společnost šest ložisek s celkovou produkcí 2 miliony tun fosfátové horniny a 

zahrnuje celou výrobní linku před zpracováním fosfátů do finálního produktu. 

 KAZ Minerals http://www.kazminerals.info 

Společnost se zabývá těžbou mědi v nalezištích jižního a jihozápadního Kazachstánu. 

Akcie společnosti jsou obchodovány na londýnské a hongkongské burze. Společnost 

vlastní doly ve Východokazachstánské oblasti, konkrétně povrchový důl Bozshakol, 

Aktogai, Orlovskiy, Artemevskiy a Irtishskiy, které se vyznačují vysokými podíly 

polymetalických rud. V roce 2017 společnost vytěžila 3 mil. tun rudy. 

 Eurochem-Udobreniya https://www.eurochemgroup.com 

Společnost provádí operace na těžbu fosforitých rud v souladu s pracovním programem 

a projektem „Průmyslový rozvoj ložisek rudy Kok-John Fosforite (Araltobe, Kesiktobe a 

Gimmelfarbskoye)”. Ložisko Kok-John (Araltobe a Kesiktobe) je těženo převážně 

otevřeným způsobem. Největší povrchový důl Karatau v Zhambylské oblasti je 2. 

největším povrchovým dolem na těžbu fosfátů v Kazachstánu. 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 

Neděle 17. 5. 2020 Karaganda 

Přílet účastníků do Karagandy, ubytování, organizační schůzka. 

Pondělí 18. 5. 2020 Karaganda 

Návštěva společností Kazakhmys, Orken, Shubarkol-Komyr a Saryarka-Energy, po skončení 

přesun do Ekibastuzu 

 

http://www.kazphosphate.kz/
https://www.eurochemgroup.com/ru/about-us/
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Úterý 19. 5. 2020 Ekibastuz 

Návštěva společností Bogatyr-Komyr a Maikuben-Vest, po skončení přejezd do Nur-Sultanu 

(Astana), nocleh v Nur-Sultanu.  

Středa 20. 5. 2020 Nur-Sultan 

Návštěva společností Kazakhmys, Ten-Ken Samruk a ERG 

Čtvrtek 21. 5. 2020 Taraz 

V dopoledních hodinách odlet do Tarazu, návštěva společnosti Kazfosfat. Ve večerních 

hodinách přelet do Almaty. 

Pátek 22. 5. 2020 Almaty 

Jednání ve společnostech KAZ Minerals a Eurokhim-Karatau. V odpoledních hodinách nebo 

s sobotu ráno odlet zpátky do Prahy. 

Poznámka: Program cesty je předběžný a může se měnit v závislosti na požadavcích 

ze strany navštívených kazašských firem. 

 

CENA ÚČASTI 

 35 000 Kč při účasti jedné osoby 

 45 000 Kč při účasti dvou osob (každá další osoba + 10 000 Kč) 

 Cena zahrnuje: organizaci mise, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po 

Kazachstánu, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily 

účastníků mise 

 Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Kazachstánu a zpět, ubytování v Kazachstánu 

(cca 1 500 Kč/noc) 

PODMÍNKY ÚČASTI NA MISI 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky do 28. 2. 2020. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 3. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných materiálů. 
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Doporučujeme taktéž: oslovovací dopis v ruském jazyce s uvedením stručného profilu 

společnosti, předností prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci), získaných 

atestů, certifikátů, případně ocenění, zájmu o navázání spolupráce s novými partnery, cíle 

této spolupráce. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti mise pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na 

misi připravit. Naskenovanou přihlášku prosím zašlete gestorovi akce  

do 28. 2. 2020. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marek Zmrzlík 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

mob: +420 725 818 461 

tel: +420 224 907 539 

e-mail: marek.zmrzlik@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK ALMATY: 

Petr Jurčík 

Prospekt Dostyk 192 

050 051 Almaty 

 

mob: +7 777 122 99 55 

tel: +7 727 244 93 03 

e-mail: almaty@czechtrade.cz 

mailto:alice.fibigrova@czechtrade.cz
mailto:london@czechtrade.cz
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast  na misi pro 1 osobu  35 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast  na misi pro 2 osoby  45 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast   na misi pro 3 osoby  55 000,- Kč + DPH 

 
Místo, datum  .......................................................... Podpis  .............................................................. 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Marek Zmrzlík 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 


