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1 Seznam zkratek
API

American Petroleum Institute

BP

břidlicový plyn

CBM

coal bed methan

CSS

cyclic steam stimulation

CTL

coal to liquid

ČR

Česká republika

EK

Evropská komise

ERoI

energy return on investments

EU

Evropská unie

HDP

hrubý domácí produkt

CHOPS

cold heavy oil production with sand

IEA

International Energy Administration

kW

kilowatt

LNG

zkapalněný zemní plyn

Mbpd

milion barelů denně

MMbbl/d

milion barelů denně

MBTU

milion britských tepelných jednotek

Mt

milion tun

MWh

megawatthodina

NAGD

naphtha assisted gravity drainage

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci

OPEC

Organizace zemí vyvážející ropu
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PEZ

primární energetické zdroje

R/P

reserves to production

SAGD

steam assisted gravity drainage

scf/t

standardní krychlová stopa na tunu při definovaných podmínkách

SNG

stlačený zemní plyn

SRN

Spolková republika Německo

UCG

underground coal gasification

USA

Spojené státy americké

USD

americký dolar

VAPEX

vapor extraction

VB

Velká Británie

WTI

West Texas Intermediate

$

americký dolar

€

euro
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1 Úvod
V posledním století jsme jako lidstvo svědky extrémního nárůstu spotřeby fosilních
čili obecně neobnovitelných zdrojů energie, kterých je v zemské kůře pouze omezené
množství. Intenzivními průzkumy se sice ještě daří nalézat nová ložiska výskytu, ale i tak
se stále více začíná hovořit o blížícím se, řádově za několik desítek let, absolutním
vyčerpání veškerých klasických zdrojů, především ropy a uhlí. Zatím se lidstvo nedokáže
plně odpoutat od závislosti na fosilních palivech, a proto se pozornost kromě
obnovitelných zdrojů přesouvá také na nekonvenční ložiska nebo na netradiční způsoby
těžby klasických strategických fosilních surovin, ve kterých by mohly existovat
několikanásobně větší zásoby oproti konvenčním zdrojům a těžbám. Může se jednat buď
o nové primární zdroje fosilních paliv, které dosud nebyly využívány, nebo o nové metody
těžby stávajících zdrojů s využitím netradičních surovin, jako jsou například nafta, benzín
či různé oleje.
Je však třeba vyřešit řadu vědeckých, technických a technologických problémů,
týkajících se těžby a následného zpracování. Nejvýznamnější komplikace způsobují
z pohledu ochrany životního prostředí a následné ekonomičnosti jejich těžby. Všechny
zmíněné teze lze shrnout do několika otázek. Lze využít efektivně v budoucnu využít
nekonvenční fosilní zdroje jako doplněk konvenčních? Bude ekonomicky reálné zahajovat
netradiční těžby? Protože ještě v nedávné historii to byly úvahy z ekonomické aktivity
s nulovou rentabilitou. Jenže rychlý technický pokrok v oblastech těžby a zvyšující se
světové ceny strategických komodit ukázaly cestu novým investicím do tohoto
průmyslového odvětví. To vše ještě neodpovídá na otázku, jestli ale vůbec tyto nové zdroje
potřebujeme.
Ačkoliv se lidstvo snaží omezovat spotřebu a potřebu fosilních paliv, ať již z důvodu
cílené dekarbonizace světového hospodářství nebo pouze náhradou za jiný druh suroviny,
tak světová poptávka po nich neustále roste. Se vzrůstající spotřebou energie roste
i ekonomická vyspělost zemí, a proto jsou a budou fosilní paliva středem zájmu všech
alespoň částečně vyspělých ekonomik světa. Vyspělým zemím se ovšem částečně daří
naplňovat vize o snižování využití uhlíkatých paliv. Nicméně u zemí třetího světa je tomu
spíše naopak zejména z důvodu jejich skokových hospodářských růstů závislých právě
na fosilních palivech. Tudíž tvrzení, že v blízké době dokážeme nahradit v drtivé míře
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fosilní paliva alternativními zdroji, je velmi smělé a k jeho částečnému naplnění může dojít
maximálně v nejcivilizovanějších částech světa.
Důležitým faktorem bude samozřejmě ekologická zátěžnost samotné těžby, abychom
jako lidstvo v honbě za novými zdroji fosilních paliv nepáchali mnohem větší škody,
než je vůbec nutné. V tuto chvíli neexistuje jednotný světový názor na ekologický vliv
těžby na přírodu a planetu vůbec. Nehledě na zásadní problém samotného projednávání
ekologické bezpečnosti, kdy vše probíhá spíše na politické půdě, a nikoliv na odborné
úrovni.
V diplomové práci jsou použity také zdroje vycházející z médií, politických vyjádření
a odhadů státních agentur či organizací, jelikož vědecké články s nejaktuálnějšími daty
a postoji jednotlivými zemí k problematice zatím nejsou v dostatečné míře k dispozici.
Pokud bylo možné zdroj alespoň částečně ověřit z důvěryhodnějších zdrojů, bylo tak
učiněno.
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2 Nekonvenční zdroje ropy
Ropa jako jeden ze tří hlavních fosilních paliv se nachází v zemské kůře. Jakožto
neobnovitelnému zdroji zcela jistě hrozí jeho vyčerpání, a proto se neustále geologické
expertní týmy podílí na intenzivním hledání nových nalezišť. Tím se zatím daří udržovat
ověřené zásoby ropy na stále stejné úrovni či dokonce vyšší i při masivní těžbě. Nicméně
stále častěji se diskuze obrací nikoliv na celkový stav zásob, ale na ekonomicky
či technicky těžitelné zásoby. Jelikož ceny ropy v posledním období na světových trzích
jsou velmi nestabilní a jejich dlouhodobá predikce s vysokou mírou jistoty téměř
neproveditelná, je tak mnohem náročnější obstát na poli konkurence, dokázat
minimalizovat provozní náklady na těžbu, a ještě udržet alespoň nějaký čistý profit.
Druhým problémem je právě technická dostupnost, protože nové naleziště jsou převážně
v těžko přístupném terénu nebo hlubokém oceánu, v klimaticky extrémních oblastech
či v nalezištích vyžadujících náročné nejmodernější technologie pro samotnou těžbu.
Jako možné perspektivy v oblasti těžby a udržení zásob minimálně na stávající úrovni se
v posledním desetiletí stávají nekonvenční zdroje.
Nekonvenční ropa je samozřejmě stále ropa, ale získávaná jinými než klasickými
(konvenčními) metodami. Kromě zmíněných ekonomických a technických problémů těžby
vykazují některé konvenční typy mnohem závažnější negativní ekologické důsledky. Proto
pravděpodobně budou nekonvenční zdroje hrát velkou úlohu až v budoucnosti, kdy dojde
k vyčerpání klasických zdrojů a zlepšení nynějších technologií těžby. Samozřejmě jdou
stále do popředí také politické a strategické zájmy, kdy se průmyslově vyspělé státy závislé
na dovozu ropy z oblasti politicky nevyzpytatelného Středního východu obracejí
na význam nekonvenčních zdrojů ropy vyskytujících se i ve stabilních částech světa.

2.1 Specifikace ropy
Sloučenina

Chemický vzorec

Poznámka

Alkany

CnH2n+2

n = (1; 60)

Cykloalkany

CnH2n

zejména C5H10 a C6H12

Aromatické uhlovodíky

CnH2n-6

zejména C6H6 (benzen)

Tab. 1: Přibližné složení ropy (1)
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Nejobecněji lze ropu definovat jako kapalnou směs tuhých, těkavých a plynných
uhlovodíků organického původu, neuhlovodíkové organické sloučeniny a písek (Tab. 1).
Za hlavní procesy vzniku ropy lze z geologického pohledu považovat hnití a následná
bitumenace. K tomu, aby vznikla ropná ložiska, se musí splnit čtyři podmínky – správná
matečná hornina, z které by ropa migrovala do geologické pasti, přítomnost porézní
horniny pro akumulaci ropy, určitá vrstva nepropustné nadložní horniny kvůli jejímu
zadržení a jako poslední správné načasování a lokalizace všech tří výše uvedených
podmínek. V geologické pasti se poté nacházejí tři složky plyn, ropa a voda. Nicméně
kvůli malému rozdílu hustot ropy a vody dochází k jejímu mísení a musí se při těžbě
nežádoucí voda odstraňovat.
Pro samotnou klasifikaci ropy existuje celá řada metod a parametrů – původ, stáří,
chemické složení (zejména charakteristika plynných uhlovodíků, podíl síry, vody
a anorganických látek), fyzikální vlastnosti (hustota, viskozita, bod tuhnutí) nebo frakční
složení (jak chemické složení, tak fyzikální vlastnosti). Nastíněný komplexní rozbor se
zpracovává v souborném dokumentu zvaném Crude Oil Assay.

(2)

Nicméně pro potřeby

jednoduché a rychlé klasifikace ropy byla vyvinuta mezinárodně uznávaná charakteristika,
tj. stanovení její hustoty vyjádřené ve stupních API (American Petroleum Institute),
která se stanovuje na vzorku při teplotě 15,6 °C (60 °F) z empirického vztahu:
°𝐴𝑃𝐼 =

141,5
𝜌

− 131,5

(1)

Podle zmíněné stupnice dosahuje těžká ropa hodnot do 20 °API (nad 0,9 g/cm-3),
středně těžká 25 – 35 °API a lehká ropa více než 35 °API (pod 0,88 či 0,85 g/cm-3). (3)
Dále z hlediska chemického se ropa dělí podle obsahu nežádoucí síry na nesirnou
(do 0,2 % hm.obj.), málo sirnou (od 0,2 do 0,5 % hm.obj.), sirnou (od 0,5 do 3 % hm.obj.)
a velmi sirnou (nad 3 % hm.obj.). Jiné rozdělení stejné vlastnosti může být pojmenováno
jako sladká (nízký obsah síry) a kyselá (vysoký obsah síry) ropa. Obecně vyšší podíl
sirnatých složek mají těžké druhy ropy a nižší podíl lehké druhy. Dalším chemický
dělením ropy je obsah tuhých uhlovodíků (parafínů), které lze z ropy extrahovat. Existují
parafinické (obsah parafinu nad 2 % hm.obj.), poloparafinické (obsah parafinu
mezi 1 – 2 % hm.obj.) a neparafinické (pod 1 % hm.obj.). Právě obsah parafinu ovlivňuje
nejsilněji fyzikální vlastnost – bod tekutosti. U známých druhů ropy se pohybujeme
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mezi –60 °C až +50 °C a je naprosto kruciální tuto vlastnost zjišťovat, jelikož ovlivňuje
přepravu suroviny v ropovodech. (4)

2.2 Bitumenové písky
Ropu lze zařadit do nerostných palivoenergetických (nebo jen energetických) surovin,
z nichž lze určitým technologickým procesem získávat energii. Fosilní paliva
(kaustobiolity)

jsou

tvořeny

hořlavými

uhlovodíky,

které

vznikly

z nekromas

(nahromaděnými organickými zbytky).
Charakterizace jednotlivých nekonvenčních druhů ropy je poměrně složitá, jelikož se
pro stejný typ užívá mnoho různých označení. Obecně bitumenové písky (bituminous
sands)1 bývají označovány jako ropné písky (oil sands), asfaltické písky (tight sands)
nebo dehtové písky (tar sands). Z geologického hlediska tvoří bitumenové písky
sedimentární směs jílu, písku, vody a 1 – 20 % vysoko viskózních organických sloučenin
(bitumenů), ze kterých jsme schopni extrahovat ropné uhlovodíky. Aktuálně jsou těžaři
schopni získat přibližně z 1,6 barelu bitumenu 1 barel2 ropy. Právě částice zmíněného
písku a jílu se vzájemně opírají a jejich prostor mezi nimi je vyplněn kapalnou fází.
Podle geologických průzkumů řada nalezišť obsahuje hydrofilní písek, tj. zrnka písku jsou
obklopena v tenké vrstvě vodou, která odděluje tyto pevné složky od bitumenu,
což později ulehčuje separaci jednotlivých složek při těžbě.
Bitumen vznikl z ropy, z které se v průběhu let uvolnily některé těkavé složky, když se
ropa dostávala postupně blíže k povrchu. Kromě odpařování působily také procesy
biodegradace, vymývání vodou, abiotická oxidace a další. Bitumenové písky se nachází
relativně blízko povrchu země (přibližně do 800 m pod povrchem) pod propustnou
horninou umožňující únik těch těkavějších frakcí. V zásadě bychom tyto zbylé složky
mohli považovat za nejtěžší část ropy s nižším obsahem vodíku. Z popsaných procesů
vyplývá, že bitumen nacházející se v mělkých ložiskách obsahuje více kyslíku než ten
v hlubších ložiskách.
Stanovit přesnou hranici mezi těžkou ropou, extra těžkou ropou a bitumenem není
úplně jednoduché a exaktní kvůli drobným rozdílům mezi nimi. Nejčastěji se uvádějí

Lze se také setkat pro bitumen s označením živice jakožto souhrnného označení pro organické, vysoce
viskózní kapaliny.
2
1 barel (1 bbl) = 158,987294928 litrů nebo 42 amerických galonů, v průměru 116,5 kg (v závislosti
na hustotě). Tzn. 1 tuna ropy odpovídá přibližně 7,33 barelům. (35)
1
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kritéria pro rozlišení surovin v rozmezí určitých hustot a viskozity kapaliny.
Při detailnějším průzkumu lze vytvořit pomyslnou hranici mezi bitumenem a extra těžkou
ropou na úrovni viskozity, která je pro bitumen vyšší, tj. hustota větší než 1000 kg·m-3,
viskozita větší než 10 Pa·s a v ložisku nemobilní. Ovšem tabelovaná viskozita se udává
při teplotě v ložisku. Právě zde nacházíme nejistotu v měření. Teplota v ložisku je závislá
na zeměpisné poloze a zároveň roste s hloubkou uložení ložiska. Jednotlivé složky mohou
být v určitých částech naleziště promíchány a stává se obtížným, je od sebe jednotlivě
separovat v klasifikaci. V určení daného typu se postupuje co nejuniverzálněji, a tedy
rozhodující je převažující charakter ložiska pro získání daného zařazení. (5)

Bitumen
°API
Viskozita
Centipoise (38 °C)
Centipoise (99 °C)
SUS (38 °C)
SUS (99 °C)
Bod tuhnutí (°C)
Obsah prvků (%)
Uhlík
Vodík
Síra
Dusík
Kyslík

Konvenční
ropa

8

35

500 000
1 700
35 000
500
50

10

83
10,6
4,8
0,4
1

86
13,5
0,1
0,2
0,2

19
32
30
19

5
10
25
60

250
100
14
17 500

10
5
5
19 500

30
0

Frakční složení
Asfalteny
Pryskyřičné látky
Aromatikcé uhlovodíky
Nasycené uhlovodíky
Kovy (‰)
Vanad
Nikl
Uhlíkové zbytky (%)
Výhřevnost (BTU/lb)

Tab. 2: Ukázka vlastností a chemického složení bitumenu (6)
Komerčně využitelné metody těžby jsou aktuálně pouze čtyři a používají se jak
pro těžbu bitumenů, tak i pro těžbu extra těžké ropy. Proto bude metodika popsána pouze
v této kapitole.
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Základní typy technologií:
1) Extrakce bitumenových písků horkou vodou z vytěžené suroviny (mining
technologies)
2) Těžba podporovaná cyklickým vháněním vodní páry (CSS – Cyclic Steam
Stimulation, Huff and Puff, Steam – Soak)
3) Těžba podporovaná trvalým vháněním vodní páry (SAGD – Steam
Assisted Gravity Drainage, Steam Flooding)
4) Těžba pomocí vtlačování rozpouštědla (NAGD – Naphtha Assisted
Gravity Drainage)
Jako první rozebereme metodu extrakce bitumenu horkou vodou z vytěžených
bitumenových písků (mining technologies), která má sice nejvyšší vytěžitelnost, ale také
je, řekněme, nejméně ekologická. Nicméně toto srovnávací konstatování bývá poměrně
složitě dokladovatelné. Povrchová těžba probíhá na mělkých ložiscích zhruba do hloubky
75 m. První fáze dobývání bitumenu začíná odlesněním či odstraněním jiné formy fauny
a flory a popřípadě i odvodněním. Okamžitě následuje odvoz úrodné půdy, která se později
používá pro rekultivaci krajiny při ukončení těžby nebo se přímo používá pro zasypání
odtěžených míst. V samotné těžební fázi se pomocí lopatkových rypadel postupně odtěží
nadloží společně s bitumenovým pískem a odveze se na místo zpracování většinou
nákladními vozidly o nosnosti 100 – 400 t. Odkrývání nadloží se děje ve vrstvách
o mohutnosti mezi 12 až 15 m. Odtěžená zemina/hornina se drtí v blízkých drtičích
na směs o hrubosti pod 50 mm, která se smíchá s předehřátou vodou o teplotě
mezi 35 a 50 °C. Vytvořená suspense se aktivuje přidáním hydroxidu sodného neboli
reakcí zásady s organickými sloučeninami a vytvoří se povrchově aktivní látky,
které napomáhají extrakci bitumenu z ostatních minerálních látek. Každý technologický
krok má bohužel svojí pozitivní i negativní stránku. V tomto případě je to právě
přimíchávání NaOH, který se poté těžko recykluje ze suspenze a zatěžuje tak okolní
biosféru. Následným hydrotransportem (dopravním potrubím) se suspenze dopraví
o maximální rychlosti 1,6 m·s-1 do většinou několik kilometrů vzdálené extrakční
jednotky. Již během transportu se začínají oddělovat bitumenové složky od písku a vody.
V průběhu všech výše zmíněných technologických kroků dochází k sycení suspenze
vzduchem. Ačkoliv bývá potrubí izolované, musí se v extrakční jednotce ještě do směsi
přimíchat znovu horká voda společně s dalším sycením vzduchem.

(7)

Směs je vháněna

do primárního separátoru tvořeného kónickou nádobou s tepelnou regulací na 30 – 50 °C,
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kde směs vytváří tři rozdílné zóny. Nejspodnější složky tvořené směsí písku a vody se
odčerpávají do odpadních nádrží, kde se písek a eventuální další pevné složky nechávají
sedimentovat. Střední part separátoru obsahuje směs vody, písku a hlíny s obtížně
separovatelným bitumenem, a proto se odvádí do sekundárního separátoru na další
extrakci, která probíhá metodou prohánění vzduchu směsí ve flotačním tanku.
V sekundární separaci se oddělí část bitumenu ve formě pěny, kterou technologický proces
vrací zpět do primárního separátoru. Poslední, nejsvrchnější složkou v primárním
separátoru je hustá bitumenová pěna obsahující kromě bitumenu (cca 60 hm.%) také
zbytky jemnozrnných anorganických látek (10 hm.%) a vodní kapky (30 hm.%). Pěna
vzniká díky přichytávání bitumenu na bublinky procházejícího vzduchu a odvádí se
zvláštním potrubím na další čištění, kde se ohřeje vodní párou v odvzdušňovači na teplotu
kolem 80 °C. Po částečném odplynění se čerpá na druhé čištění. Tentokrát se přimíchává
nějaká lehká frakce, často se používá na zředění benzin. Nově vzniklá směs putuje
do soustavy centrifug a nakloněných deskových sedimentačních ploch, ve kterých se
oddělí voda a minerální látky (hlušiny) od benzinové suspenze bitumenu. Oddělená voda
ovšem obsahuje určité zbytkové množství benzínu, který se odstraňuje tzv. stripováním
vodní párou a následně se také odčerpává do odpadních nádrží. Benzínem zředěný bitumen
obsahující zhruba 0,3 – 0,5 hm.% zbytkových minerálních látek a pod 5 hm.% vody se
dále dopravuje na další zpracování pro konkrétní potřeby. To již může být i stovky
kilometrů dlouhé potrubí podobné ropovodům. Pokud se nepoužívá pro zředění benzín,
ale plynový kondenzát, může se bitumen přímo posílat do rafinérií bez dalších
meziúprav. (8)
Popsaná metoda je nejvíce kritizována za devastaci velkých rozloh krajiny kvůli
potřebě odtěžení nemalého množství zeminy/horniny, jejíž část se následně ukládá
na speciálně vytvořených skládkách. Nemluvě o potřebě náročné rekultivace přírody.
Jinou metodou získávání bitumenu je těžba podporovaná cyklickým vtláčením vodní
páry (CSS = Cyclic Steam Stimulation). Jak již bylo zmíněno teplota v ložiscích může být
velmi rozdílná podle zeměpisné polohy a také hloubky. To má příčinný charakter
na viskozitu bitumenu, kdy s rostoucí teplotou viskozita klesá. Tohoto fyzikálního jevu
využíváme při procesu těžby vytlačováním, kdy vháníme cyklicky vysokotlakou horkou
vodní páru do vrtu, čímž ložisko ohříváme a můžeme tak čerpat bitumen v kapalném stavu
na povrch. Kromě důležitého ohřevu ložiska pára usnadňuje separaci z matrice, jelikož
vytváří praskliny a štěrbiny v mateřské hornině a uvolňuje bitumen. Proces ovšem není tak
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jednoduchý, jak by se v porovnání s extrakcí z povrchově odtěžené zeminy mohlo zdát.
Vhánění páry do vrtů probíhá ve třech fázích a trvá mnoho týdnů, než začne produkce
bitumenu. Prvních několik týdnů se vtlačuje pára o parametrech zhruba 300 °C a 11 MPa
a poté se dalších několik týdnů nechává pára působit v ložisku, tj. čeká se, než se
dostatečně vsákne do ložiska. Kvůli vysokému tlaku je metoda vhodná pro hloubky
alespoň 300 m. V poslední, třetí fázi se již jen čerpá na povrch ohřátá kapalná směs
bitumenu a vody. Po určité době dojde k poklesu teploty a zejména tlaku ve vrtu a celý
proces se musí opakovat od začátku. Jeden cyklus trvá podle technických parametrů
od 6 do 8 měsíců. Pára potřebná pro výtlak a ohřev se vyrábí v paroplynovém cyklu
při spalování konvenčního zemního plynu. Bohužel to je spojeno s velkou produkcí emisí
CO2. (9)
Třetí metodu tvoří těžba podporovaná tentokrát trvalým vtláčením vodní páry (SAGD
– Steam Assisted Gravity Drainage, Obr. 1), která má poměrně vysoce účinnou
vytěžitelnost mezi 40 – 60 %. Tento způsob těžby je založen na trvalém vhánění
vysokotlaké horké páry do jednoho vrtu jako v předchozí metodě a simultánní těžby ohřáté
směsi vody a bitumeny z druhého vrtu. Oproti cyklickému vhánění se využívá nižších
tlaků, tudíž lze bitumeny těžit v hloubkách již od 150 m. Jiným problémem je hlavně
energetická náročnost celého procesu, jelikož standardní průtok bývá mezi 3 m3 vody
na 1 m3 bitumenu. Nemluvě o vzniklých emisích oxidu uhličitého (až 600 kg
na 1 vytěženou tunu bitumenu). (10)
Těžební
vrt
Injektážní
vrt
Pára

Vtok

Zkušební
vrt

Těžební
vrt

Zkušební
vrt

Injektážní
vrt

Těžební
vrt

Injektážní
vrt

Ropa
a voda

Výtok

Obr. 1: Schéma těžby bitumenu pomocí páry (11)
Do každého druhu je potřeba vnést také energetické a s tím implikované ekonomické
náklady, jelikož spotřeba tepla a výroba vodní páry jsou finančně velmi nákladné. Jako
jedním z ukazatelů se používá poměr vodní pára a ropa (steam/oil ration), který je
definován jako spotřeba vodní páry v barelech (někdy dále přepočítáván na vodní
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ekvivalent, tzv. cold-water-ekvivalent) na vyprodukovaný jeden barel bitumenu.
Provázanost onoho ekvivalentu s cenou páry a cenou produkovaného bitumenu je ukázán
v (Obr. 2). Z ekonomického hlediska není snadné dát jednoznačné rozhodnutí,
na které křivce je nejvýhodnější těžit. Vše záleží na mnoha faktorech, ale ukázaný graf

Podíl pára/ropa

Cena páry, $ /bbl

dokáže velmi pomoci při plánování ekonomických kalkulací a rentability.

Cena pohonných hmot, $/milion BTU

Obr. 2: Závislost produkčních nákladů na palivových nákladech a poměru potřebné vodní
páry k vytěženému bitumenu (11)
Čtvrtou metodu, která prochází zatím spíše zkušební fází, se stala těžba pomocí
vtlačování rozpouštědla (NAGD – Naphtha Assisted Gravity Drainage) místo vodní páry.
Metoda je téměř stejná jako v případě trvalého vtláčení vodní páry do vrtu, akorát zde
vháníme rozpouštědlo (benzin) do jednoho vrtu a z druhého čerpáme směs rozpuštěného
bitumenu s použitým rozpouštědlem. Bohužel nízko viskózní rozpouštědlo poměrně málo
difunduje skrze bitumeny a dochází k jeho částečné ztrátě a z toho implikující zpomalení
těžby. Jako pozitivum staví těžařské společnosti do popředí tezi, že nemusí vyhřívat
ložisko a v konečném důsledku produkují nižší emise CO2. Jenže na druhou stranu bychom
neměli zapomínat na vzniklé emise při výrobě rozpouštědla. (12)
Aktuálně se začíná přemýšlet nad využitím metody těžby zapálení ložiska (in situ
combustion), která je komerčně ozkoušena při těžbě konvenční ropy. Víceméně se jedná
o jiný druh zahřátí ložiska, abychom dokázali snížit viskozitu těženého bitumenu. Proces
spočívá v zapálení jednoho vrtu společně s vháněním dostatečného množství vzduchu.
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Ložisko se zahřívá, vyhořívají tuhé zbytky bitumenu a druhým vrtem probíhá samotná
těžba. Problém je správné nasměrování spalování zbytků bitumenu.
Aby komplikací nebylo málo, doprava bitumenu v klasických ropovodech
bez chemické úpravy není prakticky možná. Nejprve se musí snížit její viskozita (to samé
u extra těžké ropy) pomocí jedné z následujících metod:
a) zvýšení teploty,
b) vytvoření emulze ve vodě,
c) částečná rafinace,
d) ředění lehkou frakcí nebo ropou.
Celosvětové zásoby bitumenových písků jsou údajně až dvakrát větší než současně
známé zásoby běžné ropy. Otázkou stále zůstává procento vytěžitelnosti. Koeficient
vytěžitelnosti jednotlivých nalezišť určující množství těžitelných a netěžitelných zásob
silně závisí na použité metodě těžby. Těžíme-li bitumen metodou extrakce ropy
z vytěžených bitumenových písků (využívá především Kanada), dosahujeme zisku
80 – 90 % a také nižší produkce skleníkových plynů. Trvalým vtlačováním páry do ložisek
získáváme 40 – 60 % vytěžitelnost a u metod in situ dokonce pouze 5 – 15 %.
Jako poslední můžeme zmínit klasickou metodu těžby (používanou například v Jižní
Americe) bez zahřívání ložiska s výtěžností pouhých 5 – 10 %, kde se věří, že po zavedení
nových technologií v 25 % účinnost. Aktuálně se bitumen ve světě komerčně těží pouze
v Kanadě, v omezené míře v Indonésii a před válečnou krizí také v Sýrii. (13)
Určitě se musíme také pozastavit nad ekologickou stránkou těžby bitumenů, která není
úplně k fauně a flóře přívětivá. Jelikož samotná těžba vyžaduje velké množství energie,
uvolní výroba syntetické ropy z bitumenů dle odhadů až třikrát více emisí skleníkových
plynů oproti konvenčním metodám. Dále ve srovnání s běžnou těžbou ropy tyto metody
vyžadují dva až pět barelů vody na jeden vytěžený barel ropy. Dále u povrchové těžby se
nelze nezmínit o naprosté devastaci krajiny, i když těžařské společnosti se snaží
argumentovat následnou rekultivací. Studie hovoří o dopadu řádově až na miliony
stěhovavých ptáků, o divoké zvěři nemluvě. V oblastech těžby v Kanadě již došlo
na vytvoření 65 km2 rozsáhlé oblasti s toxickým odpadem z těžby, který samozřejmě dále
ohrožuje zdraví eventuálních obyvatel žijící v blízkosti. (14)
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2.3 Ropa z břidlic
Sedimentární horniny (vápenné jílovce, břidlice) bohaté na organické hmoty, jako jsou
roponosné břidlice, umožňují získat nejen nekonvenční zemní plyn z břidlic, ale také ropu.
Většinou mohutnost vrstvy ropných břidlic se liší a kupodivu se může nacházet i pouhých
60 cm pod povrchem. Podle hloubky uložení se poté rozlišují různé typy. Roponosné
břidlice (oil shale) obsahují ve velkém kerogen, který lze pyrolýzou, tj. zahříváním
na 450 – 500 °C bez přístupu kyslíku, přeměnit na ropu. V druhé metodě se hovoří
o hydrogenaci s použitím vodíku. Třetí metoda spočívá v tepelném rozkladu lehkého
kamene, získaného z povrchových nebo hlubinných dolů, za extrémních teplot v hlubokém
vakuu v rotujícím bubnu. Právě ona se využívá v Estonsku již od dvacátých let minulého
století. Pokud někde dochází alespoň k nějaké těžbě a zpracování, tak si každá produkční
společnost vyvíjí vlastní metody a technologie. Nicméně podle nevládního Estonského
institutu pro udržitelný rozvoj nafta vyrobená z břidlic zanechává o polovinu vyšší
uhlíkovou stopu než běžná nafta.
Zatím je extrakce ropných uhlovodíků z kerogenu a jejich následné zpracování
na klasickou ropu energeticky velmi náročné oproti klasické těžbě z ropných ložisek.
Energetický zisk z dostupných metod zpracování je zatím poměrně malý a navíc dochází
k produkci jedovatých odpadů. Tudíž je těžba břidlicové ropy aktuálně prakticky jak
ekonomicky, tak ekologicky nepříliš výhodná. Zejména z těchto důvodů zatím nejsou
ropné břidlice snadnou náhradou či doplňkem ropy. Podle určitých zmínek těžařských
koncernů se produkce vyplácí při minimální ceně 60 – 70 $ za barel. Přesto k částečné
těžbě přistoupilo Rusko, Brazílie, Čína a Estonsko. Kromě zmíněných zemí disponuje
čtvrtými největšími zásobami na světě Jordánsko, které se zatím k těžbě nepřiklonilo.
Zajímavá ložiska se nachází také v Srbsku.
Nicméně odhady světových zásob hovoří o porovnatelném množství jako nynější
známé zásoby klasické ropy, tj. o 1 662 miliard barelů ropy (rok 2012), a mnohem smělejší
odhady pracují s hodnotou až 2 500 miliard barelů. (15)

2.4 Extra těžká ropa
Extra těžká ropa nebo také velmi těžká ropa se nachází na pomezí mezi klasickou
ropou a bitumenovými (roponosnými) písky. Chemicky se blíží k látkám podobným
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asfaltům3 s vysokým obsahem síry a dalších kovů. (16) Jejich hustota je vyšší než u vody
(nad 1000 kg∙m-3) a díky cyklickým uhlovodíkům se teplota varu pohybuje nad úrovní
teploty varu vody za normálních podmínek. Další odlišnou charakteristikou od bitumenu je
jeho nižší viskozita. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že všechny zmíněné fyzikální
charakteristiky jsou závislé na teplotě v ložisku, přičemž ta zase závisí na zeměpisné
poloze ložiska a roste společně s hloubkou vrtu. To často způsobuje pouze drobné nuance
v určení bitumenu, extra těžké ropy a těžké ropy. Pro zjednodušení klasifikace se celé
ložisko označí podle převažujícího druhu ropy v lokalitě.
Z hlediska komerční těžby se používá metoda těžby extra těžké ropy s příměsí písku
(CHOPS = Cold heavy oil production with sand) pomocí speciálních rotačních pump. Tyto
speciální pumpy dokáží čerpat extra těžkou viskózní ropu s 1 – 8 obj.% písku. Metodu lze
nazvat samočistící, protože odčerpáváním byť jen malého množství písku z okolí vrtu,
dochází ke zlepšování propustnosti horniny a zvýšení přítoku ropy do vyhloubeného vrtu.
Pokud je potřeba snížit viskozitu extra těžké ropy nebo její bod tuhnutí, přimíchává se
do čerpané směsi ředidlo (např. lehká ropná frakce). Aby těžařské koncerny docílili vyšší
produkce, využívají multilaterální metodu neboli horizontální vrty s několika postranními
větvemi. Který z typů multilaterálních kanálů (Obr. 3) se využije záleží na typu
geologického podloží v oblastech těžby a následné ekonomické propočítání výše
rentability investic.

Obr. 3: Ukázka typů multilaterálních kanálů (11)
3

Látky obsahující asfalteny, pryskyřičné látky a cyklické terpeny.
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Popsaná metodika těžby se nejčastěji používá v Jižní Americe (zejména ve Venezuele)
a také v Kanadě (ale zde pro těžbu bitumenu v oblasti Cold Lake).
I v případě těžby extra těžké ropy se začínají objevovat nové dosud komerčně
nevyužívané metody jako například těžba pomocí vhánění plynného rozpouštědla do vrtu
(VAPEX – Vapor extraction). Jedná se o velmi podobnou technologii jako při těžbě
bitumenu, akorát zde se vhání plynné rozpouštědlo – ethan, propan nebo butan. Vyšší
alkany se nevyužívají proto, že se hůře rozpouštějí v extra těžké ropě. Rozpouštědlo
zapříčiňuje snížení viskozity extra těžké ropy a usnadňuje vytlačování směsi na povrch.
Do budoucna by se mohly využívat i kombinace horizontálních a vertikálních vrtů
pro zvýšení technické vytěžitelnosti. (11)

2.5 Lehká ropa z těsného pískovce
Dalším z nekonvenčních typů fosilního zdroje je lehká ropa označovaná jako LTO
neboli light tight oil, někdy nesprávně označovaný jako břidlicová ropa. Získává se
z těsného pískovce (tight sandstone) podobně jako tight gas. Zejména pak v USA těžba
v posledních letech prudce roste a tvoří největší podíl na těžbě nekonvenčních zdrojů.
Jelikož se ve většině statistik spojuje s ropou získanou z břidlic, je celá problematika
rozebrána v kapitole o břidlicové ropě. (17)

2.6 Nekonvenční metody výroby
V krátkosti je potřeba také zmínit, že nekonvenční ropa nemusí pocházet jen z ropných
ložisek, ale lze ji vyrobit také speciálními chemicko-technologickými procesy. Tyto
metody nejsou žádnou novinkou, ale většinou doslova extrémní produkční náklady
nebo nejistota výroba kvalitního produktu je zatím odsouvá z komerčního zájmu a pohlíží
se na ně jako na vědecké zajímavosti.

2.6.1 Termální depolymerizace
Termální depolymerizace se stala novou metodou pro štěpení komplexních
organických materiálů jako třeba biomasa.4 Myšlenka nahradit přirozené geologické
procesy, které se odehrávají při vzniku ropy v průběhu milionů let, není nijak revoluční.
Cílem je z různých odpadních produktů (většinou organického charakteru) vlivem tepla
(teploty nad 500 °C) a tlaku vyrobit lehký ropný produkt. Průkopníkem této metody

4

Metoda se testuje i pro zpracování plastového odpadu nebo čistírenských odpadních kalů.
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by měla být americká společnost se sídlem v Carthagu ve státě Missouri, kde se z odpadu
z jatek pokoušejí vyrábět lehkou ropu. (18)

2.6.2 Fischer-Tropschova syntéza
Fisher-Tropschova syntéza je technologie výroby kapalných paliv z neropných
produktů pomocí syntézního plynu (směs vodíku a oxidu uhelnatého). Syntézní plyn
můžeme procesně získávat ze zpracování biomasy, zemního plynu nebo uhlí. Celý proces
probíhá ve speciální reaktorové nádobě za přítomnosti různých katalyzátorů. Procesem se
vyrobí určité kapalné palivo, které ale nemá potřebné vlastnosti buď z hlediska oktanového
čísla nebo nízkoteplotních vlastností. Proto se dále přistupuje ke zpracování metodou
izomerace. (19)

2.6.3 Přeměna uhlí a zemního plynu
Přeměna uhlí a zemního plynu na nekonvenční ropu není úplně novou metodou,
jelikož byla již testována a částečně využívána za druhé světové války v Německu pro
letectvo a v době apartheidu v Jihoafrické republice5, kdy země produkovaly většinu ropy
z uhlí. Tato metoda je atraktivní pro odlehlé oblasti nalezišť zemního plynu a Čínu. Snahou
je docílit snížení nákladů na ropný transport.
Proces výroby se nazývá Coal to liquids (CTL) a dosud je velmi finančně
a technologicky náročný. Bohužel přesné ekonomické údaje nejsou oficiálně publikovány,
ale dle odborných odhadů se musí do výstavby rafinérie s kapacitou 80 000 barelů denně
investovat něco mezi 6 – 24 miliardami dolarů. Toto astronomické číslo se okamžitě musí
projevit v nákladech na výrobu, a proto se pohybuje ve výrobní ceně na úrovni 50 – 80 $
za barel. K tomu všemu také přispívá fakt, že se musí na výrobu jednoho barelu vytěžit
něco mezi 1 – 2 tuny kvalitního černého uhlí a mít také dostatečný vodní zdroj s dodávkou
1 000 litrů vody na vyrobený barel. (20)
Právě aktuálně silná neekonomičnost tohoto celého procesu staví metodu do pozadí.
Její rozvoj lze očekávat až v případech značného nedostatku ropy a prudkému nárůstu
jejich cen. Nicméně zásoby uhlí klesají rychleji než objevování nových ložisek, a tak
s největší pravděpodobností nebude metoda CTL nikdy masově využívána. Z těchto
důvodů není v diplomové práci více rozebírána.

5

I dnes některé statistiky udávají, že až 30 % krytí poptávky po ropě v JAR pochází z CTL.

24

2.7 Spotřeba ropy
Neustále rostoucí celosvětová poptávka napříč všemi sektory zapříčiňuje, že se
celková spotřeba ropy i v 21. století zvyšuje. Odhady světových zásob jsou značně nejisté.
Každý rok jsme svědky nových objevů. Některé jsou později vyřazeny jako technicky nebo
ekonomicky nedosažitelné a jiné zařazeny do nových lokalit, kam se lze s těžbou posunout.
Obecně však v posledních patnácti letech roste roční světová spotřeba ropy v průměru
o 1,6 hm.%. I přes značné úspory a využívání moderních technologií nelze očekávat nějaké
rapidní snižování spotřeby v následujících letech. Právě eventuální možnost zvýšit těžbu
nekonvenčních kapalných paliv, by v budoucnu napomohlo pokrývat zvyšující se světovou

Cena ropy $/barel

Miliony barelů za den

poptávku (Obr. 4). Aktuálně tomu však tak není.

Čtvrtletní průměrná cena importované ropy ($/bbl)

Světová produkce

Světová spotřeba

Obr. 4: Vývoj světové spotřeby a produkce ropy (miliony barelů za den), společně
se světovou cenou v období 2010 – 2015 (21)

2.8 Zásoby (ne)konvenční ropy
Samozřejmě nikdo nemůže přesně určit konkrétní zásoby ropy, ale na základě
dostupných technických a technologických metodik lze alespoň odhadovat pravděpodobné
množství. Konvenční zdroje ropy jsou lokalizovány víceméně do několika málo lokalit,
a proto se většina zemí spoléhá na import suroviny z oněch těžebních míst. Kdyby se
dokázaly nekonvenční zdroje těžit ve velkém za ekonomické a ekologické únosnosti,
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portfolio těžebních lokalit by se určitě rozrostlo i o země, které dosud neměly k ropě
přístup a jsou větším či menším podílovým procentem závislé na dovozu.
Nicméně zmiňované odhady zásob vedou k otázkám, zda je vůbec potřebné se
nekonvenčními zdroji nyní zabývat, zda není dostatek zdrojů konvenčních, jelikož
nacházíme stále nové a nové technicky těžitelná ložiska. Pokud se podíváme na dostupné
statistiky prokázaných zásob z let 2002, 2003, 2009 a 2012 (Obr 5, Obr 6, Obr 7, Obr 8),
musíme oněm kritikům dát částečně za pravdu.

Obr 5: Světové zásoby ropy v mld. barelů v roce 2002 (22)

Obr 6: Světové zásoby ropy v mld. barelů v roce 2003 (23)
26

Obr 7: Světové zásoby ropy v mld. barelů v roce 2009 (24)

Obr 8: Světové zásoby ropy v mld. barelů v roce 2012 (25)
Ačkoliv dochází k růstu spotřeby ropy, roste nám také množství zásob. Na první
pohled to může vypadat velmi nelogické. Nicméně pro Severní Ameriku vysvětlujeme
nárůst téměř 150 miliard barelů během 10 let kromě skutečně nově objevenými nalezišti
také započítáváním objevených nekonvenčních zdrojů ropy zejména v oblastech Kanady,
o kterých se dříve nepřemýšlelo nebo nevědělo. Tento nejmarkantnější nárůst byl hlavně
v období let 2009 až 2012. V rámci Evropy se musíme zaměřit především na Norsko,
které odhalilo nové arktické zásoby se stavem kolem 20 miliard barelů. Zásoby
na Středním východě zůstávají v tendenci mírného růstu, ze stavu zhruba 685 miliard
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barelů v roce 2002 na 754 miliard barelů v roce 2009, způsobeného započítáním nových
objevených ložisek.
Určitou část nesrovnalostí lze přisuzovat také jiným faktorům než objevení nových
skutečných zásob, ať už kvůli vyspělejším technologiím či zaměřením se na dosud
geologicky neprobádané lokality. Mezi ony faktory nejvíce patří zcela jistě faktor
politický. Některé země totiž schválně manipulují s prohlašovanými zásobami, aby se staly
fiktivní velmocí a mohly ovlivňovat významnější politická dění, vytvářely si lepší
podmínky pro vyjednávání mezi státy či získaly lepší podmínky pro úvěry od světové
banky. Právě kvůli strategičnosti výše stavu těžitelných zásob považuje mnoho zemí tuto
informaci za státní či firemní tajemství a získat tak skutečné reálné hodnoty není
jednoduché.
Začínáme se tedy dostávat do situace, kdy není podstatná otázka ohledně zásob (díky
nekonvenčním zdrojům jich bude ještě na nějakou dobu pravděpodobně dostatek)
či světovou cenu za barel, ale na energetickou návratnost, tzv. Energy Return
on Investments (ERoI), která nás uvede v informovanost, kolik musíme investovat energie
na produkci jednoho barelu ropy. Jakmile se dostaneme do záporných čísel, tj. na výrobu
spotřebujeme více než získáme z použití samotného produktu, je na pováženou v produkci
pokračovat. Nesmíme podlehnout nesprávnému úsudku, že by v tu chvíli byla výroba také
neekonomická z finančního hlediska. Komoditní trhy totiž neberou v úvahu ERoI.
Světové geologické zásoby nekonvenční ropy jsou odhadovány podle norské
společnosti Rystad přibližně na 2,1 bilionu barelů (Obr 9, Obr 10). (26)

Obr 9: Podíl světové zásoby konvenční sa nekonveční ropy podle druhu (27)
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Obr 10: Světové zásoby konveční a nekonveční ropy v mld. barelů v roce 2000 (28)
Obecným

problémem

tedy zůstává

nejistota

nepřesných

hodnot

ukazující,

jaké množství ropy jsme skutečně schopni vytěžit a zpracovat. Tím se dostáváme
do situace, že jako lidstvo nedokážeme nejen korektně odhadnout budoucí spotřebu, ale
už vůbec ne dobu jejího eventuálního uspokojení. Proto podle OPEC odhadované světové
zásoby z roku 2015 na hodnotě 1,38 biliónů barelů ropy je číslo pouze krátkodobé
a pomíjivé. Jako jeden z důkazů může sloužit porovnání s údajem z BP Statistical Review
of World Energy June 2016, kde se uvádí hodnota 1 698 mld. barelů ropy. (29)
Z důvodu energetické náročnosti těžby tvoří nekonvenční zdroje podíl zatím pouze
5 % celkové světové produkce. (30)

2.8.1 Evropská unie
Postoj zemí Evropské unie k nekonvenčním zdrojům ropy není bohužel jednotný.
Proto napsat celkové množství zásob nacházející se v Evropě není možné, jelikož některé
země ani neumožní geologický průzkum, natož zkušební vrty. Zatím z dosud známých
nalezišť zmiňme alespoň Estonsko, kde státní firma Eesti Energia vystupující pod názvem
Enefit provádí přeměnu kerogenu na ropu. V roce 2011 přeměnily na 1,2 milionu barelů
ropy. (31)
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V roce 2012 dokonce kvůli těžbě ropy a jejímu dovozu došlo k vyhrocení vztahů mezi
EU a Kanadou, která je jedním z největších producentů ropy z bitumenových písků.
EU žádala promítnutí typu ropy do jejího označení z důvodu nadměrné produkce
skleníkových plynů při její těžbě.6 V celém sporu se jednalo o pokus, jak zařadit tuto ropu
do systému obchodu s emisními povolenkami a tím nepřímo omezit prodej ropy v Evropě.
Podniky, které jsou již nyní zatíženy vysokými platbami za emisní povolenky
kvůli neekologickému hodnocení produkce, by určitě nechtěly platit ještě další poplatky
za dovezenou ropu z Kanady. Španělské a polské veto v expertní skupině smetl návrh EU
ze stolu. Nicméně při širším pohledu na situaci, mělo své zájmy také Nizozemsko, Velká
Británie a Francie, jelikož jejich energetické koncerny investovaly nemalé prostředky
právě do kanadské těžby bitumenových písků.

2.8.2 Kanada
Jedním z nejdůležitějších vývozních komodit v Kanadě je bezesporu ropa. Kanada
disponuje třetími největšími zásobami této strategické suroviny na světě. Nicméně
dle geologických průzkumů je drtivá většina ropy uvězněna v bitumenových píscích.
A právě komerčně se bitumenové písky těží a zpracovávají víceméně ve velkém pouze
v Kanadě. Celkové zásoby jsou odhadovány na 167 mld. barelů.
Sedimentární vrstvy bohaté na bitumeny leží zejména v oblastech Athabasca, Cold
Lake a Peace River v provincii Alberta v hloubkách mezi 40 – 60 m.

(32)

Zhruba 10 %

kanadských zásob se nachází v mělkých ložiscích. V určitých prognózách zásob se píše
o plochách kole 140 000 km2 se zhruba 270 Gt objevených bitumenových písků. Nicméně
těžitelné zásoby se pohybují pouze na úrovni 28 – 50 Gt.

(33)

Uvedená čísla jsou pouze

hrubé hodnoty, tudíž je musíme dále ponížit procentem vytěžitelnosti.
V provincii Alberta jsou zaangažovány těžařské koncerny Suncor Energy, Syncrude
Canada, and Albian Sands Energy Inc., British Petroleum, Shell nebo Total. Aby nevznikl
pocit, že kompletní know-how těžby přinesl až boom posledního desetiletí, tak první těžba
v Kanadě proběhla již v roce 1967 společností Suncor Canada. Nicméně právě
v posledních 10 – 15 letech těžba stoupla zhruba o polovinu.
V roce 2008 produkovala Kanada 263 milionů barelů ropy z roponosných písků
a v roce 2013 dosahovala průměrná denní produkce 3,38 mil. barelů ropy, přičemž
6

Podle odhadů se vyprodukuje až o 22 % více skleníkových plynů.
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2 mil. barelů připadlo na bitumen z ropných písků a 1,38 mil. barelů na konvenční ropu.
Povrchově se těží 51 % bitumenu a 49 % bitumenu metodou in-situ. Odhady ukazují,
že do roku 2020 by měla být produkce bitumenu na úrovni 4 mil. barelů za den.
V roce 2013 se bitumen podílel 17 % na celkovém exportu. (34) Produkce ostatních ložisek
je v současnosti bezvýznamná. (35)
Mezi velmi zajímavé údaje patří spotřeba energie na těžbu konvenčních
a nekonvenčních zdrojů, kdy na konvenční ropu potřebujeme zhruba 2 % výhřevnosti ropy,
ale na bitumeny až 14 %. Tato hodnota není konečná, protože započítáme-li energii
spotřebovanou až do konečného zpracování, dostáváme se až na 25 % výhřevnosti získané
ropy7. (36)
Kanada se vehementně snaží o odstranění bariér pro vývoz její ropy zejména do USA
a Mexika v rámci hospodářské unie NAFTA. Nicméně i přes důležitost tohoto počínání
a majoritní podporu dřívějšího kanadského premiéra Stephena Harpera, který chránil
za každou cenu ropný průmysl před zahraničním vlivem, se dohody naplňují velmi
pomalu.
Jen do roku 2003 utratila Kanada za investice do těžby na 23 miliard kanadských
dolarů a bylo schváleno dalších 30 miliard kanadských dolarů pro čerpání v průběhu
následujících 10 let, tj. do roku 2013. Ovšem ekonomická rentabilita je více než nejistá.
Pokud počítáme s celkovými náklady na těžbu klasické lehké ropy typu WTI do 30 $
za barel, tak u zpracování bitumenu se pohybujeme kolem hranice 60 – 80 $ za barel
či u extra těžké ropy přibližně 50 – 60 $ za barel (Obr. 11). Pouze kdybychom již měli
odepsané všechny investice do těžby, mohli bychom se dostat na hranici rentability kolem
30 $ za barel. Ale to jsou spíše přání producentů než reálná fakta. To podporuje myšlenku
těžit nekonvenční ropu pouze ve chvílích, kdy se světová cena ropy přehoupne přes
zmíněnou hranici. Nesmíme také zapomínat na relativně vysoké fixní náklady, které se
musí platit neustále i při odstavení těžby, a proto není vůbec jednoznačné, za jakých
podmínek držet produkci.

7

Spotřeba energie cca 10,4 GJ na vyrobenou jednu tunu syntetické ropy.
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Obr. 11: Výrobní náklady těžby z konvenčních a nekonvečních ropných zdrojů
v $/barel (37)

2.8.3 USA
Významnější ložisko břidličné ropy se nachází v souvrství Green River (federální státy

Miliony barelů za den

Colorado, Utah a Wyoming) a také v oblasti Bakken ve státě Severní Dakota.

Rok

Tab. 1: Těžba bitumenů v USA (38)
V loňském roce geologové objevili v západním Texasu nové doslova gigantické
ložisko nekonvenční ropy (kerogenu) a zemního plynu z břidlic. Podle americké
geologické agentury USGS by se v oblasti Wolfcamp v Permské pánvi nacházelo
na 20 miliard barelů ropy a 1,6 miliard barelů zemního plynu. Ložisko leží v minimálně
obydlené oblasti mezi městy Lubbock a Midland. Nejedná se o žádné absolutně nové místo
pro těžbu, jelikož v této lokalitě se těží klasicky vertikálními vrty již od 80. let minulého
století. Pokud by se podařilo prokázat také její absolutní technickou vytěžitelnost, poskytla
by oblast až třikrát více ropy než dosud největší ropná formace Bakken ve státě Severní
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Dakota. Nyní veškeré práce leží jen a pouze na geolozích, jelikož otevřít komerční těžbu
na nejistém ložisku při stávajících světových cenách, by byl ekonomický hazard. (39)

2.8.4 Venezuela
Největší koncentrované zásoby extra těžké ropy se nacházejí v Orinockém ropném
pásmu (Orinoko Oil Belt) ve Venezuele s odhady vytěžitelných zásob kolem 513 miliard
barelů této suroviny na ploše 55 000 km2 v hloubkách mezi 500 – 750 m. (40)
V roce 2002 se těžilo přibližně 24 Mt ročně a odhady na rok 2015 činily až 55 Mt
ročně s vytěžitelností 45 Mt. V odhadech bylo započítáno mnoho nových investičních
projektů.

(41)

V roce 2008 činila produkce již zhruba 211 milionů barelů. Podle americké

energetické společnosti má Venezuela šesté největší zásoby kerogenu a extra těžké ropy
na světě, tj. 211 mld. barelů. (34)
Jedním z hlavních využití venezuelské extra těžké ropy nebyla transformace na lehkou
syntetickou ropu, ale především na emulzi s názvem Orimulsion tvořenou 70 % extra těžké
ropy a 30 % vody. Získaná emulze byla prodávána jako energetické palivo do mnohých
elektráren – Kanada, Japonsko, Dánsko, Itálie a další státy. Cílem bylo konkurovat těžkým
topným olejům a jiným fosilním palivům, a proto venezuelská vláda tuto emulzi zatížila
pouze nízkými daněmi.

2.8.5 Argentina a zbytek Latinské Ameriky
V posledních

letech

došlo

k mnoha

geologickým

objevům

v Argentině,

kterou by mohla v příštích letech čekat podobná surovinová revoluce jako USA a Kanadu.
Aktuálně je Argentina čtvrtá na světě v zásobách zemního plynu a ropy v horninách. Právě
odhadované zásoby kerogenu jsou revoluční, tj. až 27 miliard barelů.8 Jako první získal
od státem vlastněné společnost zabývající se průzkumem nových nalezišť ropy a zemního
plynu YPF povolení k průzkumům těžařský gigant Chevron. Ten aktuálně operuje na zatím
největším ropném poli Vaca Muerta. Mezi další společnost, které mají zájem získat
povolení, se zařadily americký Dow Chemical, čínský Sinopec či německá Wintershall.
Otázkou samozřejmě zůstává neustále omílaná vytěžitelnost a ekonomická efektivita
těžby. (42)

8

Světová spotřeba ropy v roce 2014 činila 33,5 miliard barelů. (42)
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Kromě Argentiny to velmi slibně s nalezišti vypadá také v Brazílii a Uruguayi. Podle
neověřených zdrojů americké energetické asociace by mohla Brazílie vlastnit zásoby
kerogenu ve výši 82 miliard barelů, což by znamenalo druhé místo na světě v zásobách
tohoto typu ropy.

2.8.6 Austrálie
Ani Austrálie nezůstává pozadu s nekonvenčními zdroji. Poměrně nedávno bylo
objeveno velké ložisko ropných břidlic v pánvi Coober Pady a první dohady hovořily
až o 233 miliardách barelů vytěžitelné ropy. I když skeptické odhady se zastavily
na pouhých 3,5 miliardy barelů ropy. Pokud se potvrdí optimistické prognózy, Austrálie
by se umístila na druhé místo ihned za Saudskou Arábii ve statistikách vytěžitelných
zásob. To vše by znamenalo bohatství v hodnotě až 359 miliard amerických dolarů
v cenách ropy z roku 2013. (43)

2.9 Trh s ropou
Cenu vytěžené ropy neurčuje primárně druh těžby nebo provozní náklady společnosti,
tj. samotné náklady na těžbu, náklady na zpracování, logistiku a další, ale je tvořena
na trhu s ropnou komoditou a ovlivňována tržními mechanismy. Proces cenotvorby je tím
značně komplikovaný, jelikož do něho vstupují mnohé faktory, které významným
měřítkem zasahují do aktuální ceny ropy na světových trzích. Navíc na trhu neexistuje
v jednu chvíli pouze jedna surovinová kvalita9 a tedy ani pouze jedna cena. Cena ropy tak
závisí na mnoha parametrech daných jejím druhem (hustota, obsah síry), frakčním
složením, stářím a jejím původem. Jako měna na světových trzích ropy slouží americký
dolar (USD) a jako obchodní jednotka barel (z angl. barrel, zkratka bbl), jehož objem je
158,987 litrů10. Primárně se na trzích sleduje několik „základních“ druhů ropy (srovnání
vždy s regionálním standardem – benchmark crude oil), od nichž se následně odvozují
ceny ostatních druhů:
1. Brent (Ekofisk) – ropa ze Severního moře přibližně s 30 – 40 °API a obsahem
síry 0,37 hmot.%.
2. Dubai – ropa z Blízkého východu, respektive z oblasti Perského zálivu určená
pro asijsko-pacifickou oblast přibližně s 31 °API a obsahem síry 2 hmot.%.

9

Kvalita se odvíjí především od obsahu síry a její měrné hmotnosti.
Barel ropy podle hustoty váží mezi 97 až 167 kg.

10
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3. Nigerian Light (Bonny Light, Brass River) – africká ropa
4. WTI – West Texas Intermediate – americká ropa přibližně s 38 – 40 °API
a obsahem síry 0,3 hmot.%.
5. Bachequero – ropa typická pro Venezuelu
6. Tapis – ropa z Malajsie, za jejíž cenu se prodává lehká ropa z Dálného
východu
7. Minas – ropa z Indonésie, za jejíž cenu se prodává těžká ropa z Dálného
východu
Nespornou výhodou srovnání vytěžené ropy s regionálním standardem (benchmark crude
oil) je v praxi snížení transakčních nákladů na složité propočítávání ceny z každého
naleziště. Nicméně podle Mezinárodního trhu s ropou Handbook rozlišujeme vlastnostmi,
cenou či proniknutelností na trh přes 161 mezinárodně obchodovatelných druhů ropy.
V daném regionu totiž ropa vykazuje v rámci určité tolerance shodné chemické a fyzikální
vlastnosti důležité pro další zpracování.

(44)

Nicméně na hlavních komoditních trzích se

obchodují dva druhy ropy – ropa typu Brent v Evropě a ropa typu WTI ve Spojených
státech amerických. Do roku 2009 byla ropa typu WTI brána jako základní typ, od kterého
se odvozovaly další typy. Po roce 2009 vstoupil jako majoritní typ na mezinárodní trh typ
Brent jako cenotvorný základ.

(45)

Směsná ropa typu Brent obsahuje 15 druhů ropy

z nalezišť v Severním moři a za její cenu je prodávána ropa i z jiných oblastí Evropy, dále
však Afriky a Blízkého východu, která je určena pro spotřebu v západním světě. Dosahuje
hodnoty API přibližně 38,8° s obsahem síry 0,37 %, což z ní dělá méně kvalitnější ropu
než je WTI. Oproti ropě WTI, se kterou se obchoduje na americké burze, se s typem Brent
obchoduje na Mezinárodní burze v Londýně.
Mírně odlišnou metodiku pro konvenční ropu přináší spotřební koš OPEC (Organizace
zemí vyvážející ropu):
1. Arab Light (Saudská Arábie)
2. Bonny Light (Nigérie)
3. Fateh nebo Murban (Spojené arabské emiráty)
4. Isthmus (Mexiko, které zatím nepatří do OPEC)
5. Minas (Indonésie)
6. Saharan Blend (Alžírsko)
7. Tia Juana Light (Venezuela)
8. Tapis (Malajsie). (46)
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Převážná většina ropy se aktuálně neprodává na burzách, ale při přímých kontraktech.
Cena se samozřejmě řídí cenami na světových burzách. Největší světové komoditní trhy
působí v New Yorku (za severní a jižní Ameriku), Londýně (za Evropu) a Singapuru
(za Asii). Pravděpodobně překvapivou metodikou pro rychlé orientační ocenění kvality
ropy je „vinařský“ způsob, kdy se povaluje ve sklenici a vjemově zařazuje její vůně.

2.9.1.1 OPEC
Ve stručnosti je potřeba zmínit Organizaci zemí vyvážející ropu (OPEC) založenou
v roce 1960 za účelem koordinace ekonomické politiky členských zemí v oblasti
vyjednávání s ropnými společnostmi ohledně objemu produkce a cen ropy. Aktuálně
sdružuje 13 zemí – Alžírsko, Angola, Ekvádor, Indonésie, Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye,
Nigérie, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela. Jedná se víceméně
o kartelovou dohodu, aby členské země mohly společně ovlivňovat světovou cenu ropy
ve svůj prospěch, zároveň také objem produkce pomocí těžebních kvót a vyhlašování
embarga na státy, kterým nebude dodávat strategickou surovinu. Určitě je potřeba se dívat
detailně na členské státy, mezi kterými nenajdeme USA, Rusko a ani žádnou evropskou
zemi.
Jak můžeme vidět na (Obr. 12), je podíl OPECU na světových zásobách ropy kolem
80 % a prakticky se nemění. Zde vstupuje do popředí právě politická problematika
sdružených zemí a s ní další vyplývající dilemata.

Obr. 12: Podíl OPECU na světových zásobách ropy v roce 2015 (47)
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2.9.2 Vývoj ceny ropy (světově/lokálně)
Pokud bychom se podívali do nejzazší historie vývoje ceny ropy, dostaneme se
až k roku 1859, který lze považovat za rok první v komerční produkci ropy, kdy se cena
za barel pohybovala na úrovni 75 centů v tehdejších cenách. Tyto prvopočátky jsou
spojovány s rodinou jedněch z největších finančních magnátů všech dob Rockefellerů.
Historie byla více než spletitá a bohatá, proto se zastavíme jen u pár vybraných milníků,
které lze považovat za historicky zlomové. Pokusíme se kromě významných světových
událostí nalézt propojení vývoje ceny ropy také se zvětšováním objevených zásob
konvenčních a v posledním desetiletí také nekonvenčních druhů.
Nejprve po zásahu antimonopolního úřadu na Rockefellerovský Standard Oil došlo
ke vzniku „sedmi sester“ – Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Glf, BP a Shell a poté
na začátku 60. let 20. století vstoupily na trh arabské státy se sdružením OPEC. Do 70. let
minulého století cena ropy rostla o méně než inflační procenta. Poté přišel v roce 1973
první ropný šok a sním skoková změna ceny ropy ze 3 $ na 5 $ za barel a v průběhu
jednoho roku dokonce vrostla na 12 $ za barel. Jako hlavním hybným momentem bývá
popisována tzv. Jom – Kipurská válka s uvalením ropného embarga na státy podporující
Izrael ze strany OPECU. Dalšími dopady zhoršující situaci byla vysoká inflace a špatná
fiskální politika v zemích spotřeby. (48)
Svět se sotva dokázal částečně vyrovnat s popsanou situací a ani ne za 6 let přichází
druhý ropný šok. Příčiny byly opět hlavně politické, kdy USA zastavily import íránské
ropy z důvodu nástupu ajatolláha Ruholláha Chomejního k moci v Íránu a jako reakci
na zavedení jeho silné politiky regionalismu. Do této situace ještě irácký diktátor Saddám
Husajn vojensky napadl Írán. Jelikož se v této oblasti nacházelo na 40 % tehdejších
těžitelných světových zásob ropy, došlo k růstu ceny komodity až na 40 $ za barel
v tehdejších cenách. K tomu všemu přispěla krize keynesiánského a neokeynesiánského
ekonomického modelu. Již od 60. let se začalo projevovat u vyspělých kapitalistických
zemí vyčerpání faktorů, které tvořily základ pro silnou hospodářskou politiku. Reakce
poptávkových stimulačních metod a politiky přerozdělování vedly naopak k nabídkovým
nepružnostem a konzervování hospodářské negativní spirály. Vyvrcholením byla
tzv.

stagflace

(slumpflace),

kdy

se

zvyšovala

inflace

za

současného

růstu

nezaměstnanosti. (49) Na makroekonomické úrovni nemělo (neo)keynesiánství alternativu,
proto došlo k jeho vytlačení konzervativními směry jako například novou klasickou
ekonomií či friedmanovským monetarismem a ekonomií strany nabídky. (50)
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Za třetí ropný šok, ačkoliv ne tak velký jako přechozí dva, označujeme válku
v Perském zálivu v roce 1990, kdy se zastavily dodávky komodity od dvou aktérů
konfliktu – Kuvajtu a Iráku. Světové ceny se tehdy prakticky zdvojnásobily. Od té doby

$/barel

vlastně dochází k neustálému pohybu ceny ropy na světové burze, víceméně k růstu.

Rok
Obr. 13: Vývoj ceny ropy za barel v období 1861 – 2011 v cenách k roku 2011 (51)
Aktuálně cenu ropy ovlivňují především faktory, které nelze předem exaktně a snadno
vyčíslit. Mezi ně patří například finanční a komoditní spekulace nejen na burzách, politické
a bezpečnostní situace, kurzové spekulace atd.).
Do roku 2001 se víceméně cena ropy za barel na světových trzích pohybovala
pod 30 $, nicméně poté započal prakticky neustálý růst ceny až do roku 2008. Dokonce
mezi lety 2004 a 2008 docházelo k nevídaným skokovým růstům světových cen ropy.
Vysoké ceny komodity jsou způsobeny zejména kvůli politické nestabilitě a válečným
konfliktům v zemích11 se strategickou těžbou a také stoupající spotřebě rychle rostoucích
ekonomik, jakou se stala Čína. Nejen z těchto důvodů nemohly ceny ropy klesat, jelikož
světová produkce dostatečně nevyrovnávala poptávku po surovině. V polovině roku 2008
se světové ceny vyhouply na historickou hranici 147 $ za barel (typu Brent i WTI). Kromě
zvýšené poptávky z rozvojových zemí přispěl také tehdy rekordně slabý americký dolar,
11

Válečný konflikt v Iráku a celkově politické nepokoje na Blízkém východě.
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ve kterém se s komoditou obchoduje. Dále eurozóna ještě stále rostla, krize na finančních
trzích, zejména na akciových a kreditních, nebyla v Evropě tak vyhrocená a poptávka se
držela stále vysoko. K tomu se přidal i do té doby málo vídaný prvek, a to vliv masových
médií, které dokáží jednou jedinou zprávou i třeba falešnou, ovlivnit světové ceny téměř
jakékoliv komodity. Tak významný vliv byl tehdy celosvětově poprvé v oblasti ropné
suroviny. Média podporovala neověřenou zprávu, že celosvětová produkce poklesne
poprvé po pětiletém růstu, což podpořilo investice na komoditním trhu. Analytici
z Deutsche Bank předpovídali cenu až 200 $ za barel, což se naštěstí nepotvrdilo. Evropská
centrální banka zvýšila úrokovou sazbu o 25 procentních bodů, tj. na 4,25 %, a kurz
amerického dolaru otočil tendenci opět k posilování. V červenci roku 2008 se investoři
odvrátili od eurozóny. Společně se stoupající nervozitou na kreditních trzích počalo velké
stahování akvizic na komoditních trzích a přesun na bezpečnější aktiva, například
do amerických státních a firemních dluhopisů. Netrvalo dlouho a cena severomořského
brentu spadla na podzim téhož roku až pod 48 $ za barel (Obr. 14 a Obr. 15), což byl
cenový rekord od roku 2005. Podle indexu Reiters/Jefferies klesly ceny komodit zhruba

$/barel

o 50 %. (52)

Rok
Obr. 14: Vývoj ceny ropy typu brent a WTI za barel v období 1999 – 2014 v reálných
cenách (53)
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Rok
Obr. 15: Vývoj ceny ropy typu WTI za barel v období 2000 – 2014 v nominálních
a reálných cenách k roku 2014 v $/barel (54)
Příčin krátkodobého poklesu cen mezi lety 2008 až 2009 bylo ale více, kdy mezi další
významnější patří pokles agregátní poptávky po ropě v Evropě (nejvíce Německo), USA
a hlavně v Asii kvůli omezené spotřebě z důvodu propuknuté světové ekonomické krize,
nově přijatým předpisům a ustanoveními zabývající se vyšší energetickou účinností
zařízení a pomaleji rostoucí ekonomika, než byly analytické předpoklady. Původně vysoké
ceny, které se odrazili trochu netradičně i na americko-kanadském ropném trhu s dopadem
na koncového spotřebitele, přinutily poohlédnout se po nových ložiscích, kterými se staly
právě dříve neekonomicky vyhlížející nekonvenční zdroje ropy. První kroky můžeme
pozorovat již po roce 2005, kdy se začala významněji rozvíjet těžba nekonvenčních
surovin. Zámořským vyvrcholením byl počátek masivní těžby v Severní Dakotě a Texasu
těžařskými společnostmi a také extrakce ropy z povrchové těžby bitumenových písků
v Kanadě.

(55)

Denně je světově vytěženo přibližně 75 milionů barelů ropy a USA se

podařilo po roce 2008 zvýšit produkci o něco málo přes 4 miliony barelů ropy.
V porovnání je zřejmé, že se jedná o docela významný nárůst z celosvětového měřítka.
Ovšem světové konflikty jako občanská válka v Libyi, pokračující válečný konflikt v Iráku
společně se vzniklým nebezpečím ze strany Islámského státu a uvalení ekonomických
sankcí ze strany USA a EU na Írán snižovaly produkci o 3 miliony barelů denně. Proto se
mezi lety 2011 až 2014 špičkové ceny ropy vyšplhaly opět přes 100 $ za barel.
Podle údajů poskytující Mezinárodní energetická agentura (IEA) nastalo v druhé
polovině roku 2014 snížení intenzity světových konfliktů ovlivňující těžbu ropy a také
došlo hlavně k uvolnění velkého množství naskladněné ropy pro pozdější doby
i přes očekávané brzké převýšení nabídky nad poptávkou, čímž se inicioval prudký pád
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světových cen. V ten okamžik poklesu se očekával zásah OPECU s pokusem snížit těžené
množství ropy a zvrátit cenu zpět na původní úroveň, jelikož země jako Írán, Saudská
Arábie, Venezuela a další členské země mají příjmy státního rozpočtu drtivě závislé
na ziscích z prodeje fosilní suroviny. OPEC, celosvětově sdružující státy produkující
kolem 40 % celkového množství ropy, v minulosti několikrát zasáhl snížením či zvýšením
těžby ropy, aby ovlivnil světovou cenu. K žádné intervenci tentokrát nedošlo a Saudská
Arábie, jako druhý největší producent ropy, se naopak rozhodla držet svůj světový podíl
těžby s myšlenkou zastavit americkou „břidlicovou“ expanzi těžby. Jejich skepse
k intervencím je historicky podložena, kdy v 80. letech minulého století zažili podobnou
situaci. V tehdejší době došlo k poklesu cen ropy a OPEC se rozhodl snížit produkci.
Nicméně trh reagoval úplně opačně. Ceny se stále propadaly a podíl Saudské Arábie
na produkci výrazně poklesl. To způsobilo signál, že země je schopna dlouhodobě vyjít
i s nízkými cenami ropy na světových trzích. Opačný názor měly především Venezuela
a Írán, které na Vídeňské konferenci žádali snížení těžebního množství. OPEC se nakonec
neshodl na intervenci. Trh poté zareagoval možná trochu neočekávaně a počátkem roku
2015 nastal ještě mnohem dramatičtější pád cen, nejprve z 80 $ za barel na 70 $ během
prvních dnů po konci konference a později v polovině ledna se ceny propadly mnohem
hlouběji až k 50 $. (56) V období mezi červencem 2014 a lednem/únorem 2015 tak došlo
k největšímu propadu spotových cen ropy typu Brent ze 115 $ za barel na pouhých 30 $
za barel (Obr. 16) a typu WTI ze 107 $ za barel až na 27 $ za barel (Obr. 17).

Obr. 16: Vývoj ceny ropy typu brent za barel v období 2011 – 2016 (57)
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Obr. 17: Vývoj ceny ropy typu WTI za barel v období 2011 – 2016 (58)
Popsané cenové turbulence na světových trzích byly způsobeny především střídavým
převisem světové produkce ropy nad agregátní poptávkou. Právě původně vysoké světové
ceny ropy pobídly zejména USA, jako největšího spotřebitele strategické komodity,
a Kanadu k těžbě nových nekonvenční ložisek. Těžba z nich je sice nákladnější,
ale při vysoké ceně ropy se vyplatí. Tady můžeme poprvé za celou historii světového
obchodu s těžbou vidět efekt masivního zapojení nekonvenčních zdrojů ropy, a to extrakci
bitumenů a těžbu břidlicových ložisek v Severní Dakotě. Druhým efektem bylo snížení
poptávky z Evropy a hlavně Asie kvůli stagnujícím ekonomikám.
Světový trend klesavých cen tak způsobuje nemalé finanční problémy kromě
Arabských zemí a Venezuely také Rusku12, které je vysoce závislé na příjmech z exportu.
Ruská federace se v posledních letech kvůli současné situaci s ropou a evropským
hospodářským sankcím potýká s vysokou inflací, na což obyvatelé zareagovali zvýšenou
spotřebou statků stálejší hodnoty než ruská měna.
Ve Venezuele se situace v poslední době mnohem více vyostřuje, jelikož nízká cena
ropy, dlouhodobé ničivé sucho, politické experimenty a sociální nestabilita vytvořily
společně multiplikační efekt, který vyvolal značnou hospodářskou krizi země včetně

12

Státní rozpočet Ruské federace je závislý zhruba ze 45 % na exportu ropy a zemního plynu.
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rozpoutání největší inflace z jihoamerických zemí. Výnosy z ropy tvořily až 96 %
devizových příjmů země. Již vysoká kriminalita v zemi je doplněna četnými masovými
demonstracemi a nedostatek základního spotřebního zboží se stále nezlepšil. To vše je
naprosto ukázkovým příkladem nevhodného jednostranného zaměření ekonomiky
na export jediné komodity.
Ačkoliv v Íránu se po dlouhém období dostala ekonomika z recese, může očekávat
další brzkou krizi a opětovné zastavení růstu HDP. Důvodem je potřeba Íránu prodávat
ropu minimálně za 100 $ za barel, aby byl schopen dosáhnout přibližně vyrovnaného
státního rozpočtu. Při aktuálních cenách ropy a západních sankcích, které částečně omezují
export ropy, bude muset vláda spíše hledat jiné odvětví, ze kterého by plynuly dostatečné
peněžní toky do státního rozpočtu.
Nízká cena začíná již ovlivňovat i jiné státy, které se pomalu pohybují na hraně
ekonomické stability. Na druhé straně nízké ceny mají velmi pozitivní vliv jak na konečné
malospotřebitele, tak na velké odběratele v průmyslových a dopravních odvětvích, zejména
v USA a Japonsku, kde ceny ropy dosahují dekádových minim. Cenová válka OPECU
a USA může nakonec vyústit pozitivně pro země OPECU, jelikož největší ložiska ležící
v Saudské Arábii a Kuvajtu umožňují relativně levnou těžbu z důvodu nízkých
ekonomických nákladů na provoz a těžbu. Naopak relativně ekonomicky náročná těžba
v USA (Texasu a Severní Dakotě) by mohla vytlačit těžařské společnosti z trhu kvůli
rostoucím finančním ztrátám. Poté se může očekávat návrat světových cen na původní
hodnotu, ale již bez majoritní účasti amerických těžařských koncernů a implikačního
snížení konkurence pro Blízký východ. Již začátkem roku 2015 se v USA začala
projevovat menší krize u určitých projektů těžby ropy, nejvíce u ropy z břidlic. Velmi
nízká výtěžnost jednotlivých vrtů břidlicových ložisek13 tak nutí těžaře při poklesu cen
přesouvat zařízení na nové lokality, které ale pomalu v USA mizí. Největší meziměsíční
pokles od roku 2011 byl zaznamenán v lednu 2016 a to 15 %. Využívané typy
nekonvenční těžby jsou zvláště zranitelné při poklesu cen pod 60 $ za barel. Limitní cena
je nejčastěji stanovována analytiky jako tzv. breakeven price neboli bezztrátová cena,
při které lze dosáhnout u daných projektů přiměřených zisků.

13

Zhruba po jednom roce těžby klesne výtěžnost o 65 %.
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Odlišnost těžby je pro ekonomické hodnocení zásadní. Kanada, která se zaměřuje na
těžbu bitumenových písků, má vysoké investiční náklady na těžbu, ale nízké provozní
náklady. Tudíž došlo-li již ke splacení počátečních investic, společnosti jsou schopni
v následujících desetiletí produkovat ropu i při extrémně nízkých cenách ropy. Tím je
podrobnější a přesnější predikce množství ceny v severní Americe značně nejistá
a komplikovaná. Podle US Energy Information Administration lze spíše očekávat
pozvolný růst těžby v Kanadě u bitumenových písků a možný útlum v USA u ropy
z břidlic.
Růst ceny Brent za barel byl tak za poslední rok o 13,2 % (cena zhruba na 52 $
za barel, Obr. 18) a WTI za barel o 9,6 % (cena zhruba na 49 $ za barel, Obr. 19).

Obr. 18: Vývoj ceny ropy typu brent za barel v období 2016 – 2017 (57)
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Obr. 19: Vývoj ceny ropy typu WTI za barel v období 2016 – 2017 (58)
Další příčinou, proč je americký typ WTI vždy o něco levnější než evropský Brent,
bývá způsob myšlení investorů, kteří více věří americkým dluhopisům než evropským.
S tím souvisí i značný spread mezi cenami, kdy pro Evropu vycházejí vyšší sazby
v porovnání se Spojenými státy. Nehledě na striktně umístěnou lokalizaci typu WTI a její
těžko dostupnou přemístitelnost, což odstraňuje efekt možné arbitráže.
Důležité je si také uvědomit, že většina ropné komodity se neprodává za spotové ceny
na burzách, ale za forwardové ceny či v přímých transakcích. Mezi vyčíslitelné faktory,
které ovlivňují cenu ropy, jsou HDP poptávajících států a hodnota kurzu amerického
dolaru. Podle analytiků stanovený korelační koeficient vypovídá o těsné nepřímé závislosti
na kurzu a lineární přímé závislosti na HDP. Podle OECD v průměru při 1 % růstu HDP
dochází k 0,3 % zvýšení spotřeby ropy. (59)
Posledních 15 let prudkých výkyvů ve vývoji světových cen ropy potvrdil ekonomický
poznatek o elasticitě nabídky komodity, ale doplnil jej o konkrétní hodnoty. Zhruba
do hodnoty 84 milionů barelů vytěžených za den se nabídka chová zcela elasticky
v určitém cenovém pásmu. Až při světové těžbě nad 84 – 85 milionů barelů za den dochází
k transformaci nabídky na neelastickou, kdy další vytěžená jednotka již má za následek
vyšší nárůst ceny než o pouhou jednotku.
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Cena v USD

Produkce (mbpd)

Obr. 20: Cenová eleasticita nabídky ropy v období 2000 – 2010 (60)
Provést předpověď vývoje světové ceny ropy s vlivem nekonvenčních zdrojů není
snadná. Historie sama ukazuje, kolik možných drobných faktorů dokázalo ovlivňovat ceny
ve velkém. Nicméně prognózy spotřeby ropy hovoří o alespoň 1 % ročním nárůstu
v dalších 15 letech. OECD očekává v roce 2030 denní spotřebu 106 milionů barelů
zejména kvůli asijským expanzivním ekonomikách. Zvýšená poptávka přiláká do odvětví
nové hráče nebo posílí pozice stávajících. Ovšem za každou cenu se budou všichni snažit
o zvýšení pravděpodobně regulované produkce. Pro vysvětlení, pokud by nenastala znovu
situace stlačování světových cen převisem nabídky nad poptávkou zejména ze strany
Saudské Arábie, lze očekávat spíše vyrovnanou nabídku a poptávku na světovém trhu
na potřebné konkurenční úrovni. Tato úroveň ceny bude dána celkovými náklady na těžbu
konvenčních i nekonvenčních zdrojů. Pokud bude celosvětově ze strany všech
významných těžařských koncernů snaha o zapojení nekonvenčních zdrojů bude se cena
pohybovat nad úrovní alespoň 70 $ za barel. Při tvrdší konkurenci ve snaze vyřazení oněch
zdrojů z trhu by se cena mohla pohybovat ve fluktuačním pásmu kolem 50 $ za barel.
Samozřejmě nesmíme zapomínat na politické a válečné, málo ovlivnitelné faktory,
které mohou světové ceny vytlačit klidně na úroveň 150 $ za barel během pár měsíců.
V opozici k vyřčeným faktorům určitě stojí technický pokrok. Pokud se prokáží snahy
o nahrazení ropy zejména v dopravě jinými surovinami a technologiemi, bude poptávka
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po komoditě klesat a s tím dojde i k poklesům cen. To bude tlačit země, které jsou svojí
ekonomikou extrémně závislé na vývozu ropy, aby hledaly jiný zdroj příjmů v rámci
možné restrukturalizace nebo naopak budou podnikat všechny možné korky a opatření,
aby onen technický pokrok minimálně pozdržely. Jiným významným faktorem, který
dokáže ropu zlevnit doslova ze dne na den, jsou ověřené technicky těžitelné zásoby. Pouhá
mediální zmínka o nových značných zásobách dokáže přilákat na komoditní burzu
dostatečné množství investorů, kteří svým počínáním také zapříčiní pokles světové ceny.

2.9.3 Největší těžařské koncerny světa

Společnost

Stát

Saudi Arabian Oil Company

Saudská

(Saudi Aramco)

Arábie

National Iranian Oil Company
NIOC)
Qatar Petroleum (QP)
Iraq National Oil Company
(INDC)
Petróleos de venezuela (PDVSA)
Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC)
Kuwait Petroleum Corporation
Nigerian National Petroleum
Corp. (NNPC)
National Oil Corporation of
Libya (NOC)

Zásoby
zemního
plynu
(mld.
barelů)

Zásoby
ropy
(mld.
barelů)

Celkové
zásoby
v ropném
ekviv.
(mld.
barelů)

Produkční
společnosti

Produkce
ropy
(mil. barelů
ropného
ekviv. za den)

260

254

303 Saudi Aramco

12,5

138

948

300 NIOC

6,4

15

905

170 ExxonMobile

5,3

116

120

134

Venezuela

99

171

129

SAE

92

199

126

Kuvajt

56

102

11 Pemex

3,6

Nigérie

36

184

68 Chevron

3,5

Libye

41

50

Írán
Katar
Irák

50

PetroChina Co.
Limited (PTR)
British
Petroleum
Royal Dutch
Shell

Kuwait
Petroleum Corp.

4,4

4,1

3,9

3,2

Abu Dhabi Nat.
Alžírsko

Sonatrach14

12

159

39 Oil Co.

2,9

(ADNOC)

Tab. 2: 10 největších těžařských koncernů (pouze ropa) světa v roce 2016 (61)

Société Nationale pour la recherche,
et la Commercialisation des Hydrocarbures s.p.a.
14

la
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Production,

le

Transport,

la

Transformation,

Ačkoliv v posledním desetiletí vstoupily do popředí exponenciálně se rozrůstající
soukromé těžařské koncerny, stále zhruba 70 % světových zásob ropy je v držení
národních ropných společností (Tab. 2). Například Saudská Arábie stále drží zhruba jednu
pětinu z prokázaných světových zásob ropy, a tudíž stále zůstává i světovým klíčovým
dodavatelem. Rozložení světových těžařských kapacit je důležité zejména pro lepší
pochopení mocenských vlivů a eventuální podpory či zákazu těžby nekonvenčních druhů
ropy. Jiné rozdělení přináší statistika ekonomického periodika Forbes, který sestavil
žebříček 25 největších těžařských koncernů v součtu denní těžby ropy a zemního plynu
(Tab. 3). Zde naopak vidíme nadvládu Ruska a Spojených států amerických právě kvůli
započtení těžby zemního plynu (v případě USA právě nekonvenčního zemního plynu).
Společnost

Stát

Produkce ropy
(mil. barelů ropného
ekviv. za den)

Hodnota
podniku
(mld. $)

Gazprom

Rusko

8,38

84,3

Rosneft

Rusko

5,07

72,5

ExxonMobil

USA

4,10

390,0

PetroChina

Čína

4,07

303,0

BP

Velká Británie

3,24

121,0

Royal Dutch Shell

Nizozemí

2,95

216,0

Chevron

USA

2,62

207,0

Petrobras

Brazílie

2,55

132,0

Lukoil

Rusko

2,40

36,2

Total

Francie

2,35

136,0

Statoil

Norsko

1,81

63,0

Eni

Itálie

1,69

74,0

ConocoPhillips

US

1,59

71,5

Surgutneftegas

Rusko

1,49

8,5

CNOOC

Čína

1,36

297,0

China Petroleum & Chemical

Čína

1,32

130,0

Oil and Natural Gas Corp.

Indie

1,07

23,0

Anadarko Petroleum

USA

0,84

43,0

Canadian Natural resources

Kanada

0,79

40,0

Devon Energy

USA

0,68

29,0

Ecopetrol

Kolumbie

0,67

33,0

Occidental Petroleum

USA

0,65

57,0

Suncor Energy

Kanada

0,58

50,0

EOG Resources

USA

0,57

47,0

Repsol

Španělsko

0,56

33,0

Tab. 3: 25 největších těžařských koncernů (ropa a zemní plyn) světa v roce 2016 (62)
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3 Nekonvenční zdroje zemního plynu
3.1 Vymezení pojmu zemní plyn
Zemní plyn lze definovat jako směs plynných a těkavých uhlovodíků (n-alkanů),
zejména CH4, C4H10, C7H16, směsí dalších plynů (CO2, N2, H2, H2S, He, H20 ve formě
vodní páry aj.), vody, ropy a písku. Konvenční zemní plyn lze rozdělit do čtyř základních
skupin:
1. zemní plyn suchý (chudý) - vysoké procento metanu (95 – 98 %) a zanedbatelné
množství vyšších uhlovodíků
2. zemní plyn vlhký (bohatý) – relativně vysoký podíl vyšších uhlovodíků (etan,
propan, butan)
3. zemní plyn kyselý s vysokým obsahem sulfanu (H2S), který se zpracováním
odstraňuje
4. zemní plyn s vyšším obsahem inertů – hlavně CO2 a N (63)
Nekonvenční zemní plyn aktuálně rozdělujeme na CBM (metan vázaný v černém
uhlí), nekonvenční zemní plyn z břidlic (shale gas), hydráty methanu a plyn z nízko
propustných pískovcových souvrství (tight Gas). (16)
Žádné diametrální rozdíly z chemického hlediska mezi konvenčními a nekonvenčními
ložisky zemního plynu prakticky neexistují, jelikož konvenční

sloje přechází

přes břidlicová pole do ložisek břidlicového plynu, která se vyznačují nižším obsahem
plynu, malou pórovitostí a propustností. Z technologického hlediska nacházíme ložiska
několika typů zemního plynu mělká/hluboká, s jednou vrstvou hornin/více vrstev,
vysoko/nízkotlaká, vysoko/nízkoteplotní…
Jedním z dalších členění je podle energetického obsahu, kdy rozeznáváme zemní plyn
typu H a L. Typ plynu L obsahuje vysoké procento inertních látek, čímž jeho výhřevnost
klesá. Naproti tomu zemní plyn typu H tvoří malé procento (pod 5 %) nehořlavých složek,
zejména sloučeniny dusíku a oxid uhličitý.
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3.2 Nekonvenční zemní plyn z břidlic
3.2.1 Vymezení pojmu nekonvenční zemní plyn z břidlic
Zásadní odlišnosti mezi konvenčními ložisky zemního plynu a nekonvenčními jsou
především ve způsobu těžby, která implikuje mnoho problémů v technické vyspělosti
a v poslední době zejména legislativní, ekologické a demografické úrovni daného státu
(daných regionů). Až 98 % světové produkce zemního plynu je z konvenčních zdrojů,
tj. relativně snadno těžitelných nalezišť (obvykle do 3 km pod povrchem), kterými jsou
sloje plynu v pórovitých horninách uvězněných pod vrstvou nepropustné horniny a vody.
Nekonvenční plyn z břidlic (shale gas), mediálně nazýván jako břidlicový plyn15, je
zemní plyn vázaný v břidlicových matečných formacích. Tento zemní plyn je usazen
hluboko v horninách vzniklých zejména z jílu a siltu s příměsí organických materiálů.
Ze vzniklých ropomatečných hornin se postupem času začaly uvolňovat uhlovodíky
a migrovat v místech rozpukání břidlice či pískovce. Část plynu se dostala až na povrch
a část zůstala zakonzervována v nepropustných horninách. Největší rozdíl od klasických
ložisek je dán bazénovým charakterem, kdy ložisko může mít až 40 km na délku a 10 km
do šíře, ale řádově desítky metrů mohutnosti s výskytem tři až osm kilometrů
pod povrchem. Navíc jsou jednotlivá ložiska roztroušena na značném území. To vyžaduje
speciální techniky těžby šikmých vrtů s hydraulickým frakováním. (64)

3.2.2 Těžba
Detailní metodika těžby byla zpracována v rámci bakalářské práce na téma Výhody
a nevýhody těžby břidlicového plynu.

3.2.3 Ekologické dopady
Zatím neexistuje jednotný názor na ekologickou problematiku těžby břidlicových
plynů. Nicméně odborné studie začínají ukazovat negativní vlivy používaných chemikálií
na okolní prostředí a zdraví člověka. Problémem jsou aktivistické skupiny, které často
svým nezodpovědným chováním bohužel nepřispívají k odborným diskuzím, ale většinou
k pavědeckým, mediálním debatám. V následujících odstavcích budou krátce rozebrány
nejzávažnější ekologické problémy těžby.

15

Kvůli rozšířenému používání pojmu břidlicový plyn, bude pojmenování využíváno i v diplomové práci.
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Jako zásadní vystupuje určitě riziko úniku chemických látek z frakovací kapaliny
do okolního prostředí hlavně do podzemních vod, protože až 50 % pumpované kapaliny
zůstává v samotných vrtech. Navíc kapalina podle klasifikace nebezpečných chemikálií
Evropské unie obsahuje látky mutagenní, karcinogenní, toxické a alergenní. (65) Nebezpečí
hrozí i při vypumpování kapaliny zpět na povrch, jelikož může kvůli výplachu obsahovat
uvolněné těžké kovy nebo radioaktivní prvky z rozrušených hornin.

Nehledě

na možnou iniciaci biochemických procesů a vzniku dalších toxických látek hluboko
v podzemí. (66)
Dalším problémem je extrémní spotřeba vody pro těžbu, jelikož podle údajů
poskytnutých těžebními koncerny se v nejzazším případě spotřebovává až 25 milionů litrů
na jeden vrt.

(67)

To souvisí se situací, kdy se 40 % ložisek nachází na územích

s nedostatkem vody, a až 386 milionů lidí by mohlo být eventuální těžbou ohroženo
na dodávkách pitné vody. (68)
Souvislost rozrušování hornin s mikroseizmickými aktivitami v okolí vrtu jsou již
ve švýcarských studiích prokázány. Ačkoliv se nejedná o nijak nebezpečné aktivity
pro běžný život, rozhodně negativně ovlivňují konstrukční prvky a citlivá technologická
zařízení.
Určitým dopadem na pomezí environmentálně-demografické oblasti se stal velký
zábor půdy pro dostatečné množství vrtů v těžební lokalitě. Pro dostatečnou vytěžitelnost
nekonvenčního zdroje zemního plynu je potřeba několik vrtů na km2 v porovnání
s konvenční těžbou, kde stačí jeden vrt na 10 km2. Takové množství vrtů je možné pouze
v oblastech málo osídlených, tudíž v Evropě prakticky nesplnitelná podmínka. (69)
Mimo jiné úvaha o břidlicovém plynu jako alternativním fosilním palivu,
který z hlediska emisní produkce má být méně zatěžující variantou fosilních paliv, může
být zavádějící a milná. Z pohledu spalování zemního plynu se může v určité míře stát
perspektivním nízkoemisním zdrojem. Ovšem z pohledu těžby tomu tak již není.
Podle Geophysical Research Letters unikne kolem 6 – 12 % vytěženého metanu do okolí.
V souvislosti s poznatkem, že metan způsobuje mnohonásobně výraznější skleníkový
efekt, by to měla být znepokojující informace. (70)
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3.3 Coal Bed Methan
Coal Bed Methan (CBM, plyn z uhelných slojí), coalbed gas, coal seam gas (CSG,
plyn z uhelných ložisek) nebo také coal-mine methane (CMM) je plyn absorbovaný
v černouhelných slojích (pevných uhelných matricích). Efektivnost těžby je silně závislá
na propustnosti mikroporézní struktury a stupně prouhelnění uhelné hmoty. Nicméně
metodika je téměř identická s těžbou nekonvenčního zemního plynu z břidlic metodou
hydraulického frakování. Vytěžitelnost se pohybuje ve velmi širokém pásmu
mezi 100 až 800 scf/t16. Získaný zemní plyn lze zařadit do kategorie sladký plyn kvůli
nízkému obsahu sirovodíku a celkově nízkému obsahu těžkých uhlovodíků. (71)
Komerční těžba CBM je prováděna zatím v několika málo zemích jako USA, Kanada,
Austrálie, Velká Británie, Kazachstán a Indie. Z ekonomického hlediska je těžba zhruba
stejně nákladná jako získávání nekonvenčního zemního plynu z břidlic.
Coal bed methan je jeden z mála zkoumaných nekonvenčních zdrojů fosilních paliv,
který byl důkladněji zkoumám i na území České republiky, zejména Hornoslezské pánve.
Mezi roky 1993 až 2000 bylo provedeno na 24 hlubinných průzkumných vrtů na ploše
zhruba 800 m2 (hloubky od 300 do 1450 m pod povrchem). Obsah slojového zemního
plynu byl stanoven přibližně na stejné obsahové procento jako mívají komerčně těžená
ložiska v USA, ale i tak se nikdy komerční těžba na našem území nepodařila
rozběhnout. (72) Neoficiální finanční zprávy hovoří o státní investici do průzkumu na úrovni
1 miliardy Kč, které se nikdy nevrátily. (73)

3.4 Podzemní zplyňování uhlí (UCG)
Metoda podzemního zplyňování černého uhlí přímo v podpovrchových ložiscích
(UCG – underground coal gasification) není opět žádnou převratnou technickou novinkou.
Tato metoda byla poprvé použita v Sovětském svazu již v 60. letech minulého století.
Údajně bylo dokončeno na 14 různých projektů zplyňování uhlí 17, z čehož jeden v lokalitě
dnešního Uzbekistánu (oblast Angren) je stále funkční. Proces je založen na vytvoření
dvou vzájemně vzdálených hlubinných vrtů procházejících uhelným ložiskem. Jedním
z vrtů (injekční) se vhání kyslík společně s vodní párou. Celé ložisko se poté zapálí
a druhým vrtem (těžební) je odsáván uvolněný methan (syngas), který lze jednodušeji

16
17

Jednotka scf/t znamená standardní krychlová stopa na tunu při definovaných podmínkách.
Zplyňování je řízený proces oxidace uhlí za účelem získávání hořlavého plynu.
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transportovat než vytěžené uhlí. Vzdálenost zmíněných vrtů je v praxi v řádech desítek
metrů a jeden vrt by měl vystačit na zplynění až 100 000 tun uhlí. Teplota uvnitř ložiska
v průměru dosahuje hodnot mezi 700 °C až 900 °C. Ve výjimečných případech by mohla
dosáhnout až 1500 °C. Důležitým údajem je samotná výtěžnost sloje. Podle studií lze
získat mezi 1700 až 2300 m3 syngasu z 1 tuny kvalitního uhlí. (74)
Bohužel jako zatím každá nekonvenčních těžba i tato přináší velké ekologické
otazníky. Mezi nejvýznamnější kritiky patří hrozba propadů nadložiskových hornin,
znečištění odpadních vod a vysoká emise oxidu uhličitého. Z těchto důvodů byla těžba
zakázána například ve Velké Británie či Austrálii. (75)
Kupodivu ani Česká republika se zatím nezříká důlnímu zplyňování černouhelných
ložisek, které nelze z různých důvodů povrchově či hloubkově vytěžit. Mezi lokality se
řadí černouhelné sloje na Karvinsku a Mělnicku. Podle vládních zpráv by měla zájem
o investice australská společnost Wildhorse Energy. Ministerstvo životního prostředí ČR
již v roce 2015 vydalo souhlasné stanovisko pro přípravné studie. Proti se postavily obce,
na jejichž území se měly nekonvenční metody použít, a dosáhly zastavení veškerých
přípravných činností i v oblastech průzkumů břidlicového plynu.

3.5 Hydráty metanu
Hydráty metanu nebo též klatráty metanu (z angl. slov methan clathrate) jsou
substance podobné sněhu, obsahující přibližně 20 % metanu a 80 % vody. Metan je zde
vázaný ve formě klatrátu do vodního ledu v dutinách jeho krystalické mřížky a jejich vznik
je přičítán bakteriálnímu rozkladu nekromasy v nedokonale oxidačním prostředí nebo
při termálním rozkladu organické hmoty. Vhodná teplota kolem 0 °C a tlaku 50 barů
zapříčiňují vznik ledových krystalů zachycující metan. A právě tyto podmínky panují
v nebo pod permafrostem a také pod mořským dnem kontinentálních šelfů v hloubce mezi
200 a 400 m. Vizuálně se klatráty podobají znečištěnému ledu a konzistentně hutné
polozmrzlé emulzi. Ovšem substance je i v této fázi silně hořlavá. Jejich výskyt je
prokázán v místech nad podmínkami tzv. ropného okna18 a produkční zónou konvenčního
metanu (zemního plynu). Z chemického hlediska lze hydráty zapsat ve tvaru
𝑛 𝐶𝐻4 ∙ 46𝐻2 𝑂, kde 𝑛 < 8. Při atmosférickém tlaku a pokojové teplotě jsou silně

Ropné okno (oil window) je pojmenování pro teplotní, resp. hloubkové rozhraní 65 – 150 °C
(2 200 – 5 500 m). (112)
18

53

nestabilní s hustotou kolem 0,9 g∙cm3. Dnešní technologické metody umožňují z 1 m3
pevného hydrátu metanu získat přibližně 164 m3 plynného metanu.
Původně byly klatráty považovány spíše za škodlivé, jelikož při těžbě konvenčního
zemního plynu zanášely potrubí a způsobovaly neočekávané výbuchy. V současné době
existují přibližně tři metody těžby. Jako první metoda se prezentuje zahřívání klatrátů
uvězněných v ledové matrici, čímž se dosáhne jejich uvolnění. Akorát zatím energetická
spotřeba přesahuje energetickou výtěžnost ze získaného metanu. To bylo ověřeno
vědeckou skupinou v roce 2002 v lokalitě Mallik, nacházející se v arktické oblasti Kanady.
Druhou mnohem atraktivnější metodou jsou vrty do ložisek klatrátů, kde dosáhneme
snížení tlaku v matricích s následným odčerpáním metanu. I tato metoda byla ověřena
v lokalitě Mallik, kdy se v roce 2008 během šesti týdnů získalo pomocí vrtu zhruba
20 000 m3 metanu přibližně z hloubky 1 000 m. Zmíněnou metodiku těžby ještě úspěšně
zopakovali v Jižní Koreji s pozitivní energetickou výtěžností. Nejnovější metoda počítá
s injektáží jiných plynů do klatrátových krystalů s vytlačováním samotného metanu.
Mezi uvažované plyny patří CO2, který by měl zvýšit stabilitu struktury sedimentů a udržet
klatráty v jejich pevném stavu. Jednalo by se tím také o eventuální uložiště CO2. (76)
První zmínky jsou známy již z 50. let 20. století. Hydráty se nachází z velké části
v zemské kůře v oblastech mělkých moří a oceánů celého světa19. Jako aktuálně
nejzajímavější prozkoumaná místa se jeví oblast Blake Ridge na kontinentálním svahu
v Atlantiku (Mexický záliv), některých jezer (Kaspické moře), na mořském dně v oblasti
Jihočínského moře při pobřeží Tchaj-wanu, indickém pobřeží v oblasti Krišna – Godavari
a suchozemských oblastí (ložiska v sedimentech Prudhoe Bay - Kuparuk River20 (Aljaška,
USA), Messoyakhka (Sibiř, Rusko) a zásoby v oblastech věčně zmrzlé půdy). Právě
v západosibiřské oblasti v místech za polárním kruhem v plynových polích Messoyakhy se
může nacházet nemalé množství klatrátů metanu. Jeho objevení bylo v určitém slova
smyslu kuriózní záležitostí, jelikož v 70. letech minulého století měla těžba konvenčního
zemní plynu podle geologických průzkumů skončit z důvodů vyčerpání zásob. Avšak těžba
pokračuje dodnes, protože se experimentálně zjistilo, že do vytvořených vrtů proniká
metan z vyšších vrstev nad ložiskem, z míst věčného ledu. (77)

19
20

Sedimenty dosahují hloubek přibližně od 100 do 800 m.
Geologické průzkumy z roku 2007 hovoří o zásobách 0,7 – 4,4 bilionů m3.
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Odhadované zásoby jsou přibližně 21 000 000 mld. m3 a zatím z technologických,
ekonomických a legislativních důvodů nejsou kromě zmíněné oblasti Messoyakha těženy.
Nicméně se s nimi do budoucna určitě počítá, jelikož mají obsahovat až dvojnásobek
množství organického uhlíku obsaženého v klasických kaustolobiolitech. Již nyní
o komerční těžbě začínají intenzivně přemýšlet v USA, Kanadě, Číně, Jižní Koreji,
Japonsku a Norsku. Dokonce podle jihokorejských plánů se mělo začít s komerční těžbou
v roce 2016 jihovýchodně od ostrova Honšú, ale dosud se nezačalo. Prvotní plány počítají,
že by geologicky objevené těžitelné zásoby (přibližně 50 bilionů m3) měly pokrýt celou
národní spotřebu po dobu 30 let.
Obecně zemní plyn obsažený v permafrostu a pod mořským dnem by mohl
dle odhadů zásobovat svět i několik staletí při stávající spotřebě. Smělé vizionářské plány
krotí mnohé obavy z eventuálních ekologických problémů, které by mohly těžbou nastat.
Nejvíce kromě samotných úniků metanu z ložisek do ovzduší21 se studie zmiňují
o možných horninových sesuvech. Při vytěžování klatrátů může docházet k borcení
okolních horninových matrik a řetězovému efektu vystřelování matric obsahující metan.
To by iniciovalo kaskádovité šíření v podmořských zásobách s duplicitním efektem sesuvů
samotného mořského dna a následných vzniků vln tsunami. Opačné názory hovoří, že se
jedná pouze o lobby pro zamezení nekontrolované těžby v oblastech Asie. (78)

3.6 Tight gas
Tight gas je druh nekonvenčního zemního plynu, který se nachází často
v nízkokapacitních

a

nízkopropustných

slojích

(málo

propustných

pískovcích),

tj. ve skalních ložiscích. Při těžbě je nutné v určité míře taktéž využít hydraulické
frakování. V USA se těží již desítky let a tvoří výraznou část tamní produkce. Prokázané
zásoby suroviny má také Německo, Nizozemsko, Rusko a Argentina. (79)

3.7 Světové zásoby
Podle statistiky EIA z roku 2013 by se mělo ve světě nacházet zhruba 234 biliónů m3
břidlicového plynu, kdy největší podíly jsou situovány na území USA, Číny, Argentiny,
Austrálie, JAR, severní oblasti Afriky, východní Evropy, Polsku, Velké Británii
a Francii.

21

(80)

I u zásob zemního plynu pozorujeme stejný efekt jako u ropy,

Metan je hodnocen jako 6x horší přispěvatel ke globálnímu oteplování než oxid uhličitý.
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kdy i při zvyšující se spotřebě zásoby neklesají (Obr. 21). To je zapříčiněno objevy nových
ložisek, především nekonvenčních.

Obr. 21: Rozložení ověřených světových zásob konvenčního zemního plynu (29)

3.7.1 Evropská unie
Celkové zásoby břidlicového plynu v Evropě podle Evropské komise (EK) by měly
přesáhnout 56 tisíc miliard m3, z čehož technicky těžitelných by mělo být pouze
14 tisíc miliard m3. Značným úskalím rozvoje geologických průzkumů, potažmo komerční
těžby jsou vlivy aktivistických skupin a některými vládami uvalená moratoria. To jde
proti informaci EK, kdy podle jejich odhadů dojde do roku 2035 k poklesu těžby
konvenčních zdrojů zemního plynu v Evropě o minimálně 30 %, a energetické koncepce
většiny členských států počítají s navýšením podílů využití zemního plynu ve výrobě
elektrické energie jako náhradu za uhlí. To by znamenalo naopak větší závislost na dovozu
zemního plynu z Ruské federace, Spojených států amerických, Austrálie, Blízkého
a Středního východu. (81) V důsledku politických průtahů Evropa ztratila krok se světovým
vývojem těžby, což v aktuálním pohledu nemusí být zas až tak škodlivé, protože onen
břidlicový boom byl pravděpodobně vyvolán finanční bublinou na světovém trhu.
Z hlediska Evropy je nejdále v průzkumech ložisek jednoznačně Polsko, které
prokázalo zhruba 5,3 biliónu m3 břidlicového plynu s nezodpovězenou otázkou technické
vytěžitelnosti. (82) Prvotní myšlenka snížení závislosti na dodávkách z Ruské federace byla
určitě dobře myšlena, ale těžařské koncerny z Polska pomalu stahují své akvizice.
I přes silná slova, že břidlicový plyn se může stát novým růstovým impulzem s velkým
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hospodářským potenciálem, se kvůli klesající ceně ropy od roku 2014 nevyplatí velmi
nákladný průzkum a posléze i těžba. Proto do konce roku 2015 postupně odešly zahraniční
společnosti Chevron, Exxon, ConocoPhilips, Talisman a Marathon Oil. Největší finanční
ztráty pravděpodobně utrpěl ConocoPhilips, který údajně investoval od roku 2009
přes 5 miliard korun na vyhloubení sedmi vrtů. Poslední nadějí zůstal státní podnik PGNiG
s pouhými 4 koncesemi na průzkum ložisek.22 Oficiální vyjádření hovoří o geologických
a technologických problémech. Podíváme-li se trochu skeptičtěji na situaci, problémy
s komerční těžbou způsobují hlavně vytipované lokality, tj. většina zásob se nachází
v severovýchodní části země, která je silně zalidněná. S přihlédnutím na možné ekologické
problémy se vytvořil rozsáhlý odpor, kde není možné dosáhnout celospolečenského
konsensu. Břidlicové revoluci tak nemohly pomoci ani daňové úlevy a změny zákonů
na ochranu životního prostředí. (83) Neméně důležitou informací se stala revize skutečných
zásob.

Po

roce

2012

byly

postupně

napadány

odhady

americké

agentury

pro energetické informace. Revizní analýzou se zjistilo, že v uváděných 6 % obsahu
organického uhlíku v ložiscích došlo k chybě v řádech a skutečný obsah je pouhých
0,3 – 0,6 %. Ačkoliv těžba začne být ekonomicky efektivní až při 2 % obsahu. Další ránou
byly nadsazené zásoby, které by se tak měly nacházet v rozmezí pouhých
350 – 700 mld. m3.
Podobnou situaci v roce 2015 prožilo i Rumunsko, kde Chevron také stáhl svou
působnost z důvodu nedostatku objevených ložisek pro ekonomicky výhodnou komerční
těžbu.
V posledních několika letech Velká Británie v Evropské unii ukazuje postoje v rámci
energetiky a surovinové politiky, které nebývají stejné jako ve většině zemí EU. Jedním
z nich je příklon k nekonvenční těžbě, kdy v roce 2012 Britská královská akademie
inženýrství vydala zprávu, že řádně regulované metody frakování jsou bezpečné. Podle
geologických průzkumů země disponuje země ložisky ve dvou oblastech, a to oblasti jižní
Anglie a zóně střední Anglie až po severní část Skotska s poměrně mělkou hloubkou
břidličných formací mezi 1 400 až 4 700 m pod povrchem. Odhady na vytěžitelné
množství se pohybují na úrovni 736 miliard m3 zemního plynu. To by i při pouhé

22

V roce 2015 se PGNiG vzdala celkem 11 koncesí.
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10 % těžbě znamenalo jistotu pokrytí spotřeby Velké Británie na dalších 50 let.

(84)

Aktuálně britská vláda stále podporuje těžbu.23

3.7.2 Spojené státy americké
Spojené státy americké zažily v posledních letech „břidlicový boom“. Podle EIA je
těžba břidlicového plynu na území USA nejrychleji rostoucí těžařskou aktivitou
za posledních 10 let. Vše odstartoval první vrt v oblasti Barnett v Texasu v roce 2005.
Tehdy se vůbec nepředpokládalo, že se podaří tak masová těžba. Nicméně již v průběhu
pouhých pěti let se uskutečnilo dalších 15 000 vrtů napříč kontinentem a zprávy EIA píší
o zásobách až 2,2 tisíce tcf24. Pokud by odhady byly skutečně potvrzeny i jako technicky
těžitelné, znamenalo by to zásoby při současné spotřebě USA na dalších 85 let.

(85)

Již v roce 2012 se staly USA největším producentem zemního plynu na světě, o rok
později největším producentem ropy a do roku 2030 se mohou stát čistým exportérem
strategických surovin s plnou soběstačností. (86)
Určitým údajem potvrzující výše zmíněnou tezi je, že mezi lety 2005 a 2010 vzrostl
podíl břidlicového plynu na těžbě ze 4 na 24 procent a neustále toto číslo stoupá.
Podle dalších prognóz by mohl v roce 2040 dosáhnout podílu až 40 % (Obr. 22).
Vše záleží na vývoji nových technologií a světové ceně zemního plynu.

Nejprve se souhlasně vyslovil kabinet Davida Camerona a po jeho odstoupení stejný názor zastává i nová
britská premiérka Theresa Mayová.
24
Jednotka kubická stopa se využívá hlavně v USA, Kanadě a Velké Británii. Převodový údaj
1 krychlová stopa = 0,032 m3. (111)
23
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Obr. 22: Prognózy produkce zemního plynu v USA podle EIA (87)
USA mají velmi výhodnou a jedinečnou pozici v těžbě břidlicových plynů kvůli méně
propracované legislativě na ochranu životního prostředí. Určitě se musí stále více brát
v potaz množící se názory, že břidlicový boom je způsoben z velké části finanční
a investiční bublinou vzniklou kvůli oživení trhu po hospodářské krizi z roku 2008.
V bližším pohledu na skokový rozvoj těžby zjistíme, že ještě do roku 2011 byla těžba silně
ztrátová a musela být dotována zdroji získanými z těžby konvenčního zemního plynu
či jiných aktivit těžařských společností.

25

Protože možnost nastartování nové těžby

pozitivně podpoří zaměstnanost tvorbou tisíců nových pracovních míst, přicházela masivní
podpora ze strany státu i skrze dotace. To souvisí s kvantitativním uvolňováním kapitálu
do nových spekulativních odvětví. Bohužel velmi brzy došlo k převisu nabídky
nad poptávkou a světová cena zemního plynu začala být tlačena směrem dolů.
Ačkoliv rychlý rozvoj nových technologií těžbu zlevnil, stejně musela být cena
vyrovnávána již zmíněnými dotacemi. Nesmíme ještě zapomenout, že zhruba
po 3 až 5 letech je vrt ze 60 až 80 % vyčerpán a musí se vytvořit v okolí nový. Americké
dotační programy bývalého prezidenta Obamy, ale pomalu končí a otázkou zůstává, jak se
k nim postaví nová administrativa prezidenta Trumpa. Nicméně již nyní můžeme

25

Průměrná komerční cena břidlicového plynu tehdy přesahovala 400 $ za 1000 m3 plynu.
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pozorovat marketingové snahy těžařských koncernů, aby byly schopny získat potřebné
úvěry na další technologické investice. Není vyloučeno, že rizikové finanční produkty
stavěné na těžbě břidlicového plynu skončí v nejistých portfoliích. Největším ohrožením
pro americké spotřebitele by mohl být masivní export, jelikož aktuálně pobírají výhody
z uzavřeného či alespoň částečně uzavřeného amerického trhu. Globální trh by totiž
mnohem více zatlačil na cenu a ekonomická bublina by splaskla stejně rychle jako byla
nafouknuta. (88)
I přes zmíněné události byla v roce 2014 na summitu G7 podepsána dohoda
mezi USA, Kanadou a EU o dovozu břidlicového plynu ve formě LNG do Evropy.
Kromě zmiňovaného břidlicového plynu mají své neopomenutelné zastoupení
v oblasti těžby nekonvenčního zemní plynu také tight gas a coal bed methan. Zásoby CBM
jsou odhadovány na hodnotu 1,76 mld. krychlových stop a tvoří zhruba 7 % americké
produkce suchého zemního plynu. (89)

3.7.3 Kanada
Ačkoliv se Kanada v posledních letech zaměřila na těžbu bitumenů, tak ani v oblasti
těžby nekonvenčního plynu nezůstala pozadu. Kromě zemního plynu uzavřeného
v ledových krystalcích, který nemá dosud významnější komerční využití, se v situace
ovlivněné USA zaměřili více na břidlicový plyn. Mezi lety 2011 – 2014 dokonce
zdvojnásobili produkci a aktuálně se Kanada dostala na pátou pozici ve světě
s vytěžitelnými zásobami břidlicového plynu. Průzkumné vrty jsou prováděny po celém
území, ale za perspektivní se jeví ložiska Utica Shale v provincii Quebéc a především
Muskwa Shale v Britské Kolumbii. (90) Kanadu nejvíce ovlivňuje nedostupnost možných
ložisek kvůli jejich odlehlosti a ekonomické nemožnosti zbudování plynovodů.
I v Kanadě panují obdobné podmínky jako v USA, tj. v oblasti Britské Kolumbie se
nachází kolem 2,5 mld. m3 zásob CBM a v provincii Alberta dokonce 4,8 mld. m3
ekonomicky těžitelného CBM. (91)

3.7.4 Japonsko
Japonsko jako první země na světě vytěžila zemní plyn z hydrátů metanu v roce 2013.
Tato první experimentální těžba byla významných krokem k postupnému zekonomičtění
těžby a přesunu na platformu komerční těžby, která se očekává v roce 2018. Ložisko se
nachází v mořském příkopu Nankai přibližně 50 km od japonského ostrova Honšú.
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Ona těžba probíhala zhruba čtyři hodiny a těžilo se z hloubky 330 m. Podle geologických
průzkumů by se mělo v příkopu nacházet na 1,1 biliónu m3 plynu, tj. v ekvivalentu
japonské spotřeby by to bylo na 12 let.

(92)

Samozřejmě oblastí těžby zemního plynu

uzavřeného v ledových krystalcích se zabývají také Kanada, Čína a USA.
Je pochopitelné proč se Japonsko snaží o masivní rozvoj ekonomické těžby prakticky
jakéhokoliv druhu zemního plynu, jelikož v rámci Asie je největším importérem LNG
s více než 100 mld. m3 za rok.26

3.7.5 Čína
Pokud by se potvrdily odhady zásob břidlicového plynu na území Čínské lidové republiky,
disponovala by ještě větším potenciálem než USA (vytěžitelné zásoby až o 40 % větší
než USA). V roce 2013 americká US Energy Information Administration odhadla čínské
zásoby břidlicového plynu na 31 bilionů m3. V témže roce se Číně podařilo vytěžit zhruba
200 milionů m3. Nicméně jedním z problémů těžby může být nedostatek vody. Až 61 %
lokalizovaných zásob se nachází na území se nejvyšším stupněm ohrožení nedostatkem
vody tzv. water stress. (72) I přes značné problémy si čínská vláda vytyčila rok 2020 jako
počátek masivní komerční těžby a neustále pokračuje v intenzivních přípravách
a průzkumech možných ložisek.

3.7.6 Argentina
Zásoby zemního plynu jsou odhadovány na 22,7 bilionů krychlových metrů.
Ve srovnání se světovou spotřebou z roku 2012, která činila pouhých 3,4 bilionů
kubických metrů, ukazují nerostný potenciál země. Argentinská vláda uvažuje o komerční
těžbě v rozsáhlém charakteru, ale je spíše ve fázi příprav a pobízení eventuálních
zahraničních investorů. (42)

3.8 Trh se zemním plynem
Podobně jako světový trh s ropou si prožil své momenty se vstupem nekonvenčních
zdrojů, nejinak tomu bylo i na trhu se zemním plynem. Ačkoliv byl břidlicový plyn brán
nejprve jako zajímavý pokus o dobývání nových zdrojů, který je spíše výsledkem
technického experimentu než rozběhnutí ekonomicky přijatelné komerční těžby. Dnes
s mírným časovým odstupem pohlížíme na nekonvenční těžbu zemního plynu z břidlic

26

Druhým největším importérem v rámci Asie je Jižní Korea.
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jako na inovaci v technologiích komerční těžby, která výrazně rozšířila dosavadní zdroje
a doznala v posledních deseti letech také kvalitativního zlepšení. Mnoho zemí v něm vidí
naději na snížení své závislosti na importu. Samozřejmě vyvstává i otázka, zda je možné
opakovat tak masové realizování těžby i mimo USA, které mají velmi specifické
podmínky, zda vůbec bude možné aplikovat stejné technologické postupy a mnoho
dalšího.
Dosud využívaná metodika take or pay bude v nadcházejících letech pravděpodobně
ustupovat. Kvůli rychlým změnám světových cen zemního plynu (spotové ceny) chtějí mít
odběratelé právo na spravedlivou cenu a nepřeplácet. Potřebné změny začínají být natolik
zásadní, že je nelze ignorovat a rozhodně lze konstatovat, že břidlicový plyn již změnil
světový komoditní trh.

3.8.1 Vývoj ceny zemního plynu
Světové ceny fosilních surovin jsou nejen velmi vzájemně provázány, ale ovlivňuje je
mnoho faktorů jako například cena ropy a černého uhlí, vývoj kurzu amerického dolaru
a burzy s elektřinou, geografická poloha a mnoho dalších faktorů.
Celkově existují čtyři světové burzy se zemním plynem s lokální příslušností,
kde každý má určitá specifika tvorby cen. Evropské dva trhy, jeden kontinentální a druhý
ostrovní, jsou saturovány na import zemního plynu zhruba 30 % plynovody (Ruská
federace, Libye…) a 20 % LNG, který roste zejména v posledních letech. Produkce
Evropy kolísá kolem poloviny samotné spotřeby. Severoamerický trh se zaměřuje
na vlastní spotřebu danou geografickými podmínkami kontinentu. Proto se cena stanovuje
od potřeb americké energetiky a produkce uhlí. Úplně jiná situace panuje na asijském trhu,
kde se cena odvíjí od energetického mixu, tzv. Japanese crude coctail27. (93) Cenotvorným
základem se staly dlouhodobé kontrakty na dovoz zemního plynu ve formě LNG.
55,0

Tvorba ceny je silně ovlivněna potřebou importu zemního plynu do Asie (kromě Blízkého východu) a je
tedy srovnávána s cenou ropy a elektřiny.
27
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Obr. 23: Vývoj světové ceny zemního plynu, cena v $/MBTU (29)
V roce 2008 můžeme poprvé pozorovat postupné změny na světovém trhu se zemním
plynem, především kvůli tzv. břidlicovému boomu ve Spojených státech amerických.
Příchod nekonvenčního zemního plynu na trh s sebou přinesl mnohé změny, od cenových,
přes změnu portfolia a struktury světových těžařských koncernů až po vlivy do některých
světových ekonomik.
Rozhodně vliv na světovou cenu byl ze strany zákazníků přijímán více než pozitivně.
Bohužel vše bývá doprovázeno i jevem negativním. Právě konkurencí a vysokou produkcí,
tj. zvýšenou nabídkou, které nedokáže dostatečně rychle sekundovat světová poptávka,
jsou ceny na US Henry Hub (označení podle ústí plynovodu na pobřeží Louisiany
v Mexickém zálivu) stlačené na hraniční úroveň ekonomické únosnosti. Vysoké investice
do průzkumu nových ložisek, nákladných technologií těžby a samotné těžby začínají
pomalu dohánět investory, kteří samozřejmě podle logiky tržního hospodářství očekávají
návratnost jejich investovaných prostředků a také určitou míru zisku. Nehledě na potřebu
dalších investičních prostředků kvůli novým průzkumům a další těžbě. To vše začíná
ukazovat produkci břidlicového plynu investičně jako velmi rizikovou, což některé státy
začíná odrazovat již od samotného průzkumu. Nehledě na ekologické problémy
a následnou administrativní náročnost v mnoha zemích. (94)
Nemůžeme prudkému nárůstu těžby břidlicového plynu upřít pozitivní vliv na další
odvětví navázaná na těžební sektor. Obecně oblasti energetiky a těžařského průmyslu
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podporují celou ekonomiku a zvyšují tak sekundárně konkurenceschopnost. V období
po vypuknutí světové ekonomické krize to byl jeden z hybných motorů americké
ekonomiky, který dokázal oživit zmíněný sektor a pomoci nastartovat podmínky
pro ekonomický růst. Změny na sebe nenechaly dlouho čekat a sekundárně ovlivnily
i hospodářství EU.
Mezi lety 2008 a 2009 se spotové ceny zemního plynu v Evropě na burze propadly
i pod ceny stanovených dlouhodobých kontraktů (vázaných na ropnou komoditu). To byl
důsledek pokleslé poptávky po zemním plynu z důvodu hospodářské krize a zároveň se
v USA začaly těžit nekonvenční zdroje, čímž se staly soběstačnými. Sníženou cenu začaly
požadovat i zákazníci a donutili přehodnotit cenovou politiku plynařských distribučních
společností. Tím se zmírnil převis nabídky nad poptávkou a ceny se postupně mírně
zvedly. (95)
Cena za jednotku LNG v USA byla v roce 2014 pětkrát nižší než v Japonsku a třikrát
nižší než v Evropě. V jistém slova smyslu americká nadprodukce vedla k tomu,
že komoditní burza NYMEX v New Yorku ohlásila na konci téhož roku propad kontraktů
na zemní plyn (konvenční i nekonvenční) zhruba o 45 % v průběhu posledních pěti let,
tedy na hodnotu přibližně 4 $ za milion britských tepelných jednotek (MBTU). (96)
Právě velké rozdíly v cenách na jednotlivých burzách vytvořili atraktivní prostředí
pro arbitráž ze strany USA. Od roku 2012 tak asijský trh zažívá po letech také období
poklesu ceny, protože byly nasmlouvány dostatečně velké kontrakty importu LNG z USA,
Austrálie a Kataru. Ceny by mohly určitě klesnout ještě více, kdyby se americká
administrativa postavila pozitivně k žádostem o povolení stavby terminálů pro export
LNG. Dosud největším problém zůstává nemožnost exportovat zemní plyn přímo
ze

západního

pobřeží,

jelikož

terminály stojí

pouze

na

východním.

Prvním

z připravovaných projektů na vybudování západního terminálu se stal společný záměr čtyř
koncernů – BP, ConocoPhilips, Exxon Mobile a TransCanada. Nejprve si kladou za cíl
společně vybudovat plynovod ze severu Aljašky na jih, kde by postavily exportní terminál
pro asijské trhy. Původní plán počítá s dokončením kolem roku 2021 a investičními
náklady ve výši 65 miliard amerických dolarů. (97)
Jelikož v letech 2014 až 2016 cena ropy i zemního plynu na světových trzích opět
klesala, mnohé nadnárodní těžařské koncerny začaly utlumovat velmi drahou těžbu
nekonvenčního zemního plynu a postupně i stahovat rozběhnuté projekty na nových
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ložiscích. To se pomalu začalo měnit zpět v druhé polovině roku 2016, kdy cena ropy
začala stoupat. Obecně bychom mohli vyslovit tezi, že těžba nekonvenčního zemní plynu
se vyplatí pouze při cenách ropy nad 65 $ za barel a samozřejmě také při určité minimální
ceně zemního plynu. Z ekonomického hlediska přichází těžba spirálovitě, tj. při poklesu
světových cen pod únosnou mez se těžba přerušuje, poptávka začne převyšovat nabídku
a cena stoupá. To vyvolá efekt vstupu na trh s novými zdroji, jelikož situace se pro mnohé
podniky stává ekonomicky atraktivní. Postupně dojde k převisu nabídky nad poptávkou
a cena se začne propadat. Pokud klesne pod určitou hranici, společnosti dokáží
krátkodobou ztrátu do výše variabilních nákladů nést, ale v dlouhodobém měřítku raději
z trhu odejdou a jsme znovu na začátku s tím, že se postupně vyvíjejí technologie a měrné
investiční náklady klesají. To způsobí i snižování hraniční ceny vstupu/výstupu na/z trh(u)
až do období, kdy se třeba vůbec nevyplatí z trhu odcházet, protože cena již neklesne
pod celkové náklady.
EU očekává díky postaveným terminálům na zkapalněný plyn potenciální růst importu
LNG až na hodnotu 150 mld. m3 do roku 2025. Do roku 2011 EU importovala zhruba
91 mld. m3 LNG. Poté nastal náhlý propad na pouhých 42 mld. m3. Důvod byl možná
až příliš prostý. Fukušimská havárie skokově zdražila spotové ceny zemního plynu
na asijském trhu a otevřela dveře všem eventuálním dovozcům, kteří v této možnosti viděli
výrazné zisky v porovnání s trhem evropským. V období mezi lety 2011 – 2015
pozorujeme také snížení spotřeby zemního plynu v EU, která se nyní opět vzrostla
na hodnotu přes 400 mld. m3 za rok.

(98)

V porovnání Česká republika ročně spotřebuje

zhruba 7,3 mld. m3. Vyšší dovoz z USA se bude moci uskutečnit kvůli zprovoznění
nového terminálu na zkapalněný zemní plyn Sabina Pass, který byl původně společností
Cheniere Energy plánován pouze pro import nikoliv pro export. Vzhledem k americkému
břidlicovému „boomu“ se plány přehodnotily. Terminál v počátečním období zatím nebude
v provozu na plné kapacitě kvůli nižší poptávce a ceně. Kromě USA by se měl významně
na evropském importu podílet Katar a Austrálie.
V červnu roku 2016 ruský Gazprom uvedl, že nepotřebuje vést v Evropě cenovou
válku o zemní plyn, ale přesto bude vždy levnější než dovezený zkapalněný plyn (LNG)
z USA, Kataru či Austrálie. Podle logistických nákladů uvedených v dalších kapitolách
tomu však pravděpodobně není. EU má přitom ve svých dlouhodobých plánech
zakomponováno napojení LNG terminálů na evropské tranzitní plynovody a cíl vytvořit
mnohem konkurenceschopnější trh. První tanker se zkapalněným plynem do Evropy
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dorazil v dubnu roku 2016 od společnosti Cheniere z jihu USA. Podle jejich
marketingového oddělení jsou schopni konkurovat i při ceně kolem 15 €/MWh28, přesto
z dlouhodobého hlediska se Američanům vyplatí plyn vozit až při ceně alespoň 24 €/MWh.
Finanční analytici spekulují o skryté cenové válce, kdy se Gazprom snaží udržet ceny
co nejníže a nevpustit tak konkurenty na evropský trh. Z analýzy konzultantské společnosti
Wood Mackenzie vyplývá, že mnohem důležitější v dlouhodobé strategii jsou ceny ropy
a uhlí jakožto konkurentů ve výrobě elektřiny a tepla. Nicméně ziskovost ruského plynu
na jaře 2016 dosahovala pouze jednotek procent při už tak klesající ceně zemního
plynu. (99)
Jak bylo ukázáno nekonvenční plyn svou těžbou, nikoliv importem drží úroveň
evropských cen na určité hranici a ruský zemní plyn se jí musí řídit. To dává Evropské unii
určitou vyjednávací výhodu i z pohledu diverzifikace zdrojů.
Výhodou dosud zůstává, že neexistuje pouze jeden světový lídr v oblasti těžby
nekonvenčního zemního plynu, a proto světový trh stále zůstává plně konkurenční a nikdo
nemá strategickou z pohledu přístupu k technologiím a lokalitám klíčovou výhodu
pro vstup.

3.8.2 Závislost dovozu zemního plynu
Česká republika, ale i obecně Evropská unie nemá významné zásoby zemního plynu,
potažmo i ropy. Tento fakt silně ovlivňuje závislost EU na dovozu těchto strategických
surovin bohužel většinou z politicky méně či více nestabilních zemí či oblastí.
V posledních několika letech se ovšem EU zbavila majoritní závislosti na ruském zemním
plynu a začala více diverzifikovat zdroje. Právě dovoz LNG z různých zdrojů zvyšuje
bezpečnost v dovozu strategických surovin. To je třeba jedna z pozitivních příčin
břidlicového plynu na evropský trh.

3.8.3 Stavba terminálů v Evropě
Roky 2008 a 2009 byly zlomovými roky v mnoha ohledech. Pro komoditní trh se
zemním plynem to bylo vypuknutí světové hospodářské krize, nastartování amerického
břidlicového boomu a plynová krize na Ukrajině, respektive v Evropě. Vše dohromady
vytvořilo základ myšlenky Evropské komise na větší diverzifikace zdrojů zemního plynu.

28

MWh = naměřený objem zemního plynu * koeficient přepočtu * spalné teplo / 1000
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Existovaly víceméně jen tři možnosti. První z nich byla rozvoj těžby v Evropě na nových
ložiscích, ať už konvenčních či nekonvenčních po vzoru Severní Ameriky. Obdobnou
intenzivní éru geologických průzkumů v plynařství Evropa dlouho nepamatovala. Mnoho
nových konvenčních ložisek se nepodařilo objevit, zato nekonvenčních ano. Jenže
nepřesné odhady a špatně vedené průzkumy vedly spíše k nadsazení zásob a aktuálně se
ukazuje jejich minimální technická vytěžitelnost. Druhou variantou byla stavba nových
plynovodů z Blízkého a Středního Východu, která narazila na politický odpor Ruské
federace, která se snížila až podprahovým metodám vydírání Evropské unie s výhrůžkami
o okamžitém ukončení dodávek suroviny. Z pohledu ruské vlády se obdobným krokům
nelze divit, ale z pohledu tržního se jedná o běžnou praxi i v ochranářské ekonomice.
Do politických karet jim nahrával fakt, že stavba plynovodu je práce na mnoho let a nelze
jim operativně či okamžitě ovlivnit evropské dodávky. I přesto projekty dále probíhají,
ale v upravené a utlumenější verzi. A tak vyvstala třetí myšlenka stavby terminálů
na zkapalněný zemní plyn (LNG), který by se mohl dovážet z USA (břidlicový plyn),
Austrálie, Kataru a jiných zemí.
Ačkoliv stavba plynového terminálu vyžaduje také značné technické znalosti, oproti
stavbě plynovodu ji lze zvládnout za zlomek času. Kromě nejstarších terminálů Isle
of Grain, Milford Heaven a Barcelona přibyly v posledních letech terminály ve Francii
Dunkerque, v Itálii Terst, ve Španělsku Gijón a jeden na Kanárských ostrovech – Tenerife.
(100)

Pro střední Evropu nejatraktivnějším se stala stavba terminálu v polském Svinoústí

(Świnoujście) v letech 2011 až 2015. (101)
V průběhu roku 2016 započala testovací fáze s přijetím dvou tankerů. Testy prokázaly
technickou způsobilost. Proto 17. června 2016 zakotvil první oficiální tanker z Kataru
a zemní plyn o objemu 206 000 m3 byl přečerpán do přepravní sítě. Historický moment
odstartoval spolupráci v souvislosti s dvacetiletým kontraktem polské společnosti PGNiG
a katarským Qatargas. V letošním roce, respektive v polovině června bude poprvé zajištěna
i dodávka břidlicového plynu společností Cheniere Energy z USA do tohoto terminálu. (102)
Ačkoliv zatím Polsko ani svůj jeden terminál nevyužívá na 100 %29, uvažuje další
polská firma Gaz-System o stavbě druhého, ale ne pevninského nýbrž plovoucího (FLNG)
v okolí Gdaňsku. Myšlenka je maximalizovat dodávky zemního plynu v podobě LNG

29

Aktuálně je využití kolem 55 %.
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do roku 2021 až na polovinu celkové spotřeby Polska, tj. 8 mld. m3 za rok. Aktuálně se
připravují kompletní studie proveditelnosti, které by měly být dokončeny do konce
letošního roku. Podobný terminál Independence stojí od roku 2014 u litevské
Klajpedy. (103)
Druhý terminál se zdá zatím ekonomicky nevýhodný a nebude-li prokázána jeho
využitelnost nezíská podporu EU. Co by mohlo naopak projektu pomoci je logistické
spojení s Českou republikou a Slovenskem30.

(104)

Pokud by se vybudovalo spojení

středoevropských plynovodů v severojižním směru, byla by to cesta ideální diverzifikace
zdrojů do střední a částečně i východní Evropy.
Po zrušení projektu South Stream se evropští státníci zaměřili od roku 2014 také
na projekt středomořského terminálu Omišal na severu Jaderského moře na ostrově Krk.
Počítá se s importem zemního plyn přes tento terminál z Alžírska, Kataru, ale i USA již
v roce 2020. Plynovody by měly zajistit zásobování Balkánského poloostrova, do čehož
bude investováno na 640 milionů euro v počáteční investici a v sekundární do další
infrastruktury až 440 milionů euro. (105)

4 Nekonvenční zdroje uhlí
Geologickými procesy vzniku uhlí jsou zejména rašelinění a následné prouhelnění
organického materiálu pocházející ze suchozemské fauny a flory. Stabilní teplé a vlhké
podnebí v období sedimentací umožnilo vznik ložisek uhlí. Právě podle stupně prouhelnění
máme základní dělení na rašeliny, uhlí hnědé (hemityp = lignit, ortofáze a metafáze), černé
(hemotyp, optotyp, metatyp) a antracity (antracitová fáze a metaantracitová fáze)
v odstupňování podle kvality od nejnižší k nejvyšší.
Z chemického hlediska fosilní matrice obsahuje uhlík, vodík, kyslík, dusík a síru.
Vyšším prouhelněním dochází ke zvyšování podílu uhlíku a naopak k poklesu množství
vodíku a kyslíku. V době ekologických aktivit se spíše více hledí na podíl samotné síry
a dusíku, které při spalování uhlí tvoří nežádoucí oxidy.
V mezinárodní klasifikaci kaustolobitů uhelných řad bývá využíván systém
trojmístného číselného kódu. První z čísel označuje prchavé hořlaviny (označované
veličinou hdaf), druhé číslo tzv. puchnutí a třetí koksovatelnost. Dále byly zavedeny

30

Slovenská republika je stále z více jak 80 % závislá na dodávkách ruského zemního plynu.
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ISO standardy pro specifikované veličiny, které slouží pro jednotné nadnárodní
posuzování. V ISO standardech se musí posuzovat střední světelná odraznost vitrinitu Rov
(%) a její střední směrodatná odchylka s (-), obsah popela Ad (%), obsah liptinitu L (%
obj.), obsah prchavých látek Vdaf (%), index SI (-), obsah celkové síry Sdt (%) a spalné
teplo Qdafs (MJ/kg). (106)
Geologické zásoby uhlí jsou aktuálně odhadovány zhruba na 890 mld. tun s tím,
že by měly obsahovat na 90 % veškeré fosilní energie. Nicméně nelze v žádných dosud
nalezených ložiscích uhlí hovořit jako o nekonvenčních. Pouze některé druhy zpracování
lze hodnotit jako nekonvenční. Zplyňování uhlí přímo v dolech a výroba ropy z uhlí byly
již zpracovány v předchozích kapitolách. Zde pouze krátce rozebereme zplyňování uhlí
přímo v tlakových nádobách a poté postavení na světové burze s eventuálním
ovlivňováním dalších energetických komodit.

4.1 Zplyňování uhlí
Technologie zplyňování uhlí není žádnou technickou novinkou, ale po druhé světové
válce doznala mnoho změn. Především v sedmdesátých letech minulého století,
kdy na světovou ekonomiku udeřily ropné krize, byl vývoj znovu nastartován. Nastal silný
rozmach ve výzkumných a vývojových pracích zaměřujících se na výrobu energetického
plynu, syntézního plynu (synplynu) a náhradního zemního plynu (SNG). Problematika byla
řešena napříč celým světem, ačkoliv největší zásluhy patří USA a tehdejší SRN. Téma
zplyňování uhlí bývá cyklicky zatlačováno a znovu objeveno tak, jak se střídá nejistota
na trhu s ropou a konvenčním zemním plynem.
Dříve se zplyňováním hnědého uhlí vyráběl svítiplyn, tj. metodou oxidace, kdy se přes
rozžhavené uhlí o teplotě 900 až 1100 °C vedla vodní pára a dostatečné množství kyslíku.
Koncepce zplyňování uhlí nyní většinou zahrnuje integraci paroplynového cyklu,
kdy nejprve dojde k samotnému zplynění uhlí na určitý druh plynu, zchlazení, vyčištění
onoho plynu, a následné využití neboli spálení plynu v plynové turbíně apod. Tuto metodu
nalezneme pod mnohými zkratkami – IPPZ (integrované paroplynové zařízení se
zplyňováním uhlí, IGCC (integrated gasification combined cycle) či odvozenina
od amerického programu CCT (clean coal technology), stavěných jako ekologicky čisté
využití uhlí. Obecně z fyzikálně-technického uspořádání můžeme technologii rozdělit
na několik odlišných procesů zplyňování uhlí, tj. zplyňování ve fluidní vrstvě, zplyňování
v sesuvném loži, zplyňování hořákové, zplyňování v roztavené lázni (soli + železo),
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plazmové zplyňování a mnoho dalších. Samozřejmě všechny vyjmenované metody spadají
pod reaktorové zplyňování, tedy technologie se provádí na vytěženém uhlí ve speciálně
upravené spalovací komoře.

4.2 Světové zásoby a produkce
Největší zásoby uhlí (černého i hnědého) se nachází na území Číny, USA, Indie
a Austrálie. Zásoby jako u jediné ze tří fosilních surovin postupně klesají, i když stále jsou
dostatečné. To způsobuje efekt, kdy se v posledních dvaceti letech nenalezlo žádné nové
významné světové ložisko, kromě Asie, a spíše se vyčerpávají zdroje stávající. Nicméně je
potřeba konstatovat, že v porovnání mezi lety 1995 a 2005 a poté 2005 a 2015 je snížení
rychlosti poklesu zásob znatelný (Obr. 24). Bude-li tento trend pokračovat i nadále (a vše
nasvědčuje tomu, že bude), budou zásoby uhlí uchovány i pro další generace na důležité
technické či farmaceutické potřeby, a nikoliv nenávratně zničeny pouze pro energetické
účely.

Obr. 24: Rozložení světových zásob uhlí v roce 1995, 2005 a 2015 (29)
Těžba uhlí na všech kontinentech postupně stagnuje (Obr. 25) a celosvětová snaha
nahradit uhlí jinou komoditou se zejména po roce 2012 poměrně daří.
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Obr. 25: Světová produkce uhlí v letech 1980 - 2010 (107)
Kupodivu i v Asii (spíše než o Asii, by bylo vhodné hovořit pouze o Číně a Indii) se
těží uhlí i přes výkyvy stále méně. Pouze Indie se nehodlá v nejbližší době masivního
využívání energetického uhlí vzdát. Čína je v tomto ohledu více progresivní a své
strategické plány začíná stavět na diverzifikovaných zdrojích s útlumem využívání uhlí.
Proto můžeme pozorovat v posledních čtyřech letech postupné snižování těžby (Tab. 3).
2013

2014

2015

Energetické uhlí

6 064,1

6 006,2

5 811,4

Koksovatelné uhlí

1 076,5

1 107,6

1 089,9

834,0

815,9

807,4

7 974,6

7 929,7

7 708,7

Lignit
Celková produkce

Tab. 3: Světová produkce uhlí v megatunách (108)

4.3 Uhelná burza
Uhlí má zatím nezastupitelnou úlohu především v oblastech energetiky, kde zhruba
¼ vyrobené energie ve světě získává lidstvo z této fosilní suroviny. Bohužel při exotermní
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reakci

(spalování)

vzniká

vysoké

procento

nežádoucích

vedlejších

produktů,

které negativně ovlivňují životní prostředí, a proto se celosvětově lidstvo snaží o jejich
vytěsnění z trhu a nahrazení mnohem ekologičtějšími palivy či procesy.
Uhelná burza funguje podobně jako burza se zemním plynem jen s tím, že těch
významných existuje ve světě pět – tři asijské, jedna americká a jedna evropská. Dále se
mohou dělit na burzu s energetickým uhlím, koksovatelným uhlím a lignitem, popřípadě
podle dalších typů. Kromě spotových cen se nejčastěji obchoduje na základě derivátu
futures skrze spekulace uhelné komodity, kde tradeři vydělávají na budoucí vyšší či nižší
hodnotě komodity.

4.3.1 Vývoj ceny uhlí
Světové ceny uhlí prodělaly na burzách v posledních deseti letech neklidný vývoj jako
i ostatní strategické komodity. Jak již bylo zmíněno provázanost komoditních trhů je
značná, ale přeci jen každý trh vykazuje svá specifika. Nejinak je tomu i u uhlí, které se
obchoduje na burzách ve stále větších objemech, ale s použitím termínovaných obchodů
a opcí. Proto se mnohem více snížila cenová fluktuace oproti trhu s ropou. Nicméně proti
tomuto efektu působí mnohem silnější faktor celosvětového omezování spotřeby
a zmenšující se stavy zásob.
Mezi lety 2008 a 2009 klesly ceny na všech pěti trzích s uhlím. Příčina byla stejná
jako u komoditních trhů s ropou a zemním plynem, kdy strmý pokles poptávky stlačil ceny
směrem dolů. Nicméně kromě japonských trhů se po roce opět začala cena postupně
zvyšovat. Na japonském trhu kvůli nasmlouvaným velkým objemům dodávek se čekalo
na růst ceny o rok déle.
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$/t

Rok
Obr. 26: Vývoj světové ceny uhlí v $ za tunu (29)
V USA od roku 2011 klesla těžba uhlí na polovinu a nadále má klesající tendenci.
Poptávka po černém a koksovatelném uhlí31 se kvůli rychle rostoucí těžbě konvenčního
a nekonvenčního zemního plynu a zpomalení čínské ekonomiky velmi rychle snižuje.
Další příčinou jsou mírné zimy, zvětšené zásoby elektrárenských společností a postupný
odklon od výroby elektrické energie z uhlí.
Například evropský trh se propadl o více než 50 $ za tunu a ceny se tak dostaly
prakticky na tržní úroveň. V souvislosti s poměrně dobrými zásobami a odklonem
evropské energetiky od tradiční uhelné je postoj těžařských společností pro vyjednávání
cen na další období velmi nevýhodný. Nehledě na situaci, při které již někteří drží cenu
na úrovní produkčních nákladů nebo dokonce na úrovni fixních nákladů. Ekonomické
ztráty do výše variabilních nákladů lze firemně držet pouze krátkodobě a rozhodně
ve strategickém plánování by znamenaly uzavření podniku.
Největší americká soukromá těžařská společnost Peabody Energy dokonce v polovině
roku 2016 vyhlásila sama na sebe insolvenci a požádala o ochranu před věřiteli. Tím se
nachází celkem již 45 % těžebních kapacit USA v insolvenčních řízeních. V posledních
dvou letech byly meziroční poklesy těžby kolem 30 %. Federální ministerstvo energetiky
společně s americkou vládní Energetickou informační agenturou předpokládá také propady
exportu černého uhlí v průměru o 10 % ročně.

31

V USA klesla meziročně mezi lety 2014 a 2015 spotřeba uhlí v uhelných elektrárnách o 100 milionů tun.
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Kromě Spojených států amerických se některé země připravují na postupný těžební
útlum. Například v Indonésii (velký producent energetického uhlí) a kupodivu i Číně útlum
těžby již probíhá. Čínská komunistická vláda oficiálně oznámila uzavření několik desítek
uhelných dolů v krátkém časovém horizontu.
Markantní útlumy a snížení spotřeby v celosvětovém měřítku způsobily cenové otřesy
komodity i v Evropě. V druhé polovině roku 2016 stoupla dovozní cena o více než třetinu,
tj. nad 50 amerických dolarů za tunu černého uhlí. Střednědobé prognózy počítaly, že cena
černého uhlí zůstane na úrovni minimálně 60 amerických dolarů

za tunu.

Na to samozřejmě reagovali největší světový vývozci uhlí jako Austrálie, Kolumbie a již
zmiňovaná Indonésie snižováním zejména variabilních nákladů a také postupné zavírání
nejvíce ztrátových dolů. Co nikdo neočekával byl krátkodobý vzrůst cen až na úroveň
115 $ za tunu, kdy se jednalo o nejžádanější komoditu roku 2016. Příčinou byl značný
pokles nabídky způsobený nejen bankroty řady producentů a zvýšení poptávky v Jižní
Korey, Japonsku a kupodivu i Číně. Cena uhlí tak během 6 měsíců stoupla o 70 %
a významně podpořila akcie amerických a australských producentů.
V českém měřítku tato situace v průběhu roku 2016 vyvolala mírný optimismus
v těžařském průmyslu především v Moravskoslezském kraji. Vyšší světová cena měla
podle některých pomoci zachránit těžbu černého uhlí koncernu OKD. Bohužel tento
optimismus se v březnu roku 2017 přeměnil v pravý opak, kdy došlo k úplnému uzavření
některých černouhelných šachet.

5 Zhodnocení vlivu a využití nekonvenčních fosilních paliv
Na základě zpracování rozsáhlé rešeršní práce autor provádí shrnutí všech
sjednocených poznatků do jednotné analýzy a vytvoření možných prognóz ovlivňování
světové ceny nekonvenčními fosilními palivy. Specifické výhledy zaměřené zejména
na oblast Evropské unie v sobě zahrnují více či méně pravděpodobné předpoklady.
Možnost dosáhnout jednoho názoru není na aktuálních komoditních trzích bohužel možné.
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Komerční
těžba
Bitumenové
písky

Majoritní země
v těžbě (popř.
ve fázi příprav)

Ekologické dopady

Devastace krajiny,
kontaminace vody,
odpadová problematika.
Kontaminace vody,
emise skleníkových plynů,
odpadová problematika.
Kontaminace vody,
emise skleníkových plynů,
odpadová problematika.

Ekonomická
rentabilita
(minimální cena)
60 – 80 $ za barel

ano

Kanada a USA

Břidlicová ropa
+ LTO

ano

USA, Rusko,
Čína, Brazílie a
Estonsko

Extra těžká ropa

ano

Venezuela a
Kanada

Termální
depolymerizace

Údajně
jediný
podnik
využívá.

USA

Není k dispozici.

Není k dispozici.

FischerTropschova
syntéza

ne

JAR a Čína

Není k dispozici.

Není k dispozici.

Coal to liquids

částečně

Čína a JAR

Vysoká spotřeba vody,
emise skleníkových plynů.

50 – 80 $ za barel

60 – 70 $ za barel

50 – 60 $ za barel

Tab. 4: Zhodnocení nekonvenční ropy a její těžby
Obecně můžeme konstatovat, že těžba nekonvenčních fosilních zdrojů fosilních má
v porovnání

s těžbou

konvenčních

fosilních

paliv

značné

ekologické

dopady,

i když některé zmiňované faktory ještě nebyly plně prokázány. Bohužel jeden
z již prokázaných a také nejhorších dopadů je vysoká emise skleníkových plynů,
především oxidů uhlíku a metanu, do ovzduší. Pohybujeme se v hodnotách dvakrát
až pětkrát větších než emise z konvenčních zdrojů. Druhým hrozivým dopadem se staly
exemplární nedostatky vody pro náročnou těžbu a eventuální kontaminace zbylých zdrojů
v okolí. A v neposlední řadě také rozsáhlá devastace krajiny nejen u povrchové těžby.
Z hlediska nekonvenčních fosilních komodit je do Evropské unie prakticky dovážen
pouze zemní plyn. Import ropy z bitumenových písků chtěla EU nejprve úplně zakázat
nebo zatížit vysokým zdaněním z důvodu ekologických nejasností z těžby, ale nakonec se
rozhodla neklást žádné byrokratické překážky. Přesto se dosud nekonvenční ropa
v masivní formě nezačala do Evropy dovážet a ani v ní těžit.
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Z hlediska intenzity vlivu na spotovou cenu ropy na světových burzách má v nízké
míře vliv nepružná nabídka denní těžby, ale ve vysoké míře vlivu především citlivost
rovnováhy nabídky a poptávky, v níž se odráží další faktory jako například geopolitické
vlivy, makroekonomická situace v regionech či světě, vývoj směnných kurzů, logistické
problémy (možné přírodní katastrofy) a jako nejvýznamnější faktor burzovní spekulace.
Jistou devizou pro budoucí odhady je pouze mírně rostoucí 32 střednědobý trend spotřeby
ropy ve světě kromě Číny, kde je naopak nárůst spotřeby s mírnou nadsázkou
exponenciální. Očekávaný nárůst těžby do roku 2022 v zemích OPECU může činit
i 5 – 8 % (i přes aktuální snížení) a u zemí non-OPECU pravděpodobně jen 3 – 5 %
(většinu by měla tvořit nekonvenční ropa).33 Proti tomu je potřeba postavit celkové
produkční náklady na těžbu. Podle IEA jsou investiční náklady na nové projekty
při objemu těžby 1 Mb/d u klasické konvenční ropy v zemích OPECU přibližně 15 000 $,
ale u bitumenů se pohybujeme v hodnotě až 110 000 $. Druhou složkou nákladů jsou
provozní náklady, kdy v první variantě kolísáme na částce 2 – 3 $/vytěžený barel
a ve druhé, nekonvenční dokonce 25 – 30 $/vytěžený barel.
Srovnáme-li veškerá dostupná data a zaměříme-li se také na historický vývoj cen,
můžeme očekávat tři až čtyři scénáře budoucího vývoje světové ceny. Jako první
a

pravděpodobnou

variantou

s nejistým

časovým

horizontem

je

ropný zlom,

kdy s nástupem nových technologií bude docházet k postupnému celosvětovému útlumu
nejprve spotřeby (u zemí třetího světa se jedná o komplikovanější záležitost) a poté těžby
ropy. Cena by se tak dostala na úroveň tržní ceny při minimálních produkčních nákladech.
Tento scénář se nenaplní dříve jak za 40 až 50 let a významnou roli budou hrát
nekonvenční zdroje, které by pomohly překlenout období převisu poptávky za předpokladu
prodejních cen minimálně na úrovni 60 $ za barel. Druhou variantou s krátkým
výhledovým horizontem a menší pravděpodobností bude snížení spotřeby pouze
v západních zemích s nástupem nových technologií a s mírnými výkyvy stále stejné
spotřeby zbytku světa. I to by zapříčinilo pokles poptávky hlavně po ropě ze zemí OPEC
a sekundárně i stlačení světových cen na úroveň mezi 40 – 50 $ za barel. Trh by se
na určitou dobu (řádově i jedno až dvě desetiletí) poměrně stabilizoval. Třetí možný scénář
autor spatřuje v politických hrách mezi zeměmi OPEC, non-OPEC a Ruskem jako tomu
V OECD dokonce po hospodářské krizi i spotřeba mírně klesá.
Kolem roku 2030 bychom naopak mohli očekávat postupné snižování celosvětové těžby v důsledku
možného využívání nových technologií v dopravě a energetice. Ale zatím je míra pravděpodobnosti tohoto
jevu velmi nízká.
32

33
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bylo v době nedávné. Rostoucí těžba nekonvenčních zdrojů ropy v Severní Americe
zapříčiní kartelovou dohodu mezi zeměmi OPEC se skokovým snížením jejich produkce.
Implikačně dojde k převisu poptávky nad nabídkou a prudkému nárůstu světových cen,
zejména na evropské burze. Cena ropy by mohla atakovat i historické hodnoty 150 $
za barel a být jedním z faktorů, který by mohl pomoct odstartovat další hospodářkou krizi
nejen v Evropě. Bohužel popsaná varianta se jeví jako středně pravděpodobná v časovém
horizontu 10 let. Poslední alternativou, která vyhlíží nejméně pravděpodobně nebo spíše
v negaci nepravděpodobně, by byl radikální pokles ceny ropy. Země OPEC sníží těžbu,
země v JV Asii zruší dotace na pohonné hmoty, Severní Amerika bude pokračovat
s progresivním nárůstem těžby nekonvenčních zdrojů a připojí se i další země, které dosud
nepatřily k významným světovým producentům ropy. V arabském světě by se politická
situace uklidnila a technický pokrok v přechodu na obnovitelné zdroje by se urychlil. To
vše by zapříčinilo prudké zvýšení nabídky a pouze mírné zvýšení poptávky, světová cena
by byla nucena k výraznému dlouhodobému poklesu na úroveň pod 50 $ za barel.
Navržené varianty neukazují pouze jednu cestu možného vývoje. Světové odhady také
nehovoří jasně a velmi se liší zdroje OPEC a IEA. Shodnou se pouze ve střednědobém
horizontu, kdy do roku 2020 lze očekávat kolísání světové ceny na hodnotě 75 – 85 $
za barel. Dlouhodobé odhady se diametrálně rozcházejí, a proto budoucí odhady ve smyslu
150 – 200 $ za barel, které byly analytiky mnohokráte skloňovány a ke kterým mělo již
několikráte dojít, nebudou v práci více komentovány.
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Komerční
těžba

Majoritní země
v těžbě (popř.
ve fázi příprav)

Břidlicový plyn

Ano

USA

Tight gas

Ano

USA

Coal Bed methan

Ne

USA

UCG

Ne

Hydráty metanu

Ne

Ekologické dopady
Kontaminace vody,
vysoká spotřeba vody,
emise skleníkových plynů,
odpadová problematika,
mikroseizmické aktivity.
Stejné jako u břidlicového
plynu.
Stejné jako u břidlicového
plynu.

Uzbekistán
(pozůstatek
ze Sovětského
svazu)
Japonsko, Čína,
Rusko, USA,
Norsko a Jižní
Korea

Ekonomická
rentabilita

24 €/MWh

20 €/MWh
Není k dispozici.

Emise skleníkových plynů,
mikroseizmické aktivity.

Není k dispozici.

Emise skleníkových plynů.

Není k dispozici.

Tab. 5: Zhodnocení nekonvenčního zemního plynu a jeho těžby
Trochu jiná situace panuje na trhu se zemním plynem. Z nekonvenčních fosilních
zdrojů se částečně těží v Evropě pouze nekonvenční zemní plyn z břidlic, zejména
ve Velké Británii. Od počátečního velkého zájmu Polska o tuto komoditu se postupně
ustupuje a celkově těžařské společnosti z kontinentální Evropy stahují své akvizice. Příčina
leží zejména v důsledné revizí skutečných těžitelných zásob, které se většinou nacházejí
v hustě obydlených oblastech. K tomu se přidal faktor nejistých ekologických dopadů
a zpřísněné legislativy. Právě „čistota“ energie ze zemního plynu je přeci jen diskutabilní.
Stále více do popředí přichází nejistota dodržování Pařížské dohody z roku 201534, která se
zavazuje ke snížení světových emisí o 40 % do roku 2030. Zatím se nijak více
neprojednává fakt značných úniků metanu jako majoritní složky zemního plynu a velkého
přispěvatele ke skleníkovému efektu. Pokud jsme ve fázi celospolečenského vývoje,
kdy masivně odstupujeme od těžby a využívání uhlí, zcela logicky přichází na scénu
otázky, kdy to samé se přihodí se zemním plynem. Průmyslový a energetický vývoj

Nový americký prezident Donald Trump i přes odpor některých kongresmanů z jeho vlastní strany oznámil
na konci května, že USA vystupují z Pařížské dohody. Otázka, jak na tuto situaci zareagují mnohé asijské
země (Čína a Indie), které mezinárodní smlouva také velmi svazuje.
34
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zaznamenává raketový vzestup v obnovitelných zdrojích, a proto bychom zhruba
za 20 až 30 let mohli být svědky naprosto stejné situace zavírání dolů a omezování těžby,
avšak u komodity zemního plynu. Někteří ekologičtí nadšenci hovoří o mnohem dřívější
době, nicméně musíme si uvědomit, že státy zejména evropské a asijské aktuálně investují
nemalé finanční prostředky do stavby a rozvoje plynovodů či plynových terminálů.
Jen v USA by to mělo být více jak 1 miliarda amerických dolarů. Nelze tedy očekávat tak
rychlý odstup a pokles poptávky po zemním plynu jako tomu je v případě s uhlím. Dalším
faktorem, který tomu může zbránit, je technologický pokrok ve vývoji zařízení pro lepší
zachytávání metanu v průběhu těžby a snížení jeho emise do atmosféry. Tím by se zemní
plyn skutečně stal „čistým“ fosilním zdrojem a jeho cena by se dlouhodobě mohla držet
na úrovni tržní ceny.
Odhlédneme-li od ryze nekonvenčních zdrojů zemního plynu a budeme analyzovat
celkově situaci v EU a zbytku Evropy, zjistíme, že možné scénáře záleží stejně jako u ropy
na mnoha faktorech, od geopolitických, logistických, technologických, klimatických
až po makroekonomické. Evropská unijní legislativa a ekologické směřování nejen
v oblastech energetiky zpracované v dokumentech Roadmap 2020, 2030 a 2050 počítají
s větší angažovaností zemního plynu. I přes tyto dokumenty, které mají pouze doporučující
charakter, většina unijních zemí přistoupila ve svých energetických koncepcích
na energetický mix, což způsobilo růst poptávky po zemním plynu. S tím je potřeba brát
v úvahu strategie jednotlivých dodavatelů, tj. jejich nabídku, jelikož EU jako celek není
v této surovině soběstačná. Co ale zcela jistě ovlivní cenu zemního plynu na evropské
burze EEX bude rozvoj plynovodů z hlediska regasifikační kapacity a LNG infrastruktury
(TYNDP, Ten Years Network Development Plan). Nesmíme jako EU podlehnout zdání,
že stavba LNG terminálů zajistí dostatečné dodávky zemního plynu. Tomu tak není.
Dostatečné dodávky zajistí pouze dlouhodobé platné kontrakty s dodavatelskými státy,
kdy většina stávajících do roku 2020 vyprší. Aktuálně dochází k nárůstu importu LNG
z Kataru a Austrálie. Po roce 2025 by se USA mohly vyrovnat dvěma předchozím státům
a zapojí se pravděpodobně i Afrika a Rusko. Nicméně zatím je mnohem zajímavějším
trhem s LNG asijský, respektive japonský trh, kam USA směřují své investiční snažení
a nikoliv do EU jak bývá někdy čelními evropskými představiteli prezentováno.
Nejprve se detailně podívejme na nabídky majoritních dodavatelů do EU. Rusko se
snaží stále více uzavírat strategické partnerství nebo aliance s tranzitními zeměmi,
přes které vedou ropovody, ale masivně investuje i do terminálů na LNG kvůli budoucímu
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možnému prodeji do Evropy a Číny a kvůli vyhnutí se Ukrajině. Rusko rozhodně
nezůstává pozadu ani s průzkumy nových nekonvenčních zdrojů, kterých by mělo být
na Sibiři nemalé množství. Druhým významným evropským producentem je stále Norsko,
které aktivně vyhledává nové zákazníky a rozšiřuje zdroje novými průzkumy. I když
můžeme očekávat kolem roku 2025 strmý pokles z důvodu postupného vyčerpání hlavních
slojí.
EIA aktuálně zpracovává rozsáhlou studii s různými scénáři (nízký, střední a vysoký)
vývoje nabídky a poptávky po zemním plynu se zakomponováním nekonvenčních zdrojů.
Zatím dostupné informace ukazují, že by se při nízkém scénáři nabídky EU po roce 2025
potýkala s významným nedostatkem zemního plynu.
Jak již bylo zmíněno, břidlicový plyn není zatím masivně dovážen do EU a jeho podíl
na spotřebě je spíše přáním evropských státníků než realitou, ale dokáže ovlivňovat
světovou cenu a devizové kurzy. Jedním z takových příkladů se stala Austrálie,
která intenzivně investovala v posledních desetiletích do těžby od železné rudy až po
zemní plyn. Její podpora exportu komoditních surovin na asijské trhy je silně závislá
na minimální ceně. Rychle rozvíjející se těžba břidlicového plynu v USA a snaha
intenzivního vstupu na asijský trh postupně snížila ceny na asijské burze, které poškozují
australský model. Obdobná situace se stala i na trhu s uhlím mezi oběma zeměmi. Jakmile
budou dokončeny terminály na zkapalněný nekonvenční zemní plyn na západě USA,
rozpoutá se doslova cenová válka, kterou pravděpodobně neunese australský dolar
v měnovém

páru

s americkým.

To

bude

důsledek

vzrůstající

energetické

konkurenceschopnosti USA s dopadem na celou americkou ekonomiku.
Vývoj nabídky zemního plynu v EU podle EK ukazuje, že evropská legislativa
neočekává a ani není připravena na významný vzrůst podílu spotřeby zemního plynu
z vlastních nekonvenčních zdrojů. Aby bylo možné analyzovat nabídku, je potřeba také
odhadnout poptávku. Při úvahách předpokládejme meziroční růst poptávky po zemním
plynu v EU s tendencí 0,5 až 1,5 %. Z konzervativního pohledu, který sdílí v určité míře
také New Policies Scenario v dokumentu World Energy Outlook 2016 uvažujme
1 % kontinuální nárůst v Evropě do roku 2030. Pokud by EU nenasmlouvala dostatečné
množství kontraktů na dovoz zemního plynu, mohlo by to znamenat převis poptávky
nad nabídkou již po roce 2025 a nárůst ceny na evropském kontinentálním trhu. Zde se
právě otevírají možnosti pro dodavatele LNG i z nekonvenčních zdrojů, jelikož by cena
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mohla stoupnout a dostatečně pokrýt vyšší celkové produkční náklady. Varianta, kdy by se
naopak poptávka po zemním plynu kvůli zvýšené ceně snížila není nijak výrazně
pravděpodobná, protože EU se ve svých strategických plánech zavázala ke snížení emisí
skleníkových plynů až o 40 % do roku 2030 ve vztahu k roku 1990, což bez využití
zemního plynu zejména v energetice není zatím reálné35.

Import

Plynovody
LNG

Španělsko
z Norka/Alžírska

Itálie
z Norska/Alžírska

VB z
Norska

SRN z
Ruska

Polsko z
Ruska

10,02

6

9,61

10, 8

10, 9

8,97

7,43

9,01

9,7

9,8

Tab. 6: Náklady na přepravu zemního plynu plynovody nebo formou LNG v roce 2014
v $/MBTU (v cenách roku 2014) (109)
USA uvádějí ve svých studiích, že celkové náklady na zkapalnění, logistiku
a následnou regasifikaci zemního plynu se pohybují zhruba na úrovni 6 $/MBTU
do Evropy a 7,5 $/MBTU do Asie. V porovnání s náklady na zemní plyn distribuovaný
pomocí plynovodů, lze dosáhnout v určitých případech úspor řádově 4 až 6 $/MBTU.
To by znamenalo, že by americký zemní plyn z ekonomického pohledu byl
konkurenceschopný. Efekt rozdílných nákladů je také dán například výrazným oslabením
měnového kurzu ruského rublu. Abychom mohli dosáhnout určitého stupně predikce
vývoje ceny zemního plynu, musíme brát v úvahu několik faktorů podle následujícího
vztahu
𝑃𝑐 = 𝑞𝑝 ∙ (1 − 𝑝𝐿𝑁𝐺 ) + 𝑞𝐿𝑁𝐺 ∙ 𝑝𝐿𝑁𝐺 + 𝑐,

(2)

kde Pc je výsledná cena zemního plynu v Evropě, pLNG je cena LNG, qLNG je podíl LNG
na importu, pp je cena zemního plynu importovaného plynovody a c empirická konstanta
ostatních ovlivňujících faktorů. Vše se poté ještě očistí o inflaci, jejíž hodnota byla
empiricky stanovena na úroveň 2 %. Kurzový faktor se zde uvažuje jako konstantní.
Jelikož v nejbližší době nelze očekávat žádný významný příliv amerického zemního plynu,
bude se cena na evropském spotovém trhu držet v pásmu 10 – 12 $/MBTU zhruba do roku

Technologie obnovitelných zdrojů zatím nenabízí dostatečnou jistotu, aby EU mohla celoplošně
ve strategických plánech využít více než 15 % podíl.
35
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2025, kdy dodávky budou zajištěny zejména z Ruska, Kataru, Alžírska, Austrálie
a Norska. Intenzivnější import amerického plynu by se mohl odehrát kolem roku 2025
a vytvořit tak mnohem konkurenceschopnější prostředí s dopadem na koncovou cenu,
která by se mohla dostat na úroveň dnešních produkčních nákladů, tj. na hranici
7,5 $/MBTU s očekáváním, že zmíněné náklady do té doby pravděpodobně klesnou
z důvodu zlepšení technologií. Co by mohlo popsaný scénář negativně ohrozit je odvrácení
se americké a kanadské legislativy od těžby břidlicového plynu s důsledkem zamezení jeho
exportu. Naopak lze očekávat rychlý vývoj v technologiích těžby (zejména kvůli poklesu
produkčních nákladů, které se zdají být příliš vysoké36), která stála těžařské společnosti
miliardy dolarů. Nicméně to bychom se dostávali do spekulativní roviny.
Jak moc jsou komoditní trhy provázány ukázala situace, kdy zintenzivnění těžby
nekonvenčního zemního plynu s podporovaným tvrzením o přechodu na méně emisní
zdroj v energetickém průmyslu znamenal téměř zkázu pro trh s uhlím. V souvislosti
s dalšími faktorem, jako byla trochu mylná a zavádějící zpráva Mezinárodní energetické
agentury o ukončení „zlaté éry“ čínské spotřeby uhlí37, spadly ceny na nejnižší úroveň
za posledních 10 let. Opět se opakuje ve velmi krátké době situace, kdy média a nekorektní
zprávy dokáží ovlivňovat světové ceny strategických komodit. Podíváme-li se více
do důsledku, tak ceny uhlí ovlivněné cenou zemního plynu samy ovlivňují cenu elektrické
energie a ta zase hodnotu akcií energetických firem.
Ve snaze odhadnout cenu komoditního uhlí se musí kupodivu vzít v potaz také
meteorologický jev jako El Niño, který může být zhruba po dvou letech vystřídán jevem
La Niña přinášející naopak silné deště. Již jsme svědky zaplavování významných dolů
v Austrálii a Indonésii jako dvou největších světových exportérů. Pokud se vyplní odhady
japonských meteorologických agentur, že bude pokračovat ochlazování Tichého oceánu
a s minimálně 45 % pravděpodobností se budou opakovat jevy El Niño a La Niña
i v následujících 10 letech, mohou tyto nejistoty dle autorova názoru způsobit růst cen
mezi 20 až 30 %, vztaženo na pokles nabídky. Naproti tomu bude působit efekt zvýšené
nabídky zemního plynu a snižování poptávky v energetickém průmyslu z důvodu snahy
odstavování nejvíce emisních elektráren, což by v důsledku mohlo poptávku po uhlí snížit.

Aktuálně nelze přesně definovat výši produkčních nákladů na těžbu zemního plynu z břidlic kvůli
americkým subvencím a nezveřejňování oněch čísel ani těžaři z důvodu marketingových strategií.
37
Čína je absolutně největším spotřebitelem uhlí na světě se spotřebou převyšující polovinu světové
produkce.
36
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Nesmíme ovšem zapomínat na aktuální prohlášení indické vlády, která hodlá svou
energetickou politiku v následujících 30 letech stavět na těžbě a spotřebě uhlí. A právě
Indie je stále třetím největším světovým producentem i spotřebitelem, tudíž bude i nadále
ovlivňovat její politika světové trhy. Přesto přibližným vyrovnáním nabídky a poptávky
by se komoditní trh mohl ustálit na úrovni kolem 50 až 60 $ za tunu s krátkodobými
výkyvy, při které se udrží pouze těžařské společnosti schopné pokračovat ve snižování
těžebních nákladů.
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6 Závěr
Fosilní paliva umožnila z historického pohledu významný rozvoj společnosti
do dnešní úrovně, a to zejména kvůli jejich využití jako paliv v oblastech energetiky
a dopravy. Vývoj postmoderní společnosti staví stále více do popředí alternativní, pokud
možno nefosilní zdroje energie. Nicméně i přes všechny pokroky moderní vědy
a aplikovaných technologií se pravděpodobně ještě nedokážeme v blízké buducnosti zbavit
závislosti na fosilních zdrojích, které ovšem v klasických či tradičních ložiscích pomalu
začínají docházet. Proto se vyhledávají i alternativní metody těžby a nekonvenční zdroje
energie ve fosilních palivech.
Není pochyb, že v posledních dvou dekádách nabrala těžba nekonvenčních zdrojů
či těžba nekonvenčními metodami doslova turbulentní vzestup. Nesmíme propadnout
dojmu, že se jedná o absolutně nové metody. To rozhodně ne. Většina jich je známá
již od poloviny minulého století, ale příznivé podmínky – rychlý technologický pokrok
v těžařském odvětví a silné výkyvy světových cen strategických komodit – vytvořily
potřebné podhoubí. Zatím zaznamenáváme největší rozmach u bitumenových písků
v Kanadě, břidlicové ropy a zemního plynu v USA a Kanadě. To ale neznamená, že zbytek
světa je pozadu. V mnohých oblastech Jižní Ameriky a východní Asie se intenzivně
pracuje na průzkumných a přípravných činnostech pro masovou komerční těžbu. Nicméně
rozvoj těžby nekonvenčních zdrojů fosilních paliv se bude muset zaměřit na zvyšování
výtěžnosti, snižování dopadů na životní prostředí a zefektivnění ekonomické rentability
těžby, tedy snižování investičních a provozních nákladů.
Bohužel ekologické dopady se ukazují jako mnohem závažnější než u těžby
konvenčních fosilních paliv. Dopady na klimatické změny, okamžité dopady na lidské
zdraví, znečištění a vyčerpání vodní zdrojů v těžených lokalitách a mnoho dalších
environmentálních faktorů ovlivňující životní prostředí. Extrémně náročné technologické
postupy vyžadují nemalý počáteční kapitál, a proto se brzy pravděpodobně dostaneme
do monopolního postavení několika málo světových koncernů, které si budou moci celý
proces finančně dovolit. Pokud do problematiky nevstoupí lokální vláda se zajištěným
státním kapitálem.
Diplomová práce se zaměřila z nekonvenčních zdrojů zejména na ropu. Jelikož se
jedná o nejstrategičtější surovinu, promítá se její vliv v dopravě, energetice a všeobecně
v každodenním životě. Klíčovými aspekty pro růst ekonomik jsou informace o vlivech
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na světovou cenu ropy z pohledu zásob, produkce, spotřeby, změny HDP, inflace, politické
stability a dalších hospodářských faktorů. Nalézt jednoznačnou odpověď není v žádném
případě jednoduché a musí se vždy k analýze přistupovat s dostatečným citem
a komplexností řešení. Rozhodně nesmíme jako lidstvo podcenit možné problémy
s ubývajícími zásobami, ale je potřeba si položit otázku jak rychle a v jakém množství nám
zásoby ropy docházejí. Shrneme-li totiž poznatky z posledních 10 až 20 let, zjistíme,
že i přes vzrůstající světovou produkci a spotřebu ropy její zásoby ve statistikách neklesají.
Ba naopak v určitých regionech se dokonce zvyšují. Když odhlédneme od nalezení nových
ložisek konvenčních zdrojů, majoritní vliv v posledních deseti letech mají hlavně
nekonvenční zdroje a jejich podpora těžby, která se i promítla též do světových cen,
jak diplomová práce ukázala. To jen podtrhuje tezi, že nemůžeme brát těžbu nekonvenční
ropy za pouhý technologický výstřelek moderní doby, ale musíme ji brát jako nový způsob
získávání strategické suroviny a neoddiskutovatelného hráče na světových trzích.
Na druhou stranu tato těžba je daleko náročnější a nákladnější než klasická, s čímž souvisí
zhoršení energetické návratnosti, a proto se vyplatí spíše při vyšších tržních cenách
na světových burzách. Nemluvě o ekologických problémech spojených s těžbou
nekonvenčních fosilních zdrojů, která zatím není zatížena ekologickou daní.
Další nemalou výhodou nekonvenčních zdrojů je diverzifikace územního rozložení,
tj. zásoby jsou rozesety po celém světě, a nikoliv jako je tomu u ropy, kdy většinový podíl
těžby tvoří arabské země, které často svou nestabilní politikou diktují množství těžby a drží
své obchodní partnery v nevýhodných a často i nedůstojných pozicích. Nové zdroje
by znamenaly oproštění od závislosti na několika málo regionech. To se samozřejmě zcela
logicky nelíbí zemím, které jsou ekonomicky aktuálně velmi závislé na exportu
konvenčních fosilních paliv, zejména ropy, a snaží se postupovat všemi možnými
metodami k omezení produkce nekonvenčních surovin třeba stlačováním světové ceny.
Jednou z možností celkového omezení těžby je tedy omezení spotřeby nebo nalezení
šetrnějších paliv k životnímu prostředí. Jako lidstvo potřebujeme naléhavě zavést
a realizovat energetickou politiku zaměřenou na lepší využívání energie a tedy i paliv.
Primární otázkou musí být udržitelný rozvoj energetických zdrojů lidstva a efektivního
využívání stávajících zdrojů ne však na úkor budoucích generací. Bohužel se o řešení
či alespoň částečné naplnění vytyčených cílů snaží poměrně malá část světa, převážně
vyspělého. Většina zemí spíše naráží na problémy spojené se sociální, ekonomickou
nebo technickou úrovní vyspělosti a na efektivní využívání zdrojů paliv nepohlíží
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jako na důležitou složku svého hospodářského vývoje. Celosvětové úspory paliv a energií
mohou mít příznivý vliv nejen z hlediska makroekonomického, ale také jako ochrana
životního prostředí a zamezení negativním klimatickým vlivům.
Jak diplomová práce ukázala, analýza strategických surovin z hlediska posouzení
vlivu nových nekonvenčních zdrojů na světovou cenu a produkci není jednoduchá.
Vyžaduje obrovské množství informací, které spolu zdánlivě nemusí primárně souviset,
ale v důsledku se značně ovlivňují. Bez rozsáhlého výběru analytických pokladů,
do kterých v dnešním světě stále více patří i politická a mediální vyjádření, není možné
poskytnout korektní pohled na nejistou situaci komoditních trhů.
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