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Zkuste to jinak! Evropa by se měla zaměřit na jednotný trh s plynem a energií. A

by na tom těžební průmysl, ale pro americký petro-
chemickýprůmysl, ocelárny, sklárnybytoznamenalo
zvýšení cen.Protozřejmězpočátkuodsouhlasíminis-
terstvo jen pár projektů, aby vidělo, jak se to projeví
na cenách, a hlavně v jednotlivých odvětvích.
Je to zkrátka politicky citlivé téma a je třeba najít

i to, co je výhodné pro americké národní zájmy. Vý-
voz se totiž odrazí v celosvětovém snížení cen plynu.
Současné vysoké ceny například způsobují to, že je
výhodné těžit plyn v moři u pobřeží Izraele. A Izra-
elci investují hodně do průzkumu svých ložisek, což
by přišlo vniveč.

HN: Vraťme se ještě k těžbě břidličného plynu. Někteří
evropané se domnívají, že těžba plynu z břidlic znečistí
životní prostředí, a ve Francii ji proto dokonce zakázali.
Jaké máte v tomto směru zkušenosti v USA?
Odpovím takto: současná americká vláda opravdu
velmi dbá o ochranu životního prostředí, ale sou-
časně podporuje využívání nekonvenčního plynu.
Mnoho obav je totiž přehnaných a problémy, které
by mohly vést ke znečištění životního prostředí, lze
technicky vyřešit. Myslím, že těžaři by si měli vést
lépe, pokud jde o přesvědčování lidí, že jejich těžba
neohrožuje životní prostředí. Zejména když se těžba
postupně přesouvá z téměř pustých oblastí do hustě
zalidněných míst, řekněme z Texasu do Pensylvánie.
VEvropě je těžbaproblematičtější, je tuvětší hustota
osídlení a nejsou tu zkušenosti s těžbou břidličného
plynu jako v USA.
Navíc veSpojených státechvlastníci pozemků, kde

setěží,podporují těžbubřidličnéhoplynunasvýchpo-
zemcích.NarozdílodEvropy.Vítají to,protožez těžby
majípeníze.VUSAmávlastníkpozemkutaké těžební
práva,akdyžchcenějakáspolečnostprovozovattěžbu
břidličnéhoplynu takzvanýmfrackovánímna vašem
pozemku,musívámzaplatit.VEvropěmáprávaazisk
stát.Farmářiadalšímajitelépůdynemajíztěžbypřímý
ekonomický zisk, a tak ji nepodporují.

HN: další rozdíl je v tom, že v USA začaly s těžbou plynu
malé společnosti, zatímco v evropě chtějí podnikat velké
firmy. Proč ten rozdíl?
V USA a Kanadě odstartovaly revoluci s břidličným
plynem malé a střední společnosti, velké se přidaly
teprve později. Takové firmy, které byly ochotné jít
do nevyzkoušených věcí, riskovat a experimentovat
s novými technologiemi. V USA existuje například
v Texasu nebo Oklahomě dost takových společností,
které prodávají těžařům servisní služby nebo vlastní
těžební zařízení. V Evropě firmy tohoto typu téměř
neexistují. Paknastoupily velkéfirmy.MožnásevEv-
ropě proto budou spíše angažovat větší společnosti,
jako je Chevron, ExxonMobile nebo Shell. A některé
už tu jsou.

HN: Jaký má vliv levný břidličný plyn v USA na výrobu
elektrické energie? Vytlačuje z trhu jiné zdroje, jako je
uhlí nebo jaderné palivo?
VeSpojenýchstátechsiužzačínámemyslet, žeplynby
mohlnahradituhlípřivýroběelektřiny.Žebysemohly
současnéuhelnéelektrárnynechatdožítdokoncesvé
životnosti a pak nahradit plynovými. Navíc má plyn
svévýhodyioprotiobnovitelnýmzdrojůmenergie.Po-
třebujete totiž vyrábět elektřinu i v době, kdy nesvítí

Těžba takzvanéhonekonvenčníhoplynua ropy
mění světovou ekonomiku i strategickou si-
tuaci, říká Edward Chow, americký odborník
na energetiku z Centra pro strategické amezi-

národní studie ve Washingtonu. Podle něj z toho, že
vUSAkvůli břidličnémuplynuklesly jehoceny,může
těžit už i Evropa.

