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Anotace 

V předložené práci je popsán přehled o způsobech těžby ropy a srovnání výhod a nevýhod 

ropy a jejich alternativ z hlediska ekonomického. V první části je vysvětleno co to vlastně 

ropa je, jak vzniká, jaké známe druhy ropy a jsou zde popsány způsoby těžby ropy i 

historie její těžby a v neposlední řadě současné zásoby ropy a její cena. V další části jsou 

popsány ropné deriváty a jejich využití. Ve třetí části jsou rozebrány alternativní náhrady 

ropy a také je zde vyhodnocena jejich ekonomická náročnost. 

Klí čová slova: Ropa, deriváty, alternativy 

Summary 

The work presents a survey of crude oil production ways and compares crude oil 

advantages and disadvantages and its alternatives in the light of economics. The first part 

gives a detailed explanation of what crude oil actually is, how it develops and what crude 

oil sorts we know. It deals with ways of crude oil production and its history and last but not 

least it considers the current crude oil reserves and its price. The next part presents 

petroleum derivates and their use. The third part discusses alternative crude oil substitutes 

and evaluates their economic demands. 

.Keywords: crude oil, derivates, alternatives 
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Seznam použitých zkratek 

Cizojazyčné zkratky: 

API – American Petroleum Institute 

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries 

SPE – Society of Petroleum Engineers 

WPC – World Petroleum Council 

AAPG – American Association of Petroleum Geologists 

SPEE – Society of Petroleum Evaluation Engineers 

CFPP – Cold Filter Plugging Point 

České zkratky 

CČ – cetanové číslo 

EKO - ekologický 

MEŘO – metylester řepkového oleje (bionafta) 

TOEL – extra lehké topné oleje 

LTO – lehké topné oleje 

TTO – těžké topné oleje 

NA – nezjištěno 
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ÚVOD 

Když si do jakéhokoliv vyhledávače na internetu zadáte vyhledat slovo ropa, 

vyhledávač Vám zobrazí přes 38 milionů odkazů na toto téma, po chvilce studování těchto 

odkazů se můžete dovědět o tom, co to vlastně ropa je, jaké je její využití a také to 

nejpodstatnější a to jaká je její současná cena. Při hledání všech těchto faktů můžete na 

internetu strávit více než jeden den svého volného času s pocitem, že stejně pořád nevíte 

to, co jste chtěli vědět a proto jsem se rozhodl napsat v rámci mé bakalářské práce 

kompletní rozbor všech známých faktů o ropě, ropných derivátech a alternativách. 

Podle mého názoru v současné době lidé nevěnují dostatečnou pozornost této 

přírodní hořlavé kapalině hnědé barvy, kterou tvoří směs pevných, tekutých a plynných 

uhlovodíků, především alkanů, a proto cena ropy neustále roste, zatímco zásoby 

dostupných ložisek se zmenšují, vědci dokonce předpovídají, že současné zásoby ropných 

ložisek nám při dnešní stoupající spotřebě vystačí na pouhých 40 až 70 let, proto bychom 

si měli položit otázku, jestli budou lidé ochotni kupovat suroviny vyráběné z ropy, kterých 

cena bude v následujících letech rapidně stoupat a co bude až se zásoby ropy úplně 

vyčerpají? Co všechno je vlastně závislé na ropě? Jak moc jsou lidé závislí na této 

kapalině? Na tyto a na mnoho dalších otázek se pokusím odpovědět v průběhu své práce.  

Nejdůležitější částí mé práce v rámci současného vývoje je kapitola věnovaná 

alternativním náhradám za ropu. Do dnešní doby se vědcům nepodařilo najít směs 

chemických látek nebo jinou surovinu, která by dokonale nahradila ropu ve všech 

odvětvích a výrobcích, pro které je tato surovina nezbytná, a proto bych tuto kapitolu mohl 

klidně srovnávat s výletem do vesmíru, který byl ještě před pár desítkami let pro lidstvo 

stejně nepochopitelný jako dnešní otázka existence lidstva bez ropy. Co všechno by se dalo 

použít místo ropy, odkud je možné čerpat stejnou energii jakou nám dává tato kapalina, je 

vůbec možné najít v dnešní době ještě nějaká ložiska ropy, nebo nám zůstává jenom 

doufat, že vědci včas objeví vhodnou náhražku a tyto otázky další generace nebudou muset 

vůbec řešit? Tyto a další otázky bude řešit následující práce 

Cílem práce je vyhodnocení způsobů těžby ropy a srovnání výhod a nevýhod ropy 

a jejich alternativ z hlediska ekonomického . 
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1. ROPA JAKO SUROVINA, ZP ŮSOBY TĚŽBY 

1.1 Vznik ropy 

Na začátku své práce bych měl vysvětlit, co to vlastně ropa je. Ropa je kapalina 

hnědé až nazelenalé barvy, kterou tvoří směs pevných, tekutých a plynných uhlovodíků, 

především alkanů. Pro ropu je velice důležitá její hustota, která se měří v stupních API 

a počítá se při 15,6 °C, tato stupnice je nepřímo úměrná našemu kg/m3. Druhou důležitou 

vlastností ropy je její sladkost nebo kyselost, která závisí na množství síry, kterou daná 

ropa obsahuje a platí, že čím je ropa sladší, tím má větší hodnotu pro rafinerie. Ropa se 

měří v barelech, přičemž jeden barel odpovídá 159 litrům. 

„Ropa může vznikat různými způsoby v mnoha typech hornin a hromadit se 

v neobvykle široké škále prostředí – třeba pod sibiřskou věčně zmrzlou půdou nebo 

v písčitých výplních starých jeskyní.“1  

Pokud bychom chtěli vznik ropy vysvětlit hodně zjednodušeně, mohli bychom 

říct, že ropa vznikala v prostředí mělkého šelfového moře, v místech, kde voda obsahovala 

veliké množství dusičnanů, fosforečnanů, železa a dalších biogenních prvků z hornin, které 

zvětraly ve vnitrozemí a proto v těchto místech docházelo k přemnožení planktonu, byly to 

místa při ústí velkých řek nebo místa kde hluboké mořské vody vystupují na povrch moře.  

Plankton po skončení svého krátkého života dopadal na mořské dno, kde se 

postupem času hromadil a za předpokladu aktivních mořských proudů a dostatku kyslíku 

byl překrýván dalšími sedimenty a tak po uplynutí několika staletí vzniklo mohutné těleso 

nahromaděných hornin, které tvořili tak zvané zdrojové horniny a pak už záleželo jenom 

na tom, jak hluboko se nacházejí tyto usazené horniny, protože s každými 30-40 metry 

poklesu pod zemský povrch stoupá teplota o 1 °C a tak se v některých případech stalo, 

že zdrojové horniny, které se nacházely hluboko pod zemským povrchem byly jednoduše 

spáleny na uhlík, ropa vznikala při teplotách 65 – 150 °C což odpovídá 2 200 až 5 500 m 

pod zemským povrchem. Tomuto rozmezí teplot a hloubky se říká ropné okno. Pro ropu je 

také velice důležitý bod tekutosti. Je to rozmezí teplot, ve kterých si ropa ještě zachovává 

tekutý stav a to mezi - 60 °C a 52 °C. Vznik ropy tímto způsobem se zahrnuje mezi teorie 

o organickém původu ropy, avšak existují také teorie o anorganickém původu, který 

 
1 CÍLEK V., KAŠÍK M. Nejistý plamen. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007,  23.s. ISBN 978-80-7363-122-2 
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předpovídal Mendělejev. Mendělejevova teorie je založena na vzniku ropy působením 

přehřáté páry na karbidy těžkých kovů v dobách kdy se tyto kovy vyskytovali blízko 

zemského povrchu.  

„Ropa je obsažena v pórech propustných hornin (většinou pískovec a vápenec), 

není tedy uložena v žádných podzemních jeskyních v podobě jezer či moří. Aby se mohlo 

vytvořit ropné ložisko, je třeba, aby byly propustné horniny obsahující ropu obklopeny 

horninami, které jsou nepropustné. V propustné hornině se zadrží i voda a zemní plyn, 

které ropu doprovázejí.“2 Základní typy ložisek znázorňuje následující obrázek:  

Obrázek č.  1: Schématické znázornění různých typů ropných ložisek 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa [Cit. 15. 04. 2010] 

1.2 Druhy ropy a její základní fyzikáln ě-chemické vlastnosti 

Pro ropu je velice důležitá její hustota, která se měří v stupních API a počítá se při 

15,6 °C, tato stupnice je nepřímo úměrná našemu kg/m3. Druhou důležitou vlastností ropy 

je její sladkost nebo kyselost, která závisí na množství síry, kterou daná ropa obsahuje a 

2 BLAŽEK, J; RÁBL, V. Základy zpracování a využití ropy. 2. vyd.  

Praha: VŠCHT, 2006. 13 s. ISBN 80-7080-619-2 
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platí, že čím je ropa sladší, tím má větší hodnotu pro rafinerie. Ropa se měří v barelech, 

přičemž jeden barel odpovídá 159 litrům. 

Podle hustoty můžeme ropu rozdělit na: 

- těžkou ropu (do 20 °API), 

- běžnou ropu (25 – 35 °API), 

- lehkou ropu (více než 35 °API). 

Podle obsahu síry nebo již zmíněné sladkosti nebo kyselosti na: 

- ropu s malým obsahem síry (0 – 0,06 hmot. %), 

- ropu se středním obsahem síry (0,6 – 1,7 hmot. %), 

- ropu s vysokým obsahem síry (nad 1,7 hmot. %). 

Druhy ropy -  ropné standardy určující ceny na trhu: 

- směsná ropa BRENT: 38 – 40 °API a obsah síry 0,3 hmot. %, za tuto cenu se 

prodává ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu, 

- WEST TEXAS INTERMEDIATE (WTI): 38 – 40 °API a obsah síry 0,3 hmot. %, 

cena severoamerické ropy, 

- DUBAI: 31 °API, 2 hmot. % síry, cena ropy na Blízkém východě určená pro 

asijsko-pacifický trh, 

- TAPIS – cena lehké ropy pro Dálný východ, 

- MINAS – cena těžké ropy pro Dálný východ, 

- Ropa OPECu: Arab Light, Bonny Light, Fateh, Minas, Saharan Blend, Tia Juana 

Light, Isthmus. 

Další rozdělení ropy: 

- konvenční: ropa pocházející z ropných ložisek, 

- nekonvenční: ropa získávaná z černých břidlic nebo ropných písků (tvoří jenom 5% 

celkové produkce). 

Složení ropy: 

- uhlík tvoří 84 – 87 % hmotnosti ropy, 

- vodík tvoří 11 – 14 % hmotnosti ropy, 

- kyslík tvoří kolem 1% hmotnosti ropy, 

- síra tvoří 0,1 až  4% hmotnosti ropy, 

- dusík tvoří kolem 1% hmotnosti ropy. 
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1.3 Těžba ropy – historie a sou časnost 

V začátcích objevení ropy byla ropa využívána jako přísada do stavebních 

materiálů nebo jako laxativum, toto využití se váže na období staré Sýrie a v římských 

dobách.  

První vrt uskutečnil E. Drake v Pensylvánii, z kterého byly v roku 1859 vytěžené 

první barely ropy, ropa se prodávala za 75 amerických centů za barel, o 7 let později 

Drakeovu společnost zničila v konkurenčním boji firma Johna D. Rockefellera, který 

vyráběl produkt s názvem standard oil. Rockefellerova firma se v průběhu pár let stala 

světovým monopolem mezi naftařskými společnostmi. Postupem času byly nalezeny 

ložiska v Rusku, Indonésii a v dalších krajinách.  

Ropný průmysl se zaměřoval na výrobu automobilů a později na letecký benzin, 

k rychlému rozvoji tohoto průmyslu přispíval i rychlý technický pokrok a maximální 

využívání fosilních paliv, což také způsobovalo ničení životního prostředí a hromadění 

oxidu uhličitého v atmosféře. Rockefellerova firma se přetvářela a spájela s jinými 

vlivnými společnostmi, přitom častokrát využívala i nekalé praktiky a proto její monopolní 

postavení přes zásahy protimonopolních úřadů vydrželo až do roku 1950. Státy Blízkého 

východu velice těžce nesly, že Spojené státy ovládaly světové ceny ropy a proto v roce 

1961 založili organizaci známou jako OPEC (Organizace států vyvážejících ropu), 

zakládající členské státy byly: Irán, Kuvajt, Saudská Arábie, Irák a Venezuela, později se 

připojili Katar, Indonésie, Libye, Alžírsko, Angola, Ekvádor, Spojené arabské emiráty, 

Nigérie a Gabun. Po založení OPEC  následovalo období střídání monopolního postavení 

mezi OPEC a USA. 

V současnosti OPEC disponuje se 75% světových zásob, podílí se tak na jedné 

třetině veškeré ropné produkce a polovině objemu vývozu ropy. Z OPEC se tak stala 

mezivládní organizace, která dokonale koordinuje vlády 12ti členských zemí (Gabun 

a Indonésie již nejsou členové).  

1.3.1 Metody využívané p ři těžbě ropy 
Na počátku těžby ropy bylo využíváno tzv. nárazové hloubení. Princip této 

metody spočíval v tom, že se do vrtu spouštělo těžké dláto zavěšené na laně, které svými 

nárazy na dno vrtu tříštilo horniny nad ložiskem, nález ložiska byl doprovázen erupcí ropy 

nebo zemního plynu.  
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V současné době se využívá tak zvané rotační vrtání, které se provádí pomocí 

vrtací hlavy a cirkulující kapaliny, která se nazývá výplach, pro tuto metodu je důležité nad 

ložisko upevnit vrtnou věž, na které je jeřáb, který manipuluje s vrtací hlavou, která je 

upevněná pomocí trubek na soutyčí, kde jsou tyto trubky připevněny na kotouč, který je 

poháněn motorem.  

Obrázek č.  2:  Schéma vrtné věže (A), a schématické znázornění vrtání a pažení vrtu (B),  
 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa [Cit. 15. 04. 2010] 

Další způsoby vrtání jsou například turbínové vrtání a vrtání pomocí 

elektromotoru. Při vrtání na moři se využívají plovoucí ropné plošiny a vrtné lodě. 

Metody těžby ropy se rozdělují na: 

Primární metody – jsou metody využívány při těžbě ropy, která přirozeně 

vyvěrala na zemský povrch, tlak zemského plynu způsobuje, že ropa vytéká samovolně, 

touto metodou se vytěží 20% ropy v nalezišti. Mezi primární metody patří: těžba 

kontrolovaným tokem, těžba proudem plynu, těžba čerpáním. 
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Sekundární metody – se využívají, když klesne tlak v nalezišti a je potřebné čerpat 

ropu pomocí pump nebo jiných přístrojů, které zvyšují tlak v nalezišti, spolu s primárními 

metodami se vytěží 25 až 35% ropy. Mezi sekundární metody patří: těžba podporovaná 

vtláčením plynu, těžba vtláčením vody. 

Terciární metody – se využívají tehdy, když jsou sekundární metody nedostačující 

a pořád je to ekonomicky výhodné, což znamená, že cena těžby musí být menší než cena 

ropy. Princip této metody je ve snižování viskozity ropy, což se provádí injektáží horké 

vodní páry, která je získávána kogenerací. Tyto metody umožňují vytěžit dalších 5 až 15% 

ropy. Mezi terciární metody patří: těžba podporovaná vtláčením oxidu uhličitého, těžba 

podporována vtláčením horké vodní páry, těžba podporována zapálením ložiska. 

Těžba kontrolovaným tokem – jak jsem se již zmínil, tento druh těžby patří 

mezi primární metody a proto je zřejmé, že se provádí na začátku těžby ropy z ložiska, kdy 

je ještě v ložisku dostatečný tlak, který v místě kde vrt protíná dno vrtu, musí být větší než 

hydrostatický tlak těžené tekutiny, aby byl schopný vytlačit ropu do těžního vrtu. 

Těžba proudem plynu (plynovým liftem) – princip tohoto druhu těžby spočívá 

v tom, že se část vytěženého plynu vrací do těžních stoupaček, což způsobuje zvětšení 

množství plynu v těžené kapalině a tím se sníží hydrostatický tlak v ložisku, tento druh 

těžby je vhodný i pro ložiska s menším tlakem v místě těžby. 

Těžba ropy čerpáním – tento způsob se využívá v případech kdy dochází 

v ložisku k poklesu tlaku a proto se do něj spouštějí čerpadla, kterými se ropa čerpá na 

povrch.  

Těžba vtláčením plynu – způsob funguje na stejném principu jako těžba ropy 

čerpáním akorát místo čerpadla se do vrtu spouští pomocná sonda, která do ložiska vtlačuje 

vytěžený plyn, který se rozpouští v ropě, tím sníží její viskozitu a vytlačí jí na povrch. 

Těžba vtláčením vody – ložisko se uměle zavodňuje čerpáním vody nebo 

vhodných roztoků, které vytěsňují ropu z ložiska. Vlastnosti vody, která je vháněna do 

ložiska, se upravují přidáním povrchově aktivních látek, například oxidu uhličitého. 

Těžba vtláčením horké vodní páry – do pomocného vrtu se vhání vodní pára, 

pomocný vrt je veden několik metrů od těžebního vrtu, vodní pára způsobí, že se nahřeje 

prostor mezi pomocným a těžebním vrtem, což způsobí, že se sníží viskozita ropy a zvýší 

se tlak v nahřívané oblasti a tím se zvýší tok ropy v těžebním vrtu. 
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Těžba zapálením ropného ložiska – na začátku se provede jeden nebo více 

pomocných vrtů a v místě kde jeden z těchto vrtů protíná roponosnou horninu, se zapálí 

ropa, která je nasáklá v této hornině. Sondou se pak do místa přivádí potřebný kyslík, který 

udržuje spalování ropy. Poté tímto vytvořené teplo způsobí, že se v ložisku sníží viskozita 

ropy a zároveň se zvýší tlak v ložisku a následně dochází ke zvýšení toku ropy v těžebním 

vrtu. 

Někdy jsou roponosné horniny málo propustné a je potřeba zvýšit jejich 

propustnost. To se provádí vháněním kyseliny do vrtu nebo odstřelem speciálních nábojů. 

Také se provádí vhánění oxidu uhličitého, extrakce ropy superkritickými tekutinami, 

ale tyto metody se zkouší pouze v omezené míře.  

Obrázek č.  3: Schématické znázornění : A – těžba ropy kontrolovaným tokem, B – plynovým 

liftem, C – čerpáním 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa [Cit. 15. 04. 2010] 

 

1.3.2 Druhy ropných vrt ů 

Existují tři druhy ropných vrtů a to studní – těžební, injektážní a pomocné vrty. 

Pomocí těžebních studen se provádí vlastní těžba ropy. Injektážní vrty slouží na vhánění 

stlačeného plynu nebo vody do ložiska a tím dochází k zvyšování tlaku působícího na ropu  
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v nalezišti, využívají různé technologie, například vhánění chladné vody do horkého 

horninového masivu, čímž způsobují popraskání hornin, které umožňuje průchod injektáže 

hlouběji do masivu. Pomocné vrty jsou využívány například k získávání vody nebo 

pozorování stavu ložiska. Při těžbě ropy je nejdůležitější správné uspořádání těchto tří vrtů. 

Podle účelu lze ropné vrty rozdělit na průzkumné a produkční vrty.  

„Průzkumné vrty se provádějí za účelem nalezení a prozkoumání ložiska ropy 

a/nebo zemního plynu. Proto se při jejich vrtání odebírají odvrtané materiály, které se 

analyzují, sbírají se data z velkého množství geofyzikálních měření, která slouží ke 

stanovení umístění, velikosti a tvaru ložiska, provádějí se testy produktivity a chování 

ložiska v okolí vrtu (pokles tlaku apod.). Některé průzkumné vrty mohou být vhodným 

vybavením (vystrojením) přeměněny na produkční vrty.  

Produkční vrty se vrtají za účelem těžby ropy nebo zemního plynu z objeveného 

a prozkoumaného ložiska. Musí se vrtat na takových místech a v takovém počtu, aby se 

z ložiska vytěžilo co největší množství ropy nebo plynu za co nejnižší cenu.  

Průzkumný vrt na pevnině do hloubky cca 2 km vyjde zhruba na 25 milionů Kč, 

vrt do hloubky cca 5 km však už stojí 250 – 300 miliónů Kč. Světové statistiky uvádějí, že 

pětina průzkumných vrtů je neúspěšná.“3 

V poslední době se rozvíjí vrtání na moři, které se provádí z tak zvané vrtné 

plošiny, která je umístěna v oblasti, kde je moře mělké, což splňují šelfové oblasti moře, 

kde je voda moře hluboká 200 až 400 metrů. Vrtné plošiny se musí umístit na ocelové 

pilíře, které odolají vysokým mořským vlnám, na plošině je umístěna vrtná věž se vším co 

je potřebné k těžbě, včetně prostoru pro obsluhu.  

1.4 Spot řeba a cena ropy  

1.4.1 Současné zásoby ropy 
Všechny odhady rezerv zahrnují nejistoty, v závislosti na množství spolehlivých 

geologických a technických dat, které jsou k dispozici a interpretaci těchto údajů. Relativní 

míra nejistoty může být vyjádřena rozdělením rezerv do dvou hlavních skupin a to na 

prokázané (těžitelné) a neprokázané, dále se ještě neprokázané rezervy mohou dělit na 

pravděpodobné a zjištěné. Prokázané zásoby mají nejméně 90% spolehlivost využití,  

3 BLAŽEK, J; RÁBL, V. Základy zpracování a využití ropy. 2. vyd.  

Praha: VŠCHT, 2006. 16 s. ISBN 80-7080-619-2 
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při stávajících politických a ekonomických podmínkách a technologiích. Pravděpodobné 

zásoby mají kolem 10% spolehlivost a spolehlivost zjištěných zásob se pohybuje kolem 

50%. Propracovanější systém hodnocení ropných akumulací byl přijat v roce 2007 

společností Petroleum (SPE), Světové ropné rady (WPC), Americké asociace naftových 

geologů (AAPG), a společností SPEE, tento systém přidal do současného rozdělení zásob, 

rozdělení zdrojů na podmíněné, perspektivní a netradiční.  

Obrázek č.  4: Prokázané zásoby ropy v roce 2009 (v bilionech barelů) 

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_reserves#cite_note-16 

 

Tabulka č.  1: Odhadované rezervy podle zemí v roce 2008, Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky jasně vyplývá, že největší rezervy ropy mají krajiny sdružené 

v organizaci OPEC, o které jsem se zmiňoval již dříve. V současnosti se pozornost všech 

ropných společností soustřeďuje na hledání nových ložisek. Nová ložiska se objevují 

v oblastech rozvojových zemí, které nemohli být dříve prozkoumány, nejvíc naděje se 

vkládá do objevení ložisek v polárních oblastech, které jsou díky své nepřístupnosti dosud 

neprozkoumané. Hledání ložisek kromě technologických a ekonomických problémů 

ztěžuje ohled na životní prostředí a vysoké náklady na průzkum těchto oblastí. Mezi další 

oblasti kde by se mohla nacházet ložiska ropy, jsou šelfové oblasti moří, kterých průzkum 

je také velice nákladný a těžko dostupný.  

1.4.2 Produkce versus spot řeba ropy 
Do dnešní doby se vytěžilo kolem 900 miliard barelů ropy. Některé skeptické 

předpoklady současných trendů uvádějí, že při současné produkci a spotřebě ropy nám 

objem nevytěžené ropy v ložiskách vystačí na příštích 40 let. 

V roce 2007 statistiky uvedly, že největší spotřebitelé ropy byly „USA 

(943 mil. t), Evropská unie (703,9 mil. t), Čínská lidová republika (368,0 mil. t), Japonsko 

(228,9 mil. t), Indie (128,5 mil. t), Rusko (125,9 mil. t), Německo (112,5 mil. t), Jižní 

Korea (107,6 mil. t) a Kanada (102,3 mil. t). Poptávka po ropě stoupá v současnosti asi 

o 2 % ročně.“4 

 
Tabulka č.  2: Přehled celkové produkce ropy v jednotlivých oblastech, Zdroj: Vlastní zpracování 

 
4 Ropa – verze z 10. 04. 2010 

URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa [Cit. 15. 04. 2010] 
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Tabulka č.  3: Přehled celkové spotřeby ropy v jednotlivých oblastech, Zdroj: Vlastní zpracování 

Kompletní přehled spotřeby a produkce v rámci států se nachází v přílohách. 

1.4.3 Cena ropy 
Poptávka po ropě je vysoce závislá na globálních makroekonomických 

podmínkách. Podle Mezinárodní energetické agentury mají vysoké ceny ropy obecně velký 

negativní dopad na globální ekonomický růst. 

Cena ropy, stejně jako cena všech komodit, je předmětem větších výkyvů 

v průběhu času, především je cena ropy vázána na celkový hospodářský cyklus. Když 

poptávka po zboží, jako je ropa překročí výrobní kapacity, ceny budou růst poměrně 

prudce, protože obě nabídky a poptávky jsou v krátkodobém horizontu poměrně nepružné. 

V průběhu doby budou muset podniky i jednotlivci vymyslet způsoby, jak snížit svojí 

spotřebu ropy jako reakci na vysoké ceny, které podporují nové investice do výroby 

a příchod nových zdrojů na trh, postupně se začne obnovovat rovnováha v nabídce 

i poptávce. Mimořádné zvýšení cen v polovině roku 2008 způsobila celosvětová poptávka 

po ropě, která byla podstatně vyšší než nabídka.  

„Příliš rychlá spotřeba ropy ve všech sférách našeho života nás vystavuje přílišné 

závislosti. Cena ropy, kterou už platíme a budeme platit stále více a více, je nejenom cena 

za globální oteplování, ale také, a to zejména, cena za změnu hydrologických režimů na 

pevnině, a dokonce i oceánského proudění. Tato cena neustále vzrůstá, i když tomu často 

nevěříme.“5  

 
5 CÍLEK V., KAŠÍK M. Nejistý plamen. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007, 95. s. ISBN 978-80-7363-122-2 
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Obrázek č.  5: Vývoj ceny ropy typu BRENT 

 

Zdroj: http://www.kurzy.cz/komodity/index.asp?A=5&idk=38&curr=CZK&on=0 

 

Při vývoji ceny ropy je potřebné uvědomit si, co všechno vlastně cena ropy 

zahrnuje a podle čeho se určuje. Cena ropy závisí na mnoha faktorech. Prvním a základním 

jsou náklady na těžbu. Avšak po vytěžení je potřeba ropu převést na místo odběratele, 

a proto se do ceny promítnou i náklady na transport, vývozce musí za ropu zaplatit daně, 

následně musí daně zaplatit také odběratel, takže se v podstatě zdaňuje dvakrát. 

Nezanedbatelnou položkou při určování cen je zisk prodávajícího. Cena ropy se odvíjí také 

od její kvality, při posuzovaní kvality je důležitá její hustota a obsah síry a druhu ropy.  

Obrázek č.  6: Vývoj ceny ropy WTI 

 

Zdroj: http://www.kurzy.cz/komodity/index.asp?A=5&idk=38&curr=CZK&on=0 
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2. ROPNÉ DERIVÁTY A JEJICH VYUŽITÍ 

Chemické složení ropy je heterogenní, je složená z uhlovodíkových řetězců 

různých délek. Z tohoto důvodu může být ropa v ropných rafinériích destilací oddělená od  

uhlovodíků a ošetřena jinými chemickými procesy, které mohou být použity pro 

nejrůznější účely. 

2.1 Paliva 
Zpracování ropy se provádí v rafinériích. Ropa se zpracovává různými způsoby, 

především atmosférickou nebo vakuovou frakční destilací. Destilací ropy můžeme získat 

uhlíkové frakce, které se dělí na: uhlovodíkové plyny, frakce benzinová (těžký a lehký 

benzin), frakce petrolejová a plynový olej a destilační zbytek – mazut. Nejvyšší podíl 

ropných produktů je v „nosičích“ energie a tedy v topných olejích a benzinu. Rafinerie 

také produkují chemikálie, z nichž některé se používají v chemických procesech k výrobě 

plastů a dalších užitečných materiálů, například vodík a uhlík v podobě ropného koksu.  

 Nejčastějším produktem destilací ropy jsou tato paliva: motorové nafty, topné 

oleje, benzin, letecká paliva, petrolej a zkapalněný ropný plyn.  

2.1.1 Motorová nafta 
O motorové naftě bychom mohli říct, že je to jakékoliv kapalné palivo používané 

ve vznětových motorech. Motorová nafta neboli diesel se získává z ropy destilací a rafinací 

při teplotách 200 – 350 °C při atmosférickém tlaku. Hustota nafty je asi 0,85 kg/l což je 

o 18% více než u benzínu (0,72 kg/l), ovšem oproti benzinu má motorová nafta jednu 

velikou nevýhodu a to, že v zimě může dojít k jejímu zamrznutí, je to způsobeno tím, že 

nafta se skládá z dlouhých řetězců nerozvětvených uhlovodíků, mezi které patři parafinické 

uhlovodíky, protože při nízkých teplotách vytvářejí krystaly a ty jsou hlavní příčinou 

zamrznutí nafty. Motorové nafty se rozdělují na základě filtrovatelnosti za chladu (CFPP). 

Důležitou charakteristikou motorové nafty je cetanové číslo (CČ), toto číslo označuje 

náchylnost nafty k tzv. tvrdému chodu, což je stav kdy klesá účinnost vznětového motoru 

a zvyšuje se jeho opotřebení v důsledku nahromadění paliva v motoru, které způsobilo 

pozdější vznícení a tím prudce zvýšilo tlak na píst. Z motorové nafty se vyrábí směsná 

motorová nafta nebo EKO diesel. EKO diesel je složen z 69% z motorové nafty a z 31 % 

z bio složky MEŘO.  
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Protože toto palivo je ekologičtější než klasická nafta, má daňové zvýhodnění a proto je 

o něco levnější. Motorová nafta má nižší hořlavost a výbušnost než benzin a proto má 

široké vojenské využití v obrněných vozidlech jako jsou tanky a nákladní automobily. Pro 

zlepšení vlastností  motorové nafty se do ní přidávají různá aditiva. 

Diesel je velice oblíbeným palivem i v osobní automobilové dopravě, protože 

dieselové motory oproti ekvivalentním benzinovým motorům mají nižší spotřebu a i když 

produkují více skleníkových plynů do ovzduší, v konečném důsledku to vykompenzují 

svojí nižší spotřebou a proto je emise skleníkových plynů u dieselových motorů o 10-20 % 

nižší než u srovnatelných benzínových motorů.  Diesel je také využíván v letecké 

a železniční dopravě.  

2.1.2 Topné oleje 
Topné oleje jsou frakce získané z ropy destilací a to buď jako destilát nebