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Peak Oil = Na vrcholu těžby ropy = Čas jednat
„Peak Oil“(vrchol těžby ropy) - skromný pojem pro fenomén obrovského dosahu, který prokázal
v současnosti svoji opodstatněnost a důležitost a nemůže být ignorován ani skutečnými „rakouskými
skeptiky“.
Jak docílit, aby se v určitém časovém horizontu světová těžba ropy, která se doposud stále jen zvyšuje,
začala snižovat? Doširoka pojatá informační kampaň kolem tématu (znovuobnovitelných) zdrojů
energie se řadí ke klíčovým úkolům Rakouského svazu pro biomasu. Proto je zájmem našeho svazu,
aby se fenomén Peak Oil (vrchol těžby) podařilo více přiblížit, a nemohli jsme pro tento úkol získat
nikoho lepšího, než rakouského Peak-Oil experta – Michaela Cerveneho. Vychází se přitom ze
souhrnného přehledu všech faktů, které pochybovačům nedávají sebemenší možnost odborných
„vytáček“. Po přečtení naší brožury se tak budou mnohá energeticko-politická opatření v Rakousku
jevit jako děsný nesmysl. Je libo příklady? Nabucco: Vzhledem ke klesající produkci plynu v Evropě a
každoročně se znovu vracejícím „plynovým krizím“ sázet právě na tento energetický zdroj, hraničí
vskutku s hrubou nedbalostí – i když je zde řeč o diverzifikaci dodavatelů plynu. Právě tak důležitými
aspekty jako jsou problémy závislosti na zahraničí, zpochybňování domácích cílů na ochranu klimatu
jakožto vytrácející se i nepatrná domácí tvorba hodnot – to vše je v diskuzi naprosto ignorováno.
Podpora pro vytápění olejem: Rakouské hospodářství s minerálními oleji podporuje pod planou
záminkou energetické efektivity koupi nového kotle na vytápění olejem až do výše 3000€. Celkem
pozoruhodné, neboť je přece známo, že 900.000 domácností vybavených olejovým vytápěním by
z důvodů ochrany životního prostředí mělo raději dnes než zítra kotle na topný olej vyřadit a nahradit
je zařízeními na biomasu, která jsou k životnímu prostředí mnohem šetrnější. Jako obzvláště nedbalou
lze vyhodnotit tuto akci na pozadí viditelného úbytku fosilních zdrojů energie – tisíce nových majitelů
olejového vytápění budou za 25 let provozu svých fosilních topných systémů zaručeně konfrontováni
s propadem v zásobování ropou a v důsledku toho s enormně se zvyšujícími cenami.
Nečinnost: Celý svět sází na obnovitelné zdroje energie a hledá východiska z hrozící energetické krize
– jen Rakousko přihlíží. A to i přesto, že máme silné hospodářské zájmy ve formě vysoce úspěšných,
technologicky dobře vybavených podniků v sektoru alternativních energií, které by potřebovaly
především silný domácí trh, aby zvládly přechod na světové exportní trhy. Nemít po celá léta žádný
fungující ekologický energetický zákon (toto údobí bylo přerušeno pouze krátkými obdobími
s omezenými dotacemi) je ekonomický nesmysl, a musí se se zřetelem k hospodářským, jakožto i
energeticky strategickým požadavkům jednou stejně vytvořit. Ale k zúčtování dochází již dnes.
Někdejší ekologická technologie „Musterland (vzorová země) Rakousko“ je nejrůznějšími sektory
v jiných zemích již překonána. Podívejte se zkrátka na následující stránky a udělejte si sami úsudek o
tom, k čemu nás situace kolem vrcholu těžby ropy vybízí a jak na takovouto výzvu reagovat. Heinz
Kopetz, předseda „Evropského a rakouského svazu pro biomasu“, přispěl svými myšlenkami
k ukázání možného východiska z energetické krize, což chceme prezentovat na konci publikace. Je
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jedno, jestli jsme vrcholu těžby již dosáhli nebo k tomu dojde v dalších letech, čas, kdy je třeba se na
to vše připravit a uskutečnit pokud možno krizí prostý přechod do postfosilního období je již na
dohled. Nečekejme, až nás energetická krize zaskočí a sebere nám jakýkoliv prostor pro jednání.
Vídeň, říjen 2009

Po finanční krizi hrozí energetická krize
(od Michaela Cerveneho)
V příštích letech hrozí začátek strukturální energetické krize, která v dalších desetiletích změní svět.
Na trhu s ropou se odrazí z důvodů způsobených lidmi a hlavně z geologických důvodů nedostatečné
zásobování. Je možné, že produkce ropy, která již v posledních letech prakticky nestoupala, již možná
přesáhla svůj vrchol. Důsledkem by byl střednědobý a doposud nebývalý vzrůst cen, a to nejen u
ropných produktů. Důsledky pro světové hospodářství a pro společnost by byly dramatické. Masivní
nárůst energetické výkonnosti a produkce obnovitelných energií je proto nutný. Vzhledem k nutným
dlouhým dobám rozběhu nezbytným pro přestavbu energetického systému by svět musel už před lety
začít s energetickým obratem. Nyní, protože už čas téměř nezbývá, potřebujeme – jak také žádá IEA –
energetickou revoluci.

Ropa: měna mající vedoucí postavení na trzích s energiemi a
komoditních trzích

Abychom porozuměli vývoji na globálních energetických trzích, je především nutné analyzovat trh
s ropou. Ropa je na trzích s energiemi nepochybně „měnou s vedoucím postavením“. Ačkoliv „černé
zlato“ dnes pokrývá jen o málo více než 35 procent světové spotřeby energie, udává přesto impuls
téměř všem ostatním energetickým trhům.
Že je cena zemního plynu v Evropě již po desetiletí vázána na cenu ropy a důsledkem toho je prodlení
kolem půl roku, je momentálně věcí všeobecného vědění. Že však s cenou ropy koreluje také cena
uhlí, je již známo méně. Důvodem je to, že v určité míře mohou být téměř všechna paliva vzájemně
nahrazena, ekonomicky řečeno – jsou tedy substituenty (náhradníky). Způsobí-li vzestup cen ropy
přechod k uhlí, stoupnou tím pádem zase ceny této suroviny. Zatímco cena ropy od poloviny roku
2007 do poloviny roku 2008 stoupla na dvojnásobek, cena uhlí se ztrojnásobila. Od těchto nejvyšších
hodnot uprostřed roku 2008 se opět snížily ceny ropy i uhlí a ustálily se na konsonanci.

Zobrazení č. 1: Vývoj světové spotřeby nosičů primárních energií v mil. toe (tun ropného ekvivalentu)
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Popisky ke grafu:

milióny tun

uhlí

ekvivalent surové ropy

elektrický proud z vodních elektráren
atomová energie
zemní plyn
ropa

Vývoj ropného trhu od přelomu století
Ne naposled bylo v posledních letech zjištěno, že také cena elektrické energie je časově odvislá od
kolísání cen ropy. Žádný div, když je velká část proudu v Evropě produkována v elektrárnách na
zemní plyn nebo tepelných elektrárnách na uhlí. Také konexe mezi pohybem cen na ropných trzích a
na jiných komoditních trzích bije do očí. Jak u mnoha kovů, tak také u mnoha zemědělských surovin
při pohledu na listinu s cenami (zobrazení č. 2) dojdeme k překvapivému zjištění, že i jejich cena je
závislá na vývoji cen ropy. Souvisí to samozřejmě hlavně s poptávkou po surovinách ve fázích
konjunktury. U mnoha druhů zboží, jehož výroba je energeticky náročná, je vysoká cena ropy
důvodem vyšších produkčních nákladů a tím pádem i vyšších cen.

Zobrazení č. 2: Vývoj cen surové ropy (Brent) v dolarech za barel – měsíční střední hodnoty od ledna
1988 do května 2009.
Popisky ke grafu:

Cena surové ropy
$ za barel „Brent“

Trh s ropou – vývoj od začátku nového tisíciletí
To, co se dělo v posledních letech na trzích s ropou, je dech beroucí. Po dlouhé fázi stagnace začala
v roce 2004 cena stoupat, od roku 2007 začaly ceny stoupat závratně vzhůru. Od 55 dolarů za barel
(159 litrů) na začátku roku 2007 se cena vyšplhala 3. července 2008 až na průběžně nejvyšší hodnotu
147 dolarů. Poté důsledkem globální recese došlo do té doby k nezažitému propadu až na 40 dolarů.
Co způsobilo vzrůst cen ropy do středu roku 2008? Byli to opravdu pouze spekulanti, jak se
často můžeme dočíst? Podívejme se tedy nazpět: V létě roku 2008 skončila dlouhá fáze tzv. boomu.
Světové hospodářství rostlo průměrně pět procent za rok – a to po dobu pěti let. Obzvláště v Číně,
Indii a dalších částech Asie se hodnoty růstu pohybovaly kolem deseti procent ročně. Také v Evropě
byl hospodářský vývoj dobrý. Dohromady se celosvětový hrubý sociální produkt zvýšil od roku 2002
až do léta 2008 o 30 procent.
Produkce ropy držela přibližně až do začátku roku 2005 krok s hospodářským vývojem. Ale od roku
2005 začala produkce ropy náhle stagnovat. Tím se rozevřelo ostří nůžek mezi nadále rostoucí
potřebou ropy a její reálnou nabídkou.
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Následující grafy ukazují vývoj produkce ropy a „tekutých nosičů energie“. Tento rozdíl je důležitý.
V mnoha publikacích, především ale v médiích, se na tento rozdíl poukazovalo buď málo, nebo vůbec.
Vše se namíchalo do jednoho rendlíku a pro jednoduchost se vše označovalo jako ropa. (Data
pocházejí za prvé z mezinárodní energetické agentury – IEA – v Paříži a za druhé z „Energy
Information Administration“ – EIA – z jednoho pracoviště US ministerstva pro energii.)
Začněme „konvenční surovou ropou“. Její produkce začala na jaře roku 2005 stagnovat, popřípadě
dokonce na přechodnou dobu klesat. Pohyblivá dvanáctiměsíční průměrná hodnota se pohybovala
mezi 73 a 74 milióny barelů za den a rekordní hodnota dosažená v květnu 2005 mohla být teprve
v červenci 2008 horko těžko překročena. Tento vývoj je odrazem ekonomické teorie, podle které
vysoká cena vede k rozšíření produkce. Všichni ropní producenti měli perfektní stimul, proč dostat
ropu, která je k dispozici a je ji možno vytěžit, na trh. Ale i přes toto vynikající cenové zázemí se
producentům nezdařilo těžbu ropy rozšířit.

Zobrazení č. 3: Světové hospodářství vzrostlo od roku 2002 do roku 2008 o 30 procent, produkce ropy
od roku 2005 stagnovala.
Nabídka a poptávka po ropě: Nůžky se rozevírají.
Popisky ke grafu:

Svět-BIP



Produkce ropy 
Index, 2002: Q1 = 100

Zobrazení č. 4: Celosvětová produkce ropy v miliónech barelů za den: měsíční hodnoty od roku 2002
do roku 2009.
„Konvenční“ produkce ropy, celosvětově

Nyní k „Liquid fuels“: zahrnují vedle klasické surové ropy ještě celou řadu dalších tekutých nosičů
energie, které jsou často označovány jako „nekonvenční ropa“ a jejich množství činí 15 až 20 procent
celkové „Liquids“ produkce, která činí až 88 miliónů barelů za den. Jedná se o kondenzáty, které jsou
vedlejšími produkty při těžbě zemního plynu (NGL: Natural Gas Liquids), bio-pohonné látky,
kanadské a venezuelské olejové formovací směsi jakožto tekutiny vznikající při zkapalňování plynů a
uhlí.

Proč začala produkce ropy váznout
Jak údaje ukazují, oslabil se roku 2005 u těchto kapalných nosičů energie růst produkce. Že se i přesto
na trh dostalo vlastně více „kapalných hmot“, lze přičítat především přírůstku u několika
„nekonvenčních produktů“. Především produkce biologických pohonných hmot se od roku 2005
ztrojnásobila a také hornická těžba olejových směsí v kanadské Albertě se velmi rozšířila.
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Nicméně ani rozšířená produkce kapalných látek nebyla schopna udržet krok s celosvětovou stoupající
potřebou stále většího množství pohonných látek, paliv a chemických surovin. To vedlo k tomu, že
cena ropy ustavičně a čím dál tím rychleji stoupala. Vzhledem k naprosto zjevnému nedostatečnému
zásobení trhu nemůže být ani s podivem, že nakonec spekulanti byli těmi, kdo nechali ceny vystoupat
ještě mnohem výše. Podle šetření amerického burzovního dozorčího úřadu měl však podíl spekulací na
vzestup cen pouze nepatrný vliv a byl spíše logickým důsledkem než příčinou daného problému. Na
zobrazeních č. 4 a 5 je vyznačen vývoj od léta 2008. Světová hospodářská krize nalomila jak produkci
zboží a s tím související transport, tak také privátní obchodní styky. Spotřeba ropných produktů
poklesla, poté následoval pokles produkce ropy a do začátku roku 2009 došlo k jeho snížení přibližně
o pět procent. Protože však utlumení produkce nenásledovalo dostatečně rychle, na konci léta 2008 byl
najednou trh s ropou přezásoben. Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou se kompletně otočila za
pouhé čtyři měsíce. Logickým důsledkem byl bezpříkladný propad cen ropy o dobrých 100 dolarů za
barel během čtyř až pěti měsíců.
Zobrazení 5a: Celosvětová produkce kapalných nosičů energie v miliónech barelů za den: Měsíční
hodnoty od roku 2002 do začátku roku 2009.
Kapalné nosiče energie, celosvětově
(včetně přírodních kapalných plynů, olejových směsí, biologických pohonných hmot, zkapalněných
plynů a uhlí)
Popisky ke grafu:

milióny b/d

kapalné nosiče energie (IEA) 
kapalné nosiče energie (EIA) 

Proč začala produkce ropy váznout
Vraťme se ale nyní do doby před vypuknutím finanční krize, když světová konjunktura zažívala svůj
boom a „žíznila“ po ropě. Jaké problémy se vlastně vyskytly při rozšiřování těžby ropy?
Za prvé to byl obyčejný lidský faktor a za další už nebylo možno nadále skrývat narůstající geologické
problémy. Pár příkladů prvně zmiňovaných problémů: Naleziště ropy se často vyskytují v extrémních
regionech, v oblastech věčného ledu (to však ne vždy a všude), na dně moří nebo v pouštích. V mnoha
z těchto zemí však pro podniky, které by zde nalezenou ropu uměly a byly schopny těžit, neexistují
žádné právní a investiční jistoty. Hlavně západní naftařské společnosti, které by měly k dispozici jak
kapitál, tak i know-how a personál, nejsou z politických důvodů právě žádoucí. Právě ony, mnohými
nahlížené jako všemocné naftařské společnosti, se na světovém trhu s ropou prozatím podílejí méně
než deseti procenty. Devadesát procent ropných rezerv mají v rukou zestátněné firmy: saúdskoarabské „Aramco“, mexická firma „Pemex“, brazilský „Petrobras“. Ruské ropné společnosti jsou –
právě jako „Gazprom“ – zase pod křídly Kremlu, také ve Venezuele prezident Hugo Chavez ropnou
společnost znárodnil. Jedná se tedy v podstatě o státní společnosti, které v současnosti hrají hlavní roli
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na ropných trzích. To zvyšuje vliv politicky motivovaných rozhodnutí, což může v jednom nebo
v druhém případě ztěžovat rozšíření produkce ropy. Ne nakonec je třeba připustit, že je k dispozici
stále méně a méně kvalifikovaných odborníků, a většina z nich je navíc v současnosti již
v předdůchodovém věku. To je prokletí dvaceti let, kdy byla k dispozici levná ropa: Naftařský
průmysl donedávna velice málo motivoval k tomu, aby se investovalo do jejich následovníků.

Zobrazení 5b: Vzestup produkce nekonvenčních ropných produktů a biologických pohonných látek.
Vzestup produkce nekonvenčních ropných produktů
milióny b/d

 biologické pohonné látky
 X-heavy crude (exkl. Kanada)
 kanadské olejové směsi
 polární ropa
 přírodní kapalné plyny

Vzestup produkce biologických pohonných látek
milióny b/d

 biologické pohonné látky

Teorie Peak-Oil
Vedle již zmiňovaného lidského faktoru jsou to však především geologické důvody, které ztěžují
rozšiřování produkce ropy. Modifikací slavného výroku Billa Clintona by se mohlo říci: „It´s the
geology, stupid!“
Na ropná ložiska nelze pohlížet jako na podzemní jezera naplněná ropou. Kdo nosí v hlavě takovouto
představu, bude se automaticky domnívat, že těžený objem ropy od prvního do posledního dne těžby
bude stejně vydatný. Přesto se zdá, že tato představa byla a doposud je dosti rozšířená, příkladem
může být tvrzení, které uvádí, že zásoby ropy vystačí ještě po dobu 38 let. V tomto tvrzení je totiž
obsažena představa, že až do této doby bychom mohli mít k dispozici minimálně tolik ropy, kolik
bychom potřebovali a pak najednou přijde konec a vše bude spotřebováno do poslední kapky.
A proto pro uklidnění: Ropa vydrží mnohem déle, pravděpodobně bude k dispozici ještě ve
22. století. Ale: Časová hranice, kdy dojde k vyčerpání tzv. „poslední kapky“ je irelevantní. V
rozhodujících otázkách je toho obsaženo mnohem víc:
- Kdy dosáhne produkce ropy svého vrcholu?
- Jak silný pokles produkce ropy poté nastane?
Ropa je vázána na porézní horniny. V hloubce je uložena pod tlakem, a díky vrtům se začíná ropa
pomalu uvolňovat jako ze zmáčknuté houby. I proto ostatně může být ze všech olejových polí
skutečně vytěženo průměrně jen kolem čtyřiceti procent ropy, která se zde vyskytuje. Zbylá část není
převážně z technických důvodů těžitelná. Při podstatně vyšších cenách ropy by mohl být těžební
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výkon různými metodami „Enhanced Oil Recovery“ o jeden nebo více procentních bodů zvýšen (viz.
zobrazení č. 11).
Těžba ropy na celém světě probíhá přibližně podle následujícího schématu. Poté, co je objeveno ropné
pole, udělá se pokusný vrt a pak se začne s obchodním zpřístupňováním pole a v průběhu doby je
prováděno stále více vrtů, takže jsou ropná naleziště časem provrtaná jako švýcarský ementál.

Zobrazení č. 6: Hubbert-Kurve: Produkce ropy v typickém těžebním revíru se podobá zaoblení zvonu.
Když je polovina ropy vyprodukovaná, dosáhne denní produkce svého vrcholu (Peak) a potom začíná
klesat (Decline).
Hubbert-Kurve: Vrchol těžby
Typický časový průběh těžby ropy z jednoho ropného vrtu – graf vlevo
Typický průběh těžby ropy v regionu s více vrty – graf vpravo
Popisky ke grafům:

produkce
čas

Při každém jednotlivém vrtu (viz. zobrazení č. 6, levý obrázek) následuje za počáteční fází se
stoupajícím ukazatelem těžby více nebo méně dlouhá fáze stabilní produkce, po několika letech nebo
desetiletích tlak ropy ochabuje nebo se dostává na povrch s ropou stále větší a větší množství vody.
Produkce ropy začíná klesat. Protože ale zpravidla v těžebním regionu, eventuálně u velkého
těžebního pole bylo v průběhu let zbudováno velké množství těžebních věží, stoupá ještě produkce
celého pole (viz zobrazení č. 6, pravý obrázek), ačkoliv za těchto okolností je již těžba ropy ze starých
vrtů na ústupu. Přesto dojde na každém těžebním poli někdy k okamžiku, od něhož i přes zvyšující se
počet vrtných věží, začne celková produkce klesat.
Charakteristika produkce každého těžebního regionu se podobá více nebo méně „obrysu zvonu“: Po
dlouhém vzestupu produkce následuje přibližně stejně dlouhý sestup produkce. Vrchol (Peak)
označuje rozhraní obratu. Toho je dosaženo, když je vyprodukována přibližně polovina těžitelného
množství ropy. Po dosažení vrcholu křivka nevyhnutelně musí začít klesat. V normálním případě nelze
zabránit tomu, aby k tomuto sestupu došlo a nanovo dosáhnout delší fáze rozšíření produkce.
„Peak Oil“ je tedy časovým obdobím maximální těžby nebo začátku období, kdy produkce začne
klesat.
V mnoha diskuzích, ale i ve zpravodajstvích, objevujících se v médiích je pojem „Peak Oil“ spojován
většinou se slovy „teorie“ nebo „téze“. Peak Oil ale není žádná teorie. Peak Oil je fakt. Přesně řečeno,
je „Peak-Oil-teorie“ zatím verifikována četnými empirickými příklady a natolik také potvrzena: Neboť
„křivka zvonu“ není charakteristická jen pro průběh produkce na jednotlivých těžebních polích, nýbrž
také za celkovou sumu všech těžebních polí, například za sumu všech těžebních polí jednoho státu
nebo regionu. Do roku 1970 mohla být produkce ropy v USA, které byly kdysi největším producentem
ropy na světě, ještě dále rozšiřována. V roce 1970 bylo dosaženo vrcholu, ačkoliv USA zkoušely
8

téměř všechno, jen aby ústupu zabránily. Ani těžba ropy započatá od poloviny sedmdesátých let na
Aljašce, mohla tento sesun dolů zastavit jen na velmi krátkou dobu. Dnes se v USA produkuje takové
množství ropy, které přesahuje jen o málo polovinu hodnot, kterých dosahovala těžba v roce 1970.
Podobný osud, jen s určitým časovým posunem, zažily naftařské společnosti, těžící ropu
v Severním moři. Britská, norská a dánská produkce ropy dosáhla v roce 1999 svého vrcholu, přičemž
těžba od roku 1995 do roku 2002 znázorněná křivkou, vypadala jako vrcholová plošina, na jejímž
konci došlo roku 2003 k prudkému zlomu. Od té doby klesla produkce už o jednu třetinu.
Dalších příkladů z nedávné historie lze nabídnout na tucty: Od Rumunska, přes Rakousko, od
Indonésie po Mexiko. Mexické Cantarell-těžební pole, Off-Shore-pole v zálivu – to je jen jeden
z extrémních případů produkčního zlomu. Kdysi druhé největší světové ropné pole začalo překvapivě
koncem roku 2004 sestupnou „jízdu“. Jen čtyři roky poté, co bylo dosaženo vrcholu těžby, produkuje
tento „supergigant“ místo 2,2 pouze jen něco málo přes 0,8 barelu za den. To zapříčinilo, že celá
mexická produkce ropy klesla za pouhé čtyři roky o 20 až 25 procent. Tím je postiženo nejen Mexiko,
ale i USA, které jsou tradičním importérem mexické ropy.

Zobrazení č. 7: Těžba ropy v USA a v Severním moři v milionech barelů za den
USA a Severní moře: Vrcholy těžby 1970 a 1999
Obrázek vlevo: milión b/d

 USA celkem
 USA 48 států

Obrázek vpravo: milión b/d

 Dánsko
 Norsko
 Velká Británie

Velký počet všech „ropných států“ je nyní v situaci „Post Peak“ = za vrcholem. To znamená, že již
vykazují klesající produkci ropy. Rakousko od roku 1955, Německo od roku 1967, atd. Jestliže má
svůj vrchol produkce jednoho jediného vrtu, jednoho jediného ropného pole (Cantarell), celé země
(USA) a celého těžebního regionu (Severní moře), potom musí mít takovýto vrchol i celosvětová
produkce. Otázka zní pouze: Kdy?

Exploze spotřeby ropy v ropných státech redukujících export:
„Peak Export“
Zobrazení č. 8: Státy těžící ropu a rok národního maxima těžby ropy
„Ropné státy“ a jejich „vrchol“
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Mb/d
Regiony - podle maxima těžby

pravděpodobně za maximem těžby

před maximem těžby

Exploze spotřeby ropy v ropných státech redukujících export: „Peak
Export“
Celosvětová spotřeba ropy zůstala v posledních čtyřech letech prakticky stejná. Konec konců nemohlo
být spotřebováno více, než se předtím vyprodukovalo. Docházelo však k přerozdělování mezi
světovými regiony. V OECD-státech (Evropa, USA, Japonsko, atd.) spotřeba ropy poklesla od roku
2008 velice markantně. Oproti tomu došlo v Číně a Indii ke značným nárůstům spotřeby, které ale od
začátku finanční krize začaly stagnovat.
Jediná skupina států s nadále rostoucí spotřebou je dvanáct států skupiny OPEC (a několik dalších
států bohatých na ropu). V nich jsou ropné produkty většinou levné. Koneckonců mají občané těchto
zemí i podniky pohonné látky téměř zadarmo – ve Venezuele stojí benzín čtyři centy za litr – a při
dobré vůli to tak i zůstane. Je to tím, že vzrůstá vnitrostátní spotřeba a snižuje se množství, které je
ponecháno pro export. Důsledky pro nás jsou nabíledni. „Peak export“, časové období, kdy bude již
většina ropy na světovém trhu nabídnuta, nastane dřív než „Peak Oil“, doba, kdy těžba ropy dosáhne
svého vrcholu. V roce 2008 nebyla světová množství exportu vyšší než například v roce 2005, ačkoliv
produkce byly minimálně o jedno procento vyšší. Vzhledem k enormnímu nárůstu počtu obyvatel,
rozvoji hospodářství a rozmařilému plýtvání s energiemi ve většině exportních zemí, můžeme
očekávat, že tyto země budou v budoucnu poskytovat na export stále menší a menší množství ropy. A
možná už nikdy více, než exportovaly v letech 2005 až 2008.

2008: IEA se probouzí
Pozdě, ale přece pravděpodobně celosvětově nejdůležitější organizace z oblasti energetiky,
Mezinárodní energetická agentura (IEA), učinila výraznou změnu kurzu i komunikace. IEA je dílčí
organizací OECD se sídlem v Paříži, má 28 členských států, mezi nimi i Rakousko. Byla založena
v sedmdesátých letech dvacátého století po prvním velkém ropném šoku, aby fungovala za prvé jako
úřad zajišťující „strategické předzásobení“ a za další jako znalec pro členské státy importující energii.
Každý rok na podzim vydává IEA svůj „World Energy Outlook“ (Náhled na světovou
energii). Jedná se o standardní prognostické dílo, které z údajů hospodářských výzkumníků, zástupců,
zajímajících se o danou problematiku a nepřímo také od vlád, vytváří základ pro vlastní prognózy a
jednání. Po celá desetiletí neměla IEA ve svém „World Energy Outlook“ (WEO) žádné vážné
problémy v souvislosti s tím, že vydávala prognózy týkající se velmi vysokého nárůstu spotřeby.

10

Ještě před pár lety vyplísnil generální ředitel IEA lidi, kteří byli toho názoru, že
světový vrchol produkce leží z časového hlediska nedaleko před námi, protože si myslel, že o takovéto
záležitosti si není zatím třeba dělat starosti.

Zobrazení č. 9: Produkce ropy pro vlastní potřebu ve dvanácti OPEC-státech vzrostla od roku 2003 do
roku 2008 ze čtyř na šest miliónů barelů za den – export „tekutých nosičů energie“ stagnuje od roku
2004.
Horní graf: Produkce ropy pro vlastní potřebu ve 12 zemích OPEC
Spodní graf: Světový export ropy

S „World Energy Outlook“ - Náhledem na světovou energii – postavila IEA své dosavadní analýzy a
další zprávy úplně na hlavu. Už v prvním odstavci celkového souhrnu bylo obsaženo následující: „
Světový energetický systém dosáhl bodu obratu. Je stále zřetelnější, že aktuální trendy růstu nejsou
trvalého rázu – ani z ekologického, ani z ekonomického a ani ze sociálního hlediska. Ale mohou, či
dokonce musí, být změněny; na to je stále ještě čas. Není žádným přeháněním, když se řekne, že
budoucnost lidského blahobytu je závislá na dvou výzvách: Zda se nám podaří zajistit zásobování
spolehlivou a dosažitelnou energií a jestli se zdaří rychlý obrat směrem k nízkouhlíkatému,
ekologickému a efektivnímu energetickému systému. Potřebnou je k tomu přinejmenším něco jako
energetická revoluce.
Co se stalo? Co způsobilo takovouto změnu kurzu? Proč se stala IEA „energetickým
revolucionářem“? Zorganizovala průzkum, který však měl být proveden už mnohem dříve. Nechala
prozkoumat jednotlivě 780 nejdůležitějších ropných polí na celé zemi. Součástí bylo shromažďování
podrobných údajů, které odborníkům přes ropu umožnily zjistit skutečný stav daných ropných polí.
Zjišťovalo se například, zda se produkce zvyšuje, je stabilní, nebo již klesá, a jaký je pravděpodobný
vývoj situace daného ropného pole v dalších letech. Všechny tyto údaje se shromažďovaly z ropných
polí od Saúdské Arábie po Venezuelu, od Ruska až po Mexiko. Jednalo se o jedinečný, také
z diplomatického hlediska velmi obdivuhodný počin dané organizace.
Výsledky, které byly zveřejněny v listopadu ve „World Energy Outlook 2008“ však byly naprosto
šokující:
-

V roce 2007 pocházelo 80% celosvětově těžené surové ropy z celkem 580 ropných polí, které
již byly za vrcholem své těžby, jen 20% vytěžené ropy pocházelo z ropných polí, kde měla
těžba vzestupnou tendenci.

-

Střední hodnota „Decline-Rate“ (stupeň poklesu) všech polí, čili procentická míra roční
minimální produkce, obnáší toho času pět procent. Na polích, kde již došlo k poklesu těžby, je
to v průměru 6,7 procent. Tato tendence se nadále zvyšuje, protože se na těžbě podílí stále
více „Off-Shore-těžebních polí“ (v pobřežních vodách) i malých ložisek, která nabývají na
významu, avšak také mnohem dříve kolabují než například arabská obří ropná pole.
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Na 580 z 780 nejdůležitějších ropných polích světa tedy nemůže být těžba – podle IEA – již nadále
rozšiřována, ale právě naopak: jejich produkce klesá. A střední roční produkční schodek je ještě větší
než očekávali i nejzarputilejší pesimisté a před tím vysmívaní přívrženci „Peak-Oil-teorie“.
Tento stále se zrychlující ústup produkce vytváří centrální problém týkající se zásobování ropou. Aby
se zmiňovanému poklesu celosvětové produkce zabránilo, musí se podle IEA masivně a rok od roku
více investovat. Do roku 2030 by mělo být podle IEA pouze do ropného sektoru investováno kolem
6.300 miliard dolarů (asi 220 miliard Euro ročně). Jen s těmito doposud nebývalými investicemi by
bylo možno ještě rozšířit produkci této „tekutiny“.
Na rozdíl od „World Energy Outlook 2007“ (světový energetický výhled) ale ve WEO 2008 nebyla už
žádná zmínka o zvyšování těžby ropy až na původně plánovaných 116,3 miliónu barelů za den v roce
2030. IEA prognóza naopak počítá s tím, že produkce poklesne o více než deset procent - na 104
miliónů barelů.
Dřívější prognózy, nejen od IEA, nýbrž i ostatních etablovaných prognostických institutů, byly vždy
zaměřeny jednostranně a zabývaly se jen stránkou spotřeby: středobodem bylo stanovení očekávaného
(nebo pouze kýženého) světového hospodářského růstu, z toho se pak následně odvozoval výsledný
vzestup spotřeby energie a ropy. Otázka, zda jsou k těmto účelům vůbec potřebná množství energie
dosažitelná a vyprodukovatelná, byla až do „World Energy Outlook 2008“ (Energetického výhledu na
rok 2008“) ponechávána stranou.

Zobrazení č. 10: Jak v OPEC, tak i v nečlenských státech OPEC se roční úbytek produkce na
těžebních polích, které jsou již za vrcholem těžby, neustále zvyšuje.
Ústup produkce na starých ropných polích
 Členské státy OPEC
 Nečlenské státy OPEC
-

Na 580 z 780 nejdůležitějších ropných polích světa produkce klesá.

-

V roce 2007 pocházelo 80% surové ropy z těžebních polí, kde je těžba již na ústupu, 20%
z polí s nárůstem produkce.

-

Střední hodnota „Decline-Rate“ (stupeň poklesu) vzrůstá.
IEA: 6,7% (2007) na 8,3% (2030)
Foucher: 5,1% (2007)

Od „World Energy Outlook 2008“ (Energetického výhledu na rok 2008“) říká IEA: 116 miliónů
barelů za den není vyprodukovatelné. O to realističtější je výhled na rok 2030 s předpokládanou
produkcí „pouze“ 104 miliónů barelů za den. Jako logický důsledek snížení nabídky ropy se objevila
ve WEO 2008 také revize cenové prognózy: Zatímco IEA již dříve opakovaně předpovídala pokles
cen ropy, v roce 2008 předpokládala naopak mírný vzestup. Do roku 2020 by měla cena stoupnout na
110 dolarů a do roku 2030 na 122 dolarů za barel.
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Podívejme se nyní v detailu na to, jak by se měla zvýšit produkce ropy až na 104 milióny barelů za
den.
Obrázek říká víc než tisíc slov. Na první pohled zprostředkuje IEA-graf (zobrazení č. 11), že
produkce ropy do roku 2030 bude nadále stoupat. V dohledu není žádný nečekaný obrat. Další nárůst
spotřeby je proto možný. Je tedy všechno v nejlepším pořádku? Když však údaje tohoto grafu
podrobněji analyzujeme, zjistíme, že je tam uschováno několik „časovaných bomb“. Na ně se nyní
soustředíme.

Zobrazení č. 11: Scénář IEA týkající se budoucího rozvoje produkce „tekutých“ nosičů energie.
Celosvětová produkce ropy podle posudku IEA
Milióny barelů za den
 Zkapalněný zemní plyn
 Nestandardní ropa (např. z dehtových písků)
 Ropa – dobývaná novými těžebními technologiemi
 Ropa – z ropných polí, která teprve musí být nalezena
 Ropa – z již objevených těžebních polí, která budou teprve otevřena
 Ropa – současná produkční pole
Jak již bylo zmíněno, těžba ropy na těžebních polích, která dnes produkují ropu (tmavě modrá plocha
na zobrazení č. 11), klesá. Toto snižování produkce, které činí pět až devět procent za rok, může
znamenat, že do roku 2030 nastane rapidní pokles produkce, která dnes činí přes 70 miliónů barelů za
den, a to až na množství kolem třiceti miliónů barelů. Toto množství odpovídá čtyřnásobku dnešní
produkce Saúdské Arábie. Tento pokles bude nutno v budoucnu kompenzovat novou produkcí.
Jako první přijde na řadu otevření již známých, ale ještě nenavrtaných ropných polí („Fields
yet to be developed“: světle modrá na zobrazení č. 11). Podle IEA bude možno z těchto polí v příštích
letech těžit kolem 30 miliónů barelů za den. Předpokladem ovšem je to, že ve všech státech budou
faktory zpomalující nebo dokonce znemožňující těžbu ropy, odstraněny a potřebné investice se použijí
včas a v dostatečné míře.
Jiní autoři jsou podstatně skeptičtější. Například skupina průzkumníků trhu, která začala roku 2007
s budováním webové databanky určené pro evidenci všech ropných polí, která se nyní nacházejí
v přípravné těžební fázi a těch, kde lze s těžbou do budoucna také počítat. S pomocí nesčetných
zaangažovaných podporovatelů ze všech částí zeměkoule, kteří z obchodních zpráv a z informací
prošlých tiskem, extrahují údaje o začátcích těžby na jednotlivých polích, jakožto i údaje o
předpokládaných množstvích těžby, jsou v současnosti do této databáze zanesena téměř všechna
nalezená ropná pole. Díky této databance se zdají být střednědobé údaje o těžbě z polí v současné době
již známých, ale dosud ještě nezpřístupněných, kolem 20 miliónů barelů za den více realistické (viz.
zobrazení č. 12 – levý graf), než 30 miliónů barelů, které jsou očekávány ve WEO 2008.
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Avšak poté, kdy již dosud známé naleziště ropy nebudou stačit k tomu, aby se zamezilo
poklesu produkce, bude nutno do prognóz týkajících se budoucí produkce zahrnout i množství ropy na
ještě neobjevených nalezištích („Fields yet to be found“: červená na zobrazení č. 11).
Podle WEO 2008 má pocházet do roku 2030 kolem 20 miliónů barelů z dnes ještě neznámých polí. Je
to realistické?
Pohled do minulosti nám ozřejmí, že nové nálezy surové ropy vykazují podobnou charakteristiku jako
má „obrys zvonu“, čili je zde podobnost s těžbou ropy (viz. zobrazení 12 – pravý graf). Většina ropy
byla již objevena krátce před a po druhé světové válce. V této době byla nalezena supergigantická a
gigantická ropná pole. Největší ropné pole světa – „Ghawar“ – v Saúdské Arábii bylo objeveno v roce
1939. Poslední světové superobří pole bylo vypátráno roku 1967 také v Saúdské Arábii. A od
sedmdesátých let dvacátého století se každé desetiletí daří nacházet méně a méně nové ropy. Mezitím
se však každý rok spotřebovává asi třikrát až čtyřikrát více ropy než je nalezeno nové.

Zobrazení č. 12: IEA domněnky o množství produkce na ještě se rozvíjejících ropných polích (vlevo)
a na těch, která budou nalezena (vpravo).
Plán těžby ropy a odkrývání nalezišť
Vlevo: milióny b/d

 surová ropa/kondenzáty
 NGL – přírodní kapalné plyny
 nestandardní

Vpravo: Gb/a

 předchozí nálezy
 budoucí nálezy
 těžba

Ve svém WEO 2008 se IEA ovšem pouze domýšlí, že by se tento už čtyřicet let sestupný trend mohl u
nových nalezišť zase obrátit. Aby se v roce 2030 mohlo z nových těžebních polí vytěžit kolem 20
miliónů barelů denně, musela by tato pole být objevena nejpozději do roku 2026. V 17 letech, které do
té doby zbývají, bychom tedy museli tím pádem objevit třikrát tolik nalezišť než v posledních 17
letech. Nově se tedy ukazuje, že scénář, který IEA vytvořila, nahlíží na danou situaci příliš
optimisticky. Dále IEA připouští, že bude moci nasadit různé „Enhanced Oil Recovery“ metody
(metody pro rozšířené výtěžnosti ropy) na stávajících ropných polích. Ale i přes všechny optimistické
domněnky, zůstává „konvenční“ těžba surové ropy v IEA-prognóze do roku 2030 na úrovni roku
2008.
Celková produkce tekutých nosičů energie může být zvýšena na hodnotu 104 miliónů barelů za den
jen díky masivnímu rozšíření výroby v oblasti nekonvenčních ropných produktů. Nejdůležitější roli
mezi nimi hrají „přírodní kapalné plyny“, tedy kondenzáty zemního plynu (viz zobrazení č. 11 – žlutá
barva). To, jak bude produkce vypadat, záleží hlavně na těžbě zemního plynu. Čím více zemního
plynu se vytěží, tím více tekutého kondenzátu bude k dispozici. Někteří autoři se však domnívají, že
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rozšíření produkce přírodních kapalných plynů v té míře, jakou předpokládá IEA, je možná až
přespříliš optimistické. Odhlédneme-li od pochybností a přejdeme k možnosti zrealizování tak
mohutného rozvoje těžby zemního plynu (vrchol těžby plynu: kdy?), musíme si stejně tak uvědomit,
že naleziště zemního plynu časem také začnou „vysychat“ a na základě této skutečnosti je již teď
jasné, že vize zvýšení produkce přírodních kapalných plynů o jednu třetinu se jeví jako nadhodnocená.
„Last but not lest“ (v neposlední řadě) by mělo být získáno ještě asi deset miliónů
barelů z různých dalších nestandardních „ropných produktů“ (viz. zelená barva na zobrazení č. 11).
Tím je myšlena například těžba ropných směsí v Kanadě nebo Venezuele, zkapalňování uhlí nebo
produkce bioetanolu v zemědělsky obhospodařovaných stepích středozápadu USA nebo v tropických
oblastech, kde jsou pěstovány palmové monokultury, z nichž je získáván palmový olej.
Kvůli různorodosti těchto nekonvenčních energetických produktů se musíme také vážně zamyslet nad
jejich špatnou energetickou bilancí. Abychom mohli získat tyto nestandardní energetické produkty na
straně jedné, je třeba na straně druhé také na jejich získání vynaložit značné množství energie (viz.
zobrazení č. 13). Například při získávání ropných směsí je „energetický faktor“ nutný pro jejich
výrobu stěží vyšší než číslo čtyři, což znamená, že na dosazenou kilowatthodinu (v Kanadě především
ve formě zemního plynu) jsou výsledkem jen čtyři kilowatthodiny ve formě kvalitativně špatných
těžkých produktů, které jsou určeny pro spotřebu. Srovnatelně stejné je to s výrobou biologických
pohonných hmot v tropických oblastech – například při výrobě z cukrové třtiny. Ještě hůře dopadá
energetická bilance u zkapalňování uhlí a u produkce bioetanolu ze zemědělských plodin v oblastech
mírného klimatického pásu Evropy nebo Severní Ameriky.
Výsledek: Pro produkci deseti miliónů barelů nestandardních pohonných hmot musí být
pravděpodobně investován energetický ekvivalent v hodnotě minimálně tří miliónů barelů. Čistý
výtěžek, jinak řečeno – množství, které bude k dispozici pro spotřebitele, se tím o tuto částku sníží.
Nadále však bude existovat i konvenční produkce ropy. Zatímco u mnohých lehko zpřístupnitelných
těžebních polí mohlo být v minulosti na jeden investovaný barel vytěženo až sto barelů, leží
energetický faktor u celkové produkce v pozdější době mnohem níže.

Zobrazení č. 13: Energy Return on Energy Investment (ERoEI): Kolik „energetických“ jednotek může
být vyprodukováno po nasazení jedné jednotky „energie“?
Energy Return on Energy Investment (ERoEI)
 energetický výnos
 dodávaná energie
Černé písmo: vyprodukovaný energetický faktor
Žluté písmo:

ERoEI vyžaduje, aby byla zajištěna průmyslová společnost

Bílé písmo: zleva nahoře:

historická těžební pole ropy a zemního plynu
nová ropná pole a pole pro těžbu zemního plynu
vítr
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etanol z cukrové třtiny
dehtové písky
biologické pohonné hmoty z mírného klimatického pásma

2009: IEA zostřuje varování
Zdá se, jako by IEA v průběhu příprav WEO 2008 utrpěla silný šok. Velikou pozornost vyvolala
interview především s IEA hlavním ekonomem Fatih Birol a postarala se ještě před zveřejněním WEO
2008 o velký rozruch. Vše vyvrcholilo výpovědí: „Měli bychom ropu opustit dříve, než ona opustí
nás“.
Volání po energetické revoluci v prvním odstavci zprávy WEO 2008 byl senzačním důkazem pro
znovu napřímenou cestu IEA.
Fatih Birol se zdá být navíc mužem, který se nebojí nalít čistého vína. V prosinci 2008 se ho ve
Washingtonu zeptali, zda on osobně věří, jestli vzhledem k aktuální hospodářské situaci a
geopolitickému prostředí může být vůbec těžba ropy udržena na stabilní úrovni. Virologa odpověď:
„Zda OPEC zvýší těžbu ropy? To nevím, to pravdu nevím. Pokud si přečtete naši zprávu WEO 2008 a
spočítáte nejčastěji se vyskytující slova, dojdete k závěru, že nejčastěji se tam vyskytují „ropa“ a
„jestliže“. „Když“ budou sjednány investice. „Když“ … Těch „když“ je tady příliš mnoho“.
Nejpozději v březnu 2009 to bylo IEA ještě jasnější. V jenom rozhovoru pro „Süddeutsche Zeitung“
prorokuje IEA-šéf Nobuo Tanaka, že asi roku 2013 se dostane ropný trh, co se týká zásobování ropou,
do soutěsky a cena za barel by se mohla vyšplhat až na 200 dolarů za barel. Hlavním důvodem
takovéto situace by byly zpětné investice do ropného sektoru v důsledku nízkých cen ropy, které jsou
od podzimu 2008 a díky finanční krizi. Zdá se, jako by IEA připravovala světovou veřejnost na novou
revizi svých prognóz týkajících se produkce ropy. Jestliže od zprávy WEO 2007 do WEO 2008
pokrátila hodnotu pro rok 2030 o více než 12 miliónů barelů, tak by asi mohla ve WEO 2009 (nebo
teprve 2010?) následovat další redukce v podobné výši. Hodnota prognózy v řádových veličinách
těsně nad 90 miliónů barelů za dne by se potom snad mohla opravdu blížit realitě, ale pravděpodobně
by i tak byla ještě příliš optimistická.

Zobrazení č. 14: Produkce ropy (surové ropy, dehtových písků a kondenzátů) od roku 2002 do roku
2009. Od dubna 2009 v porovnání s IEA-scénářem s „realistickými“ domněnkami na základě úpadku
produkce při zachování nyní ještě nízkých investičních vstupů.
Produkce ropy od roku 2002 do roku 2009 – IEA-WEO-prognóza do roku 2012
Mb/d
Zleva: vrchol 1 – květen 2005 – 74,24
vrchol 2 – prosinec 2005 – 74,16
vrchol 3 – červenec 2008 – 74,82
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zeleně: IEA-WEO-prognóza 2008
žlutě:

květen 2009 – 70,80

červeně: pokles 3,4% ročně

Kdy nastane vrchol těžby ropy?
Časové období, kdy bude dosaženo světového maxima těžby ropy, bude moci být s jistotou pevně
stanoveno teprve v následujících letech. Také maximální vrchol těžby v USA a v Severním moři není
ještě znám ani expertům, zabývajícím se touto tematikou. Po celé roky jsme žili v iluzi, že těžba ropy
oslabuje jen na přechodnou dobu a při odpovídajících investičních vstupech je ji možno opět oživit
nebo dokonce zvýšit. Mnohé však hovoří pro to, že přinejmenším tradiční těžba ropy již zřejmě
dosáhla svého vrcholu v červenci 2008. A jestli po skončení aktuální hospodářské krize může padnout
ještě jednou rekord těžby, který činil 74,8 miliónů barelů denní produkce? Kdo by zrovna na toto chtěl
sázet?
Přiškrcování produkce v důsledku zřícení poptávky v důsledku celosvětové hospodářské krize mezitím
dosáhlo pozoruhodného rozsahu, protože činí tři milióny barelů (viz. zobrazení č. 2, 3, 14). O stejný
poměr se zvýšily rezervní kapacity, především ve státech OPEC (viz. zobrazení č. 15). Ale ty budou
od nynějška na základě přirozeného snížení produkce z ropných polí klesat od jednoho čtvrtletí
k dalšímu minimálně o půl procenta. Čím déle zůstane cena ropy nízká a investiční vstupy místo, aby
se zvyšovaly, budou dokonce klesat, tím více bude produkce „Spare Capacities“ (náhradní kapacity)
klesat. Tím by se mohlo stát, že po skončení recese, kdy opět naskočí zvýšená poptávka po ropě,
nebude moci být pokryta řízenou nabídkou. Důsledek: Do té doby nebývalý vzrůst cen ropy.
Je však vůbec myslitelné, že bude ještě objeveno takové množství nové ropy, že bude vrchol těžby
ještě o značnou dobu pozdržen? Co se stane, pokud mají pravdu ti, kteří věří na „invisible hand“
(neviditelnou ruku) trhu a „trh“ by tedy mohl zvládnout, že i při vyšších cenách ropy bude objeveno
dostatečné množství nové ropy a bude ji možno vytěžit?
S tímto souvisí také střízlivě pojaté grafické znázornění č. 16: Ukazuje, že od začátku těžby ropy
přibližně před 150 lety bylo spotřebováno téměř 1.000 miliard nebo kolem jednoho biliónu barelů.

Zobrazení č. 15: Vývoj kapacitních rezerv OPEC-států
Kapacitní rezervy OPEC-států se zvyšují díky útlumu exportu

Zobrazení č. 16: Časové období, kdy bude dosaženo maxima těžby ropy v závislosti na celkovém
množství těžitelných rezerv ropy
Časové období, kdy bude dosaženo maxima těžby ropy v závislosti na využitelných rezervách
Těžba – milióny b/d
Šedá barva:

rezervy – 947 miliard barelů
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Oranžová barva:

950 miliard barelů

Žlutá barva:

+ 500

Zelená barva:

+ 610

Červená barva:

+ 940

(Pokud by se toto množství rozprostřelo na ploše spolkové země Vídeň, byla by tato pokryta 383
metru vysokým sloupce ropy: tím pádem by byly pod ropou utopeny nejen katedrála svatého Štěpána
(Stephansdom) a Dunajská věž (Donauturm), nýbrž dokonce i nejvyšší vyvýšenina – Hermanskogel.)
Co se týče v budoucnu ještě vytěžitelných rezerv, existují velice rozdílné údaje.
Pesimisté se domnívají, že můžeme vytěžit stěží již jen jeden bilión barelů. Tím pádem bychom měli
mít v současnosti tedy již polovinu celkového množství ropy spotřebovanou, to by však dokazovalo,
že bude denního maxima těžby, které by mělo činit něco málo přes 80 miliónů barelů, dosaženo kolem
roku 2010. Tím pádem vrchol těžby nastupuje právě teď.
Optimisté oproti tomu míní, že bude v budoucnu možno vytěžit až tři bilióny barelů. Vzhledem ke
skutečnosti, že jsme potřebovali 150 let k tomu, abychom uvolnili do vzduchu jeden bilión barelů (a
CO2), vypadá to tak, že je důvod domnívat se, že tři bilióny barelů by měly vystačit téměř „na věky“.
Bohužel to tak není. Jedním z největších problémů naší doby je to, že tak málo lidí rozumí
exponenciálnímu růstu a důsledkům z toho plynoucím. Vezmeme-li v úvahu další nárůst v přibližně
takové míře, jak bylo uvedeno ve výhledu, který byl uveřejněn ve zprávě WEO 2008, dosáhlo by se
podle scénáře: “Vždyť zbývají ještě tři bilióny barelů“ vrcholu těžby krátce po roce 2030. Tehdy by
úroveň denní produkce činila 104 milióny barelů (tyto údaje odpovídají IEA-prognóze na rok 2030,
ovšem pouze v případě, že budou zahrnuty i nekonvenční zdroje).
Čas, kdy bude dosaženo maxima těžby, by mohl být za předpokladu existence trojnásobně vyšších
rezerv posunut o něco málo více než 20 let.

Konsekvence (důsledky) plynoucí z dosažení maxima těžby ropy
Kdy bude dosaženo vrcholu těžby ropy, není úplně jasné a postupem doby se stanovení tohoto
časového bodu může měnit. Mnohé hovoří pro to, že dosažení maxima těžby by mohlo být jednou
z rozhodujících událostí tohoto století. Jako mnoho jiných důležitých vývojových trendů, nebude ani
tento rozpoznán hned a v celém svém dosahu. Především kvůli tomu, že se jakýkoli samoochranný
mechanismus v psýše lidského individua i celé společnosti proti tomuto snaží bránit, protože si nechce
přiznat existenci problému nebo ho odmítá akceptovat.
Prvním citelným důsledkem snižování produkce ropy bude drastické zvyšování cen: Připusťme, že by
cena ropy stoupla na 250 dolarů za barel. Všechny minerální oleje pak stály téměř o jedno euro za litr
více než dnes. Jeden litr pohonných hmot by pak stál dvě eura a topný olej – stále ještě je 800.000 až
900.000 rakouských domácností vytápěno pomocí topného oleje – by pak stál 1,6 eura. Jen díky
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nárůstu cen u těchto dvou položek by se pro průměrnou domácnost zvýšily náklady o 3.500 euro za
rok. Jak bylo řečeno již úvodem, zvýší se ceny i u plynu a elektrické energie, i když ne v takové míře.
Dojde k tvorbě dodatečných vícenákladů na základě zvyšování cen u všech energeticky náročných
produktů a služeb: Zvýší se tak nejen cena cest letadlem, ale také potravin.
V roce 2005 zadalo zakázku na tzv. „Hirsch Report“. Složená interdisciplinární komise kolem Roberta
L. Hirsche měla vysvětlit otázky typu: „Jaké důsledky by mělo dosažení maxima těžby ropy?“ Bude
užitečné, když první odstavec závěrečného shrnutí ocitujeme: „Dosažení vrcholu světové těžby ropy
znamená pro USA a celý svět neuvěřitelné riziko. Ceny ropy začnou dramaticky narůstat. Bez
dalekosáhlých protiopatření by byly také sociální, ekonomické a politické důsledky naprosto nevídané
a neslýchané. Použitelná protiopatření existují jak na straně nabídky, tak i na straně poptávky. Aby
však tato opatření mohla být opravdu účinná, musí být uvedena v život více než jedno desetiletí před
dobou dosažení očekávaného maxima těžby“.
Obzvláště v poslední větě je ukryto závažné sdělení, a to, že protiopatření musí být nasazena
minimálně deset let před skutečným poklesem těžby ropy, aby mohla mít patřičný účinek.
Obměna tak důležitého zdroje energie potřebuje čas, hodně času. Energetický systém je bohužel
extrémně těžkopádný a pomalý, asi podobně jako tanker na širém moři. Prakticky všechna zařízení,
pro jejichž pohon je potřebná energie, mají několikaletou životnost, nepočítá-li se dokonce jejich
životnost na celá desetiletí: Většina starých z energetického hlediska neúsporných a tudíž nevhodných
obytných i kancelářských budov bude stát minimálně ještě půl století, topná a klimatická zařízení
v těchto budovách se obnovují každých 25 let, osobní automobily a nákladní automobily se v průměru
užívají téměř deset let, elektrárny a průmyslové podniky jsou obnovovány po deseti až čtyřiceti letech,
elektrické domácí spotřebiče bývají v provozu kolem dvaceti let. Jen EDV- a IT-přístroje, jako
například svítidla, se mění po velice krátké době.
Tím pádem je téměř nemožné spotřebu energie celého hospodářství nebo dokonce všech lidí na
zeměkouli ze dne na den radikálně zredukovat, aniž by to vedlo k omezování v oblasti dodávek
energie. Dosáhnout rychlého poklesu spotřeby ropy by nebylo možné pouze pomocí těžebních a
inovačních investičních opatření, nýbrž především úsporami energie ve smyslu „utahování opasků“.
Než se velká část obyvatel a také podniky propracují díky účinným opatřením
k opravdu efektivním úsporám energie nebo přestoupí k využívání obnovitelných zdrojů energie, bude
trvat mnoho let až desetiletí. Závisí to především na tom, že po explozi cen ropy nám ani lomení
rukama nepomůže k tomu, abychom z dneška na zítřek byli schopni tyto energie vyprodukovat a dodat
v dostatečném množství. Tak jako svého času všichni hovořili o elektroautomobilech, které ale de
facto dodnes nejsou na trhu k dostání, bylo by to pravděpodobně stejné i v oblasti technologií
obnovitelných energetických zdrojů. Představme si, že z roku na rok stoupne poptávka po vytápění na
dřevo a po solárních kolektorech na trojnásobek. Lze těžko uvěřit, že by výrobce mohl zvládnout, dá
se říci přes noc, produkci rozšířit v takovém rozsahu. A kdyby náhodou ano, byli by instalatéři schopni
vše zabudovat a navíc ještě pokud možno kvalitně? A byl by k dispozici potřebný servis, který by byl
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schopen zajistit péči o všechna zařízení při jejich tak obrovském nárůstu? A byly by obchody s palivy
schopny připravit potřebné množství požadovaného zboží?
Trvá roky, než se nezbytná přizpůsobení na straně podniků podaří plně v celém rozsahu provést. Proto
hovoří mnohé pro to, že v období, které nastane po definitivním dosažení maxima těžby, přes to přese
všechno zůstaneme ještě určitou dobu na ropě závislí. Budeme tedy nuceni ropu nadále kupovat, ať
chceme či ne: A to proto, abychom udrželi mobilitu a transport na takové úrovni, aby bylo možno
vytápět minimálně 800.000 domácností (doufejme však, že tato suma bude každoročně klesat) a
abychom mohli vyrábět chemické látky důležité pro výrobu mnoha tisíc dalších produktů, které nelze
v každodenním životě z roku na rok nahradit ničím jiným.
Vzhledem k obtížnosti ihned (myšleno tedy během několika měsíců nebo pár let) spotřebu ropy díky
efektivním strukturálním a substitučním opatřením drasticky zredukovat, hrozí masivní ztráta kupní
síly. Mnoho lidí si bude muset utáhnout opasky. Nejdříve budou možná zkoušet snižovat teplotu ve
vytápěných prostorách o jeden nebo více stupňů a tak se snažit ušetřit možná deset až dvacet procent.
Budou se moci zříci všech ne zrovna nezbytně nutných cest autem. Ale ani tak to nebude stačit, aby se
zabránilo nárůstu nákladů. Bude tedy potřeba podniknout další kroky, aby se ušetřilo – nyní přijdou na
řadu auta, návštěvy restaurace, dovolená, vánoční dárky, kadeřník, nákupní střediska (lidé se vrátí
možní i k pěstování brambor a zeleniny na vlastních zahrádkách). Podniky začnou odbourávat
přesčasové hodiny, služební cesty a ukrajovat z výdajů na další vzdělávání, což celkově vzato
znamená, že se bude muset šlápnout na brzdu – budou se šetřit na nákladech, ale třeba i na mzdách.
V nejhorším případě hrozí na přechodnou dobu dokonce stagflace světového
hospodářství. Stagflace znamená, že ve stejné době nastoupí inflace i recese. To by bylo pro emisní
banky a pro vlády ještě doposud nebývalou výzvou „ k boji“. Pootočením „daňovým šroubem“ lze
sice podržet cenovou stabilitu nebo podnítit růst, ale nikdy oboje současně, protože se jedná o cíle,
stojící navzájem v konfliktním postavení. To samé platí pro státní programy týkající se konjunktury.
Stagflace by tedy byla z národohospodářského hlediska velice nepříjemnou situací.

Jak tedy čelit situaci, kdy dojde k vrcholu těžby ropy?
Spontánní odpověď: „Nebude to snadné“. Abychom se stali nezávislými na ropě, to znamená v první
řadě co nejmasivněji a hlavně včas (což v naší situaci znamená již včera) investovat ve vztahu k
energiím do efektivity. To znamená, že je třeba snížit spotřebu, což ale na druhé straně znamená, že si
nebudeme v budoucnu muset dělat takové starosti s výší nákladů.
Abychom se stali nezávislými na ropě, znamená to také přeorientovat se na jiné nosiče energie. Mnozí
stále ještě věří, že obnovitelné zdroje energie by zde neměly hrát hlavní roli, nýbrž že by měly být do
hry opět přibrány zemní plyn, uhlí a atomová energie.
Vzhledem k rozpětí hrozících problémů na ropném trhu není zatracována ani jedna položka z tohoto
výčtu jako ďábelské dílo a dopředu vytlačována z debat o budoucím celosvětovém zásobování energií.
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Je třeba pouze odkazovat na to, že obzvláště u zemního plynu a u uranu existují vážně míněná
upozornění, že u obou těchto energetických nosičů lze v brzké době také očekávat dosažení těžebního
maxima. U zemního plynu by se toho mohla dočkat již naše generace. „Útěk k zemnímu plynu“ by
tedy mohl vést k tomu, že zanedlouho i u této položky budeme konfrontováni s klesající produkcí.
Ale jak říkají mnozí zástupci energetického hospodářství, uhlí by mělo být přece jeno,
dost. Mělo by vystačit ještě na dalších 200 let.
K tomu následující postřehy: Za prvé by bylo žádoucí, aby byla vypracována podobně detailní a
objektivní studie, která by zmapovala současné zásoby uhlí, jako byla představena nejdůležitější ropná
naleziště ve zprávě WEO 2008. Jestli by pak zmiňované zásoby uhlí, kdy je již po léta udáváno jejich
stále stejné množství, opravdu vystačily po dobu 200 let?
Za druhé bych chtěl ještě jednou poukázat na problém exponenciálního růstu, který nebyl mnohými
vůbec pochopen. Připusťme, že uhlí by mohlo vydržet dokonce po dobu 260 let a to při stále stejné
úrovni spotřeby (tato hodnota je udávána pro zásoby uhlí v USA). K jaké změně časového rozpětí
však dojdeme, připustíme-li každoroční nárůst spotřeby o dvě procenta? Odpověď: 260 let se smrskne
na pouhých 80 let. Když vezmeme v úvahu, že by uhlí v první řadě bylo přeměňováno na tekuté
nosiče energie, abychom pokryli „mezeru v pohonných hmotách“ a především s pomocí CCS bychom
utlumili nejhorší důsledky působení spotřeby uhlí na atmosféru, potom by z 260 let bylo pouhých 50
let, což se již týká dohledné doby. (CCS: Karbon Capture and Storage = zachycování a uchovávání
uhlíkatých látek.) Proto je na uhlí z hlediska zásobování energií, ale i z politického hlediska nahlíženo
v nejlepším případě pouze jako na přechodný zdroj energie. Z klimatického hlediska by bylo jeho
využívání také katastrofou. Musíme tedy obnovitelné zdroje energie zachraňovat?
Ano, ale neměli bychom si dělat žádné iluze, že toho lze dosáhnout přes noc.
V roce 2008 činil podíl produkce energie prostřednictvím větrných elektráren a solárních kolektorů asi
jedno promile celosvětové spotřeby energie, u fotovoltaických zařízení je to však zřetelně níže. Když
budou tyto hospodářské sektory zaznamenávající každoroční nárůst o třicet procent nadále narůstat,
potom překonají tyto druhy energie – při stejné úrovni světové spotřeby energie – nicméně teprve
mezi roky 2015 (větrná energie) a 2027 (fotovoltaická energie) jednoprocentní hranici, tudíž se budou
moci začít brát poprvé opravdu trochu vážně. Než se všechny „nové obnovitelné zdroje energie“ se
všemi „starými obnovitelnými zdroji energie“ (biomasa, energie vyrobená vodními elektrárnami)
přiblíží podílu z fosilních energií (viz. zobrazení č. 1), uběhne ještě nějaký čas. Ale právě kvůli tomu
by bylo ještě potřebnější, aby politici udělali vše pro to, aby místo aktuálního propadu podpořili opět
nárůst trhu a tím zkrátili dobu potřebnou k přechodu do období využívání obnovitelných zdrojů
energie.
Abychom ještě zdůraznili, jak dominantní úlohu v současnosti ropa plní, máme zde jedno burcující
srovnání. Jedno procento světové produkce ropy odpovídá 1,2-násobku celkové spotřeby energie
v Rakousku. Pokud bychom chtěli toto jedno procento kompenzovat ze zdrojů obnovitelné energie,
předpokládalo by to ročně:
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-

dodat na trh 200krát více pelet než se nyní v Rakousku během jednoho roku spotřebuje;

-

vystavět dvakrát více elektráren, než bylo postaveno přibližně za dvacet let od počátku
využívání větrné elektrické energie na celém světě;

-

instalovat 32krát více fotovoltaických zařízení než bylo celkem instalováno za posledních
dvacet let ve světě;

-

instalovat 2,5 miliardy čtverečních metrů solárních kolektorů, což by odpovídalo asi
600násobku dosud nainstalovaných solárních ploch v celém Rakousku.

Nesmíme si dělat žádné falešné naděje, že problém v ropné oblasti je rychle a snadno řešitelný pomocí
přechodu k jiným zdrojům energie. Jen pokud pochopíme, o jak velký problém se jedná, můžeme
naformulovat odpovídající a dostatečně širokou odpověď. Skutečně potřebujeme „energetickou
revoluci“. Středobodem řešení je nutný pokles spotřeby.

Zobrazení č. 17: Globální energetický scénář do roku 2100: V první polovině století hrozí mocný
nárůst spotřeby. Z dlouhodobého hlediska je možno pokles fosilních energií vykompenzovat
obnovitelnými zdroji energie.
Globální energetický scénář do roku 2100
 geotermická energie
 vodní energie
 větrná energie
 biomasa
 solární energie
 solárně-termická energie
 fotovoltatická energie
 uran
 uhlí
 zemní plyn
 ropa
Poprvé v dějinách – v každém případě v moderní době – hrozí zřejmě jedné generaci, že si bude muset
vystačit s menším množstvím energie než jejich rodičovská generace. Vzhledem k obrovskému
nárůstu obyvatelstva by bylo dobré se nad tímto sdělením opravdu dobře zamyslet. Na zobrazení č. 17
je diskutovaná problematika dobře znázorněná (ve vztahu k blížícímu se vrcholu těžby zemního plynu
a limitovaným možnostem využívání uhlí). V první polovině tohoto století stojíme před
předpokládaným přelomem u fosilních nosičů energie a před problémem, že tuto situaci nebude
možno okamžitě vykompenzovat pomocí obnovitelných zdrojů energie. V důsledku toho dojde ke
vzniku velké proluky mezi upotřebitelnou energií a předpokládaným potřebným množstvím energie
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(na zobrazení č. 17 je předpokládané množství světové spotřeby energie znázorněno čárkovaně). Tato
mezera znamená, že v budoucnu budeme moci „konzumovat“ při stávající (horší) energetické
efektivitě skutečně méně energie (méně mobility, méně tepla, méně produktů na bázi ropy, méně
služeb). Chceme-li však žít přibližně na našem současném životním standardu, který je spojen
s čerpáním a využíváním energie, bude nutné opravdu o hodně zvýšit energetickou efektivitu.
Teprve ve druhé třetině tohoto století, až se celosvětově plně rozvinou obory
zabývající se obnovitelnými zdroji energie, především různé formy využívání solární a větrné energie,
bude umožněno obnovení nárůstu spotřeby. Během jedné až dvou generací se nám může, či spíše musí
podařit dosáhnout stoprocentního zásobení energiemi z obnovitelných zdrojů. Jen tím můžeme totiž
překonat řadu našich dnešních problémů:
-

Obnovitelné energie jsou odpovědí na změny klimatu.

-

S obnovitelnými energiemi bychom zajistili zásobování energií na milióny let.

-

Obnovitelné energie by již brzy mohly znamenat možnost snižování cen za energii a hlavně se
postarat o nižší cenovou labilitu, čímž by plánované hospodářství získalo větší stabilitu a
jistotu.

-

Obnovitelné zdroje jsou příspěvkem k zachování míru: milióny decentralizovaných zařízení
na výrobu energie stěží mohou představovat důvod k válce.

To vše se však zdá být zatím pouhým snem. Ale vzhledem ke skutečnosti, že slunce je schopno v čase
kratším než jedna hodina poslat na zem tolik energie jako spotřebuje celé lidstvo za rok, by bylo
směšné, kdybychom si tento sen nepokusili vyplnit. Budoucnost, kdy bude sto procent energie hrazeno
z obnovitelných zdrojů: Existuje k tomuto vůbec jakákoliv jiná realistická alternativa?

These a prognózy
1) Je pravděpodobné, že pro OECD-státy už nikdy nebude k dispozici tolik ropy jako v roce 2008.
Vnitrozemská spotřeba v exportních zemích totiž drasticky stoupá a současně v mnoha zemích klesá
produkce. Možná (je to pravděpodobné), že vrcholu těžby ropy bylo dosaženo již právě v roce 2008.
2) Doba, kdy byla ropa levná a tím pádem byla k dispozici také levná energie, je tedy s konečnou
platností za námi. (Aktuální nízké ceny ropy jsou důsledkem současné nízké poptávky, která je
důsledkem finanční krize.)
Pravděpodobnost, že do roku 2015 překoná cena ropy hodnotu 200 dolarů za barel, je velmi vysoká a
vyloučit tuto možnost by bylo možné jen tehdy, kdyby se aktuální hospodářská krize ještě prohloubila
a vlastně nikdy neskončila.
3) Dohledná „cenová energetická rallye“ by mohla být příčinou další světové hospodářské krize: Po
finanční krizi nastoupí krize energetická. Protože fundamentální příčiny této krize by nebylo možno
rychle odstranit, hrozí v delším časovém horizontu, co se týká konjunktury a cen za ropu, respektive
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za energie, pohyb jako na houpačce: Každá recese způsobí, že nastane na přechodnou dobu průlom
v cenách energie, protože poptávka po ropě z důvodu „Decline-Rate“ (poklesu cen) rychleji a silněji
klesá než produkční kapacita. Každá hospodářská fáze, kdy se začne hospodářství opět zotavovat, však
opět rozevře nůžky mezi nabídkou a poptávkou, zvýší tím cenu ropy a tím dojde k efektům tlumícím
konjunkturu.
4) Obnovitelné energetické zdroje budou působit v této fázi z důvodu (bohužel pomalého) svého
stoupajícího podílu stabilizačně. Budou tlumit všeobecnou energetickou úroveň, která už nikdy
nebude tak nízká jako dnes, a především cenovou volatilitu a tím pádem zvyšovat jistotu plánování.
5) Přesto během několik desetiletí trvající fáze, kdy bude docházet k výměně energií, poklesne
množství energie na jednoho člověka, než jaké bylo k dispozici v období ropy, respektive fosilního
období. Tento pokles by mohl být eventuelně dokonce dosti drastický a v rozsáhlém měřítku. (O
možných hospodářských, politických a sociálních důsledcích takovéhoto vývoje v jednotlivých
světových regionech by na tomto místě nebylo dobré spekulovat.)
6) Teprve velice pomalu a dlouhodobě – na základě využitelného potenciálu, kdy by zásobení energie
bylo ze 100 procent hrazeno z obnovitelných zdrojů – by se lidstvo dostalo na stabilní cestu.
7) „Efficiency first“: Rozhodující a neopomenutelné je obrovské zvýšení energetické efektivity.
8) Rakousko by mělo porovnatelně velmi dobré předpoklady profitovat z „energetické revoluce“.
Zbývá jen doufat, že danou šanci využijeme (budeme chtít využít).

Politika EU týkající se klimatu a energií a její realizace v Rakousku
Od Heinze Kopetze
V těchto dnech se hodně hovoří o rozličných krizích, které se týkají industrializovaného světa, jako
jsou například klimatická, energetická, finanční krize a krize zaměstnanosti. Pochopitelně, že se
experti pokoušejí hledat návrhy k řešení těchto krizí, přičemž vycházejí vždy z oblastí, v nichž jsou
sami odborníky. To je velice nutné, protože řešení těchto problémů je otázkou blízké budoucnosti.
Avšak pokud se tito odborníci budou věnovat jen svému oboru, může dojít k tomu, že se spojitosti
mezi těmito krizovými jevy přehlédnou. Už před mnoha lety se objevil pojem „propojeného myšlení“
– tím bylo sdělováno, že v dnešním komplexním světě je nutné nasazení širších opatření, která
přesahují současné obory činnosti a zahrnují delší časový horizont, aby bylo možno dosáhnout
uspokojivých výsledků.
Když analyzujeme globální problémy dneška pomocí tohoto hlediska, dojdeme k výsledku, že
zásobování energiemi bude hrát v budoucnosti klíčovou roli při překonávání výše zmiňovaných krizí.
To je známo i emisařům Evropské unie a je proto rozvíjena nová politika týkající se energií a klimatu,
která na jedné straně odráží nejrůznější směry uvnitř evropského energetického hospodářství, na druhé
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straně se však ctižádostivě snaží o zajištění dalších zdrojů pomocí obnovitelných zdrojů energie.
Hlavními body této nové politiky jsou:
-

Nová pravidla při zacházení s emisemi

-

Stanovení doby pro zvýšení energetické efektivity

-

Redukce emisí CO2 celkově o 20% oproti roku 1990

-

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie tak, aby činily do roku 2020 20% z celkového
množství

-

Zajistit ukládání oxidu uhličitého (CCS)

-

Další rozvoj atomové energie

Pro Rakousko jsou významnými úkoly hlavně zlepšení energetické efektivity a vybudování
obnovitelných zdrojů energií. Co se této naznačené vývojové linie týče, musí Rakousko podíl
využívání obnovitelných zdrojů energie zvýšit z hodnoty 23,5%, která byla dosažena v roce 2005
minimálně na hodnotu 34% v roce 2020. Začátkem července zveřejnila Evropská komise vzor pro
rozpracování národních plánů činnosti týkající se obnovitelných energií. Tento národní plán činností
se stane klíčovým dokumentem pro budování obnovitelných zdrojů energií v Rakousku. Musí být
vyhotoven nejpozději do června roku 2010, první výsledky by měly být předloženy již ke konci téhož
roku.

Národní plán činnosti týkající se obnovitelných zdrojů energie
Tento plán činnosti zahrnuje pět úseků:
1) Zobrazení dosavadní politiky týkající se obnovitelných energetických zdrojů
2) Očekávaná konečná hodnota spotřeby energie v roce 2020
3) Dílčí cíle a směr dalšího vývoje do roku 2020
4) Opatření k dosažení cíle, speciální opatření týkající se sektoru biomasy
5) Vyhodnocení
O co se jedná v prvním úseku, lze v krátkosti popsat tím, co dělá současná politika pro vývoj
obnovitelných energií. Vzhledem k mnoha aktivitám na regionální a národní úrovni nebude pro
Rakousko těžké vytvořit působivý přehled všech dosavadních aktivit. Druhý úsek má za úkol vytvořit
osnovu týkající se další koncepce. Bude-li Rakousko schopno do roku 2020 pokrývat minimálně 34
procent konečné hrubé spotřeby pomocí obnovitelných zdrojů energie, potom musí být jasné, o jaká
množství se bude jednat a v jakých jednotkách se toto bude vyjadřovat (petajouly nebo tuny ropných
jednotek). To vyžaduje vytvořit odhad konečné spotřeby energie pro rok 2020 v rámci pokračování
dosavadní energetické politiky (referenční scénář), který bude obsahovat na jedné straně odhadovanou
spotřebu energie po provedení šetřících a zefektivňujících opatření (scénář efektivity). Odhad konečné
hrubé spotřeby energie podle tohoto scénáře efektivity, která bude členěna podle množství spotřeby
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energie vynaložené na ohřev a ochlazování, na výrobu elektrické energie a pro transport nabízí
podklady pro další průběh tohoto procesu. Díky novým předpisům Evropské unie existuje možnost
záměny pojmů: V rakouských statistikách byla doposud řeč vždy o konečné spotřebě energií, tento
údaj činil v roce 2007 1.083 petajoulu, směrnice Evropské unie hovoří o hrubé konečné spotřebě
energií, v tomto případě by byl výsledek 1.124 petajoulů. Rozdíly vznikají hlavně především různému
hledisku v propočítávání ztrát. Tyto pojmy a k nim přiřazované hodnoty musí být na začátku procesu
plánování pevně stanoveny.
Třetí úsek tohoto plánu činností předvídá, že členské země stanoví, jakého podílu chtějí do roku 2020
dosáhnout v oblasti spotřeby tepelné, elektrické energie a energie nutné pro přepravu čerpáním
z obnovitelných energetických zdrojů tak, aby bylo dosaženo pro celé Rakousko minimálně 34%.
Přepravního sektoru by se v každém případě mělo týkat přinejmenším deset procent získaných
z obnovitelných energetických zdrojů. Pro přepravní sektor existuje navíc zvláštní úprava: Pohonné
látky, které jsou vyráběny z odpadů nebo celulózy, se pro započtení do deseti procentní hranice
počítají dvojnásobně, elektrická energie získaná z obnovitelných zdrojů 2,5krát – ovšem jen pro
desetiprocentní cíl v přepravním sektoru, ne pro celkový 34procentní cíl.
Stanovení množství obnovitelné energie na dílčích trzích je možné jen tehdy, když je předtím jasno
v oblasti realizovatelného potenciálu v oblasti obnovitelných energií. Aby bylo možno do roku 2020
dosáhnout realizovatelného potenciálu u biomasy, je požadováno, aby převažoval podíl biomasy jak
v referenčním roce 2005, tak se vzestupnou tendencí i v následujících letech až do roku 2020. Pro
tento účel je stanoveno jednotné členění zdrojů biomasy.
Vychází-li se z perspektivního potenciálu v sektorech „biomasa, větrná energie, solárně-termická
energie, fotovoltaika, energie získávaná z vody a geotermická energie“, je pak zřetelné, o jaká
množství obnovitelné energie a z jakých sektorů použitelných na výrobu elektrického proudu,
ohřev/ochlazování a pro přepravu se jedná. Tyto cíle se netýkají pouze Roku 2020, nýbrž všech let od
roku 2010 do roku 2020. Každé dva roky bude předkládána komisi zpráva s informacemi o
rozvoji této oblasti. Protože se při dosahování daných cílů nejedná o dobrovolné úmluvy, nýbrž o
závazky vázané evropským právem, může komise již po předložení první mezizprávy v roce 2012
zahájit smluvní škodní řízení proti členské zemi, pokud se ukáže, že skutečný dosažený pokrok
neodpovídá předepsanému stupni vývoje.
Ve čtvrtém oddíle plámu činnosti musí členské země detailně popsat opatření, která povedou
k úspěšnému dosažení zadaných cílů. Tato opatření jsou zaváděna jednotlivě a to se zřetelem na
adresáta, trvání a očekávanému účinku. To platí pro oblast spořících a zefektivňujících opatření stejně
tak jako pro přednostní podporu obnovitelných energií. Tato opatření jsou rozčleněna na právní,
finanční a všeobecná opatření, přičemž obzvláštní důraz je kladen na otázky přístupu na trh,
vzdělávání, schvalovacím postupům jakožto i odstraňování překážek, které brzdí zavádění
obnovitelných energií.
V pátém oddíle jsou uspořádány otázky týkající se pravidelných zpráv a evaluace (hodnocení).
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Tabulka č. 1: Rozdělení zdrojů biomasy pro národní plán činnosti.
původ

využití

forma (podoba) biomasy

množství PJ
(průběžné
hodnoty 2007)

les

přímé využití

krajina

palivové dřevo

87,4

dřevěné štěpky z lesa včetně zbytků po sekání,
dřevo z polí, jiné

přímé využití

vedlejší produkty z pil a dřevařského průmyslu

78,1

(štěpky, kůra, piliny, atd.),
vedlejší produkty papírenského průmyslu a
celulózek (výluhy), pelety, brikety, staré dřevo, jiné
zemědělství přímé využití

kultury pěstované na orné půdě určené pro výrobu

13,6

energie Etanol, bionafta, biometan, Miscanthus
(ozdobnice), trávy pěstované pro výrobu energie,
řasy, ostatní
vedlejší
produkty

sláma, kejda, hnůj, živočišná a kostní moučka,

3,2

živočišné tuky, vedlejší produkty vznikající při
zpracování ovoce, jiné
odpady

odpady

zbytky jídel, biogenní domácí odpad

9,8

vedlejší produkty z potravinářského průmyslu

20,5

z domácností

průmyslové
odpady

bahno z

1,0

čističek
celkem

213,0

Rakouský potenciál a zadané úkoly z Bruselu
Je předvídatelné, že práce na tomto plánu činností povedou k zásadní diskuzi o budoucnosti našeho
energetického systému. Věcné a obsažné informace o užitečném a do roku 2020 realizovatelném
potenciálu obnovitelných energií v Rakousku (biomasa, vítr, energie z vody, solárně-termická energie,
geotermie, fotovoltaika), členěné podle velikosti potenciálu, zřejmě ukáží, že tyto energetické zdroje
by v roce 2020 mohly pokrývat asi 40% energetické spotřeby, pokud se podaří pomocí
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zefektivňujících opatření stabilizovat spotřebu přibližně na úrovni roku 2006. Proto je důležité položit
si otázku, zda se má Rakousko snažit striktně dodržet Bruselem stanovený minimální 34procentní
podíl energií využívaných z obnovitelných zdrojů nebo plynule navýšit podíl využívaných energií
z obnovitelných zdrojů na hodnotu vyšší než 40 procent. Tato otázka bude vyžadovat předběžné
zodpovězení již v tomto roce, protož členské země musí do konce roku do Bruselu nahlásit, jestli
chtějí využívat flexibilní mechanismy. V tomto směru předpokládaná flexibilita umožní, aby země
vyrábějící větší množství obnovitelné energie než vyžaduje zadaný úkol, toto množství mohly prodat
jiným zemím, kterým se stanovený cíl vlastními silami nedaří dosáhnout a také naopak, aby tyto země
mohly daná množství energie nakoupit za účelem čistě statistického transferu. Ale předtím, než bude
na tuto otázku nalezena odpověď, je účelné, aby byly osvětleny další části evropského energetického
balíčku.

Obchodování s emisemi
Již v „Kyoto-smlouvě“ byla dána možnost, že se ujednávané šetření skleníkovými plyny nemusí
provádět v dané zemi, nýbrž také v některé jiné. Nástrojem by k tomu mohl být obchod s CO2certifikáty (emisními poukázkami).
Zavedení obchodního systému s CO2-certifikáty (emisními poukázkami) bylo před několika lety
oslavováno jako velká inovace důležitá pro řešení problémů s klimatem. Mezitím máme již před sebou
předloženy některé výsledky a nové hodnocení tohoto nástroje se jeví jako zpožděné. Klasický
argument pro obchod s certifikáty tvrdí: Člověk by měl investovat do redukce CO2 tam, kde budou
náklady pokud možno co nejnižší. Avšak tento argument vede k mýlce, neboť je ignorováno, že se
nejedná pouze o problém s oxidem uhličitým, nýbrž také o problém týkající se zásobování fosilními
energiemi a oba tyto problémy spolu naprosto úzce souvisí. Znevažování této souvislosti vede k tomu,
že jsou zaměňovány příčiny se symptomy.

Tabulka č. 2: Díky přebudování energetického systému ve směru obnovitelných zdrojů energií místo
nákupů CO2-certifikátů (emisních poukázek) se dosáhne několikanásobného využití investovaných
veřejných prostředků.

účinky

nákup

zavádění obnovitelných zdrojů

certifikátů

energií

částečné dodržení Kyoto-smlouvy

ano

ano

snížení množství CO2-emisí ve vnitrozemí

ne

ano

zlepšení energetických jistot

ne

ano

Vytvoření nových pracovních míst ve

ne

ano
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vnitrozemí

Emise oxidu uhličitého jsou symptomem a příčinou problému je fosilní energetický systém. Jen tehdy,
bude-li tento systém přebudován na systém využívající obnovitelné zdroje energie, bude natrvalo
zajištěno zásobování energiemi a současně jako vedlejší efekt přestaneme mít problém s emisemi
oxidu uhličitého, protože přestanou existovat. Proto je nevysvětlitelné, proč mnoho zemí investuje
spoustu peněz do potírání symptomů, místo toho, aby řešily problém od příčiny a prostředky, které
hodlají investovat, směřovaly raději k přestavbě energetického systému, neboť tak dosáhnou ve využití
vynaložených finančních prostředků mnohonásobného užitku. Pokud se bude přednostně podporovat
vytváření zdrojů obnovitelných energií, dosáhne se stejným obnosem veřejných prostředků
několikanásobného efektu.
Jak bylo již zdůrazněno, základní problém spočívá v tom, že obchodem s certifikáty bychom vůbec
nebrali zřetel na otázku jak zajistit zásobování energiemi. To by vedlo k tomu, že by oblasti, které
rezignují na přestavbu energetického systému nebo ji provedou jen napůl a namísto toho strčí peníze
do obchodu s certifikáty, nakonec financovaly do výstavby trvalého energetického systému v jiných
částech světa a samy by v časech energetického nedostatku mohly sedět na hromadě certifikátů, avšak
bez dostatečného zásobení energií. Proto není možno dosáhnout smysluplného řešení problému
s oxidem uhličitým pomocí obchodu s certifikáty, nýbrž nahrazením fosilního energetického systému
systémem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů energií. Tento problém je prostě nutno
řešit od základů.
Mohlo by se sice argumentovat, že obchodování s certifikáty je vlastně pomocí pro rozvoj. Avšak to
platí ve velice omezené míře. Země, které by pomoc potřebovaly opravdu nutně, jako třeba mnoho
afrických zemí, stěží vlastní větší projekty, s jejichž pomocí by mohly vyrábět energii z biomasy.
Mohou také proto těžko prodávat CO2-certifikáty (emisní poukázky) průmyslovým zemím a tím
pádem jim to k ničemu není. Jiné rozvinuté země jako například Rusko, Brazílie nebo Čína vytvářejí
větší projekty k získávání energie z biomasy a mohou proto díky obchodování s certifikáty dosáhnout
dodatečných příjmů. To však má opravdu málo do činění s rozvojovou pomocí. Proto by bylo k cíli
vedlo spíše to, kdyby se pomoc na rozvoj navýšila přímo a nevyhazovalo se plno peněz jen tak do
vzduchu.
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