HN: Těžba takzvaného nekonvenčního neboli břidlič-
ného plynu změnila energetickou situaci ve Spojených
státech, kde klesly výrazně ceny energií. Stane se něco
podobného i v evropě?
Je ještěbrzyna to, něco takového říci.Uvidímeza pár
let,Evropateprvezačínázjišťovat, jaknatomsbřidlič-
nýmplynemjea jestli je tumožnébřidličnýplynefek-
tivně těžit. V USA to trvalo zhruba pět let, než těžba
břidličnéhoplynuodstartovalaenergetickourevoluci.
Navíc podmínky v Evropě jsou velmi odlišné od Spo-
jených států. Ale těžba břidličného plynumá už dnes
dopadna cenyplynuvEvropě.Na severoatlantickém
trhu je tak k dispozici mnohem více plynu k okamži-
témuvyužití neždříve. Lodě se zkapalněnýmplynem
zKataru, západníaseverníAfrikypůvodněsměřovaly
do USA, a teď vidíme, že už několik let tyto dodávky
končí v Evropě. Ceny plynu v USA jsou na třetině ev-
ropských cen nebo níže a USA budou za několik let
exportovat břidličný plyn ve velkém.Objevilo se více
cest, jakdodávatplyndoEvropy,nežbyla tradičnído-
prava plynu z Ruska přes Ukrajinu. Roste konkuren-
ce. Tlačí to na ruský Gazprom, což je velký dodavatel
plynu do Evropy, aby přehodnotil dohody se svými
evropskými zákazníky, pokud jdeoceny.Může tomít
vliv i v Česku.

HN: Říkáte, že skutečně významný vývoz plynu z USA
začne až za několik let. Co brání rychlejšímu rozvoji
exportu?
Hlavní problém je v tom, že když chcete zUSAexpor-
tovat plyn do zemí, se kterými nemají Spojené státy
dohodu o volném obchodu, potřebujete exportní li-
cenci od americkéhoministerstva energetiky. V sou-
časnédoběexistuje jen jedenzájemce,kterýmálicenci
na výstavbu příslušného zařízení na zkapalňování
plynu, jejž pak lze transportovat loděmi, a na jeho
vývoz. Firmy zažádaly o dalších 18–19 licencí. Je to
teď na americké vládě, kolik těchto licencí vydá a jak
rychle.Myslím si ale, že tonebude tak rychlé, jak by si
zákazníci kupující zkapalněný plyn přáli.

HN: Proč to zdržení?
Máme několik studií, jejichž vypracování si zadalo
ministerstvoenergetiky.Vychází znich, že vývozzka-
palněného plynu by byl pro Spojené státy jako celek
ekonomickým přínosem. Jenže ne pro všechna od-
větví, někdo na tom vydělá a někdo prodělá. Vydělal

Břidlicový plyn
můžemít vliv
i nameZinárodní
politiku uSa

slunceanefoukávítr, a zplynu je tomožnéaekologic-
ké.Nízkécenyplynutlačí i nacenyuhlí, které jevUSA
oprotiplynurelativnědrahé,a toseteďvyplatívyvážet
do Evropy. Je trochu ironií, že země jako Německo,
kteráodstavuje jadernéelektrárnyachceposílitpodíl
obnovitelnýchzdrojůenergie z ekologickýchdůvodů,
teď dováží do svých elektráren americké uhlí. Právě
tepelné elektrárny spalující uhlí tam totižmohou vy-
rovnat výkyvy v dodávkách elektřiny ze slunečních
avětrnýchelektráren.Plyn je vEvropě stále relativně
drahý na rozdíl od USA.

HN: Mají ještě dnes vůbec jaderné elektrárny šanci, že
bude jejich stavba ekonomicky výhodná a v budoucnu
se zaplatí?
VAmerice už ne. Právě proto, že ceny plynu jsou níz-
kéafinanční riziko stavbynovénukleární elektrárny,
na kterou potřebujete velký kapitál, je příliš vysoké.
Podíl výroby elektřiny z jádra relativně klesá a neo-
čekáváme, že se to změní. V Evropě je to jiné, Evropa
v tomhle nebude následovat USA, dokud se i tady
nesníží ceny plynu. Váš problém v Evropě je v tom,
že tu není jednotný evropský trh s plynem a elek-
třinou. Nemůžeme proudit volně z jednoho konce
Evropy na druhý, jako je tomu ve Spojených státech.
Potřebujete postavit propojení plynovodů a energe-
tických sítí.

HN: Co je vaše rada pro evropu? Vybudovat jednotný
evropský trh s energiemi?
Už tu podlemne existuje jednotný evropský trh s ro-
pou, Evropa je propojena ropovody. Problémy jsou
v oblasti plynu a elektrické energie, ať již jde o pro-
pojení energetických sítí, nebovytváření jednotných
evropskýchpravidelproobchodovánísplynemaelek-
třinou. Důležité je to zejména pro malé státy, jako je
Českárepublika.Dávámtovětšípružnost.Energetika
je navíc odvětví, kde hodně fungují úspory z rozsahu.
Potřebujete velké celky,malé trhynepřispívají k eko-
nomickéefektivitě. Evropabyseměla zaměřitna jed-
notný trh, a ne na projekty, jako je stavba plynovodů
z Asie typuNabucco.

HN:VAmerice se těží takzvaná nekonvenční ropa, napří-
klad z břidlic, nebo v Kanadě z ropných písků. Používají
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V USA má
vlastník pozemku
i těžební práva.
Když chce nějaká
společnost
provozovat
těžbu břidličného
plynu na vašem
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vám zaplatit.
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. A ne na projekty, jako je stavba plynovodů z Asie typu Nabucco, radí expert z USA

se už i klasickou cestou vytěžená naleziště. Jde o stejnou
revoluci v energetice, jako je břidličný plyn?
VeSpojených státech to tak funguje. Ale ceny ropy se
tvoří na světovém trhu, zatímco ceny plynu jsou růz-
nénaoddělenýchtrzích,napříkladvSeverníAmerice,
vEvropěavseverovýchodníAsii.Dnes stojí evropská
ropa typu Brent více než americká typu Texas Inter-
mediate. Rozdíl je dvacet dolarů na barel. Po většinu
mé kariéry v ropném průmyslu to bylo opačně, ame-
rická ropa byla dražší. V posledních měsících USA
vytěžily více ropynež za stejné období kdykoliv v po-
sledních dvaceti letech.

HN:Může se to opakovat i jinde ve světě? Kde ještě jsou
ložiska nekonvenční ropy?
Něco podobného se může stát kdekoliv. Bylo by za-
jímavé zaspekulovat si o tom, co by se stalo, kdyby
Rusovépoužili stejnou technikupři těžběna západní
Sibiři.Mimochodem, na trhu se podlemě i tak objeví
další ropa.Ropnýprůmysl jenáročnýnakapitál a čas,
když rozhodneteozačátkutěžby,projeví se tozačtyři
pět let. Ceny ropybylyvposledních letechvysoké,fir-
my investovaly do těžby, takže se to na trhu projeví.
I když je třeba připomenout, že do ceny ropy se pro-
mítá hodně politická nestabilita a nejistota – třeba
válka v Sýrii nebo sankce vůči íránskému režimu, vý-
vojveVenezueleposmrtiCháveze.Takže jedost těžké
říci, kambude cena ropy směřovat.Ve střednědobém
horizontu očekávámpokles cen.

HN: Jaké jsou strategické dopady nekonvenční těžby
ropy a plynu?
VeWashingtonu se už diskutuje o tom, že když jsou
Spojené státy stále méně a méně závislé na dovozu
plynu a ropy, bude tomít dopady na vojenskou pozi-
ci USAve světě. Někteří lidé tvrdí, že už se nemusíme
tolik starat o ochranu oblastí, kde se těží energetické
suroviny, aoochranutras, pokterýchproudí, protože
nástoužtoliknetrápí,nejsmenanichtakzávislí.Mění
se i chování Spojených států na mezinárodní scéně.
Například pokud jde o ropné sankce vůči Íránu. Pro
Ameriku teď bylomnohem snazší podpořit jejich za-
vedení. Některé politické nástroje bylo zkrátka dříve
mnohemtěžšípoužít, kdyžZápadspotřebovával stále
více a více ropy ze zahraničí.

foto: HN - MartiN SvozíleK

Břidličná horečka

Největší zásoby břidličného plynu jsou v Číně

133,7 miliardy dolarů
Tolik peněz se ve Spojených státech investovalo do těžby břidličného
plynu v letech 2008–2012. Přibližně pětina těchto investic přišla ze
zahraničí.

36,1 bilionu krychlových metrů
Největší světové zásoby břidličného plynu má podle odhadů americké
Energy Information Administration Čína. Druhé jsou Spojené státy
s 24,4 bilionu krychlových metrů a na třetím místě je Argentina s 21,9
bilionu krychlových metrů.

redukce odhadů
Podle původních odhadů EIA mělo velkými zásobami břidličného plynu
ve výši 5,3 bilionu metrů krychlových disponovat Polsko. Loni ale polští
geologičtí experti prudce snížili tento odhad pod 800 miliard metrů
krychlových.

Edward Chow
Pracuje

ve washingtonském
think-tanku Centrum pro
strategické a mezinárodní
studie.

Třicet let pracoval
v ropném průmyslu,
většinu času pro
společnost Chevron.

V letech 1989–1991
zastupoval Chevron
v Číně, byl viceprezidentem
společnosti pro zahraniční
vztahy, podílel se
na jejích investicích
v Asii a nakonec byl jejím
viceprezidentem.

Působil také jako
poradce americké vlády
pro energetiku.
foto: GooGle

Kde hledat břidličný plyn

Odhadvytěžitelných ZásObbřidličnéhOplynu
(v biliOnechkrychlOvýchmetrů)

Světadíl zásoby

Severní Amerika 54,7

Asie 39,3

Jižní Amerika 34,7

Afrika 29,0

Evropa 16,8

Austrálie 11,2

Evropa kvůli břidličnému boomu
v USA odstavuje plynové elektrárny
Evropské energetické podniky
v poslední době odstavují jednu
elektrárnu na zemní plyn za dru-
hou. Ani nejmodernější plynové
elektrárny totiž nejsou schopny
konkurovat rostoucímu dovozu
levnéhouhlí zpřebytkůvUSA,kde
elektrárny díky „břidlicové revo-
luci“ masově přecházejí na plyn.
Napsal to listTheWallStreetJour-
nal (WSJ). Důsledky amerického
břidlicovéhoboomupociťují i čes-
ké a slovenské elektrárny.
Poslednímpříklademtohototren-

dujestředečníoznámeníněmecké-
hokoncernuE.ON, že zvažuje vyřa-
ditzprovozunedávnovybudovanou
elektrárnu na plyn ve slovenských
Malzenicích.E.ONsepřitomdohodl
sněmeckýmregulačnímúřadem,že
dvě své moderní plynové elektrár-
ny v Německu ponechá v provozu,
i kdyžnanichprodělává.
Minulý týden obchodní ředitel

české společnosti ČEZ Alan Svo-
bodařekl, žepovětšinurokusefir-
měnevyplatí spouštětzcelanovou
plynovouelektrárnuvPočeradech,
protoževýrobaelektřinyzplynu je
teďkvůlidrahémuplynu, levnému
uhlí a přebytku emisních povole-
nek nákladnější.
Tento týden rozhodla o odsta-

vení své plynové elektrárny v Ně-
meckunorskáStatkraftapodobné
krokypřijaly ienergeticképodniky
v Británii i jinde v Evropě.
Pro evropské politiky to před-

stavuje dilema – levnější elektři-

na z uhlí může poskytnout chabé
ekonomice kýženou vzpruhu, ex-
panzeuhlí je všakzcelaneslučitel-
ná s evropskými plány snižování
emisí skleníkovýchplynů.Těchvy-
pouští plynové elektrárny na jed-
notku energie výrazně méně než
uhelné.
Uhlí v Evropě zlevnilo v důsled-

ku přechodu amerických elektrá-
ren z uhlí na ještě levnější plyn, je-
hoždostupnostvUSAdíkyrozvoji
těžbyzbřidlicprudcevzrostla.Uhlí
je tak v USA přebytek a exportuje
se do zámoří.
Loni americkývývozuhlí doEv-

ropy vzrostl o 23 procent, uvádí
údajeamerickéhoÚřaduproener-
getické informace (EIA).Cenauhlí
na evropské energetické burze
EEX klesla za poslední rok o 19
procent, zatímco cena většiny
plynu v Evropě je vázána na ceny
ropy, které zůstávají relativně vy-
soké.
Uhlí z USA snižuje jeho ceny

v Evropě a vytlačuje z výroby
elektřiny plyn. Například v Britá-
nii podíl uhlí na výrobě elektřiny
loni stoupl na maximum za 17 let,
zatímco podíl plynu obdobným
tempemklesl.
Situaci plynových elektráren

výrazně ztěžuje i expanze obnovi-
telnýchzdrojů jakovětrua slunce,
protože jejich produkce je obvyk-
le vysoká ve špičkách, pro jejichž
obsluhu jsou určeny i elektrárny
na plyn. ČtK
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