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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

J. K 1 o m i n s k ý : Austrálie očima ložisko
vého geológa (Bratislava 26. 1. 1984) 

Exploatace nerastného bohatství Austrálie 
má velmi krátkou histórii. Počátek patrí zlaté 
horečce u Bendiga, Ballaratu a posléze 
i v Kalgoorlie v západní Austrálii. Béhem sto 
let trvajících objevú nových ložisek zaradila 
se Austrálie mezi významné producenty te
mer všech hlavních typu nerastných surovín. 
V nékterých, jako napr. v tantalu, zaujíma 
téméŕ monopolní postavení. Austrálie je jed
na z malá vyspelých kapitalistických zemí, 
která vétšinu své produkce nerostných suro
vín vyváži. Dúvody této skutečnosti jsou 
v malém rozsahu primárního zpracovatelské
ho prúmyslu, v omezených zdrojích energie 
a jejich nerovnomérném rozmĺstční. v síl
ném vlivu zahraničního kapitálu a nízke a 
nerovnomerné populaci zeme. 

Uprostred 60. let provedl mezinárodní ka
pitál invazi do Austrálie. Tato voľba mela 
kromé politického aspektu dúvody v pŕirod
ním potenciálu tohoto kontinentu. Značný roz
sah pevniny, šelfu, a její relatívne malá 
prozkoumanost dávala velkou nádeji na ob
jevy nových ložisek surovín i v Austrálii do
sud neznámych. Tak byla objevena a 
okamžité exploatovaná významná ložiska 
niklu u Kalgoorlie (Kambalda), tantalu 
u Perthu (Greenbushes), železných rud 
v severozápadní Austrálii, ložiska uránu a 
bauxitu (Waipa), koksovatelného uhlí v Que
enslandu a ložiska plynu a ropy v šelfovém 
mori mezi Tasmánii a Austrálii. 

V 70. letech další objevy pŕerostly kapitá
lové možnosti investorú. a tak geologický 
pruzkum nových ložisek byl omezen nebo 
i zcela zastaven. Nová prosperita banského a 
geologického prúmyslu Austrálie nastala až 
na počátku 80. let, kdy zejména rúst japon
ského prúmyslu vyvolal enormní spotrebu 
nerostných surovín. Tato poptávka vyvolala 
v Austrálii novou vlnu geologického prúzku
mu zeme. Pro 80. leta rozšírení produkce 
známych ložisek a exploatace ložisek nových 
predpokladá investice ve výši nejméné 29 mi
liárd doláru. 

V Novém Jižnim Walesu jsou to hlavné 

uhelné projekty za 400 mil. doláru, s cílem 
zvýšení roční produkce koksovatelného a 
elektrárenského uhlí z 5 na 11 mil. tun. 

Nejdúležitéjším rudním projektem je vý
stavba dolu na polymetalické rudy u Elura 
u Cobaru za 160 mil. doláru pri roční kapa
cite 1,1 mil. tun rudy. 

Podstatná investice ve výši 1,5 miliardy 
dolarú je určená na realizaci hliníkárny 
v Kurri Kurri v blízkosti ložisek uhlí v ob
lasti Hunter Valley. Spolu s produkcí hliníku 
v Queenslandu a Viktórii se Austrálie již 
v r. 1985 stane jeho jedním z nejvétších sve
tových exportérú. 

Ve státé Viktória jsou hlavní investice 
koncentrovaný do území Latrobe Valley a 
Bassova prúlivu. V územní Latrobe Vallev 
bude zahájená rozsáhlá téžba hnedého uhlí 
v pánvi Loy Yang (investice ve výši 350 mil. 
dolarú) a v Bassovč prúlivu společnost 
EssoBHP investuje 1,25 miliardy na nafto
plynových projektech. 

V Queenslandu probíhá v cene 8 miliárd 
dolarú výstavba 10 dolu na černe uhlí v pán
vi Bowen. Nejméné 3 z nich jsou ve finálním 
stadiu. Bodoucnost tohoto nákladného pro
jektu je však ohrožená významným nálezem 
bitumenních bridlíc u Rundle a Julia Creek. 

Hlavním rudním projektem Queenslandu. 
za 175 mil. dolarú, je rozšírení roční pro
dukce bauxitu u Weipy z 11 na 15,5 mil. tun. 
Mezi dúležité projekty patri také hliníkárny 
u Gladstone, s roční kapacitou 200 000 t hli
níku. 

V západní Austrálii beží rada banských 
projektu na urán a zlato v Kalgoorlie, poly
metaly (Teutonic Bore) a nikl (Agnew). 

Zvláštni skupinu projektu tvorí vyhledává
ní ložisek plynu na sz. pobreží štátu. Nové 
projekty výstavby ložisek železných rud jsou 
limitovaný poptávkou japonského prúmyslu 
a týkají se dolu u Deepdale, Marandou, Area 
C, W. Angela a Wandicoogina v sz. cípu 
štátu. 

Dúležitým rudním projektem je výstavba 
dolu a úpravny na urán u Yeelirie v centru 
západní Austrálie. Neméné podstatné jsou 
i projekty na rozšírení produkce bauxitu 



408 Mineralia slov., 16, 1984 

a hliníku u Wagerupu a téžby bauxitu v Mi
chel Plateau. 

Velká akumulace banských projektu je 
v Severním Teritóriu. Pŕevládají projekty 
uránových dolu u Ranger, Nabarlek. Jabilu
ka a Koongarra. Je treba také uvést gigan
tický projekt výstavby dúlního komplexu Mc 
Arthur River za 1 miliardu dolarú na téžbu 
polymetalických rud. 

V južní Austrálii dominuje projekt na roz
šírení téžby uhlí V pánvi Leigh Creek za 
91 mil. dolarú a vyhledávání naftyplynu 
v pánvi Cooper za 129 mil. dolarú. Ve fi

nálnim stadiu je príprava projektu na explo
ataci nejvétšího ložiska Austrálie medi, 
uránu a zlata v Roxby Downs. 

Tasmánii je výstavba banského prúmyslu 
omezena jen na realizaci téžby polymetalic
kého ložiska Que River. 

Návšteva hlavních ložisek Austrálie vede 
k presvedčení, že jejich životaschopnost a 
další rúst produkce jsou závislé hlavné na 
relatívne vysokých geologických zásobách a 
vysokém konstantním obsahu úžitkové slož
ky. 
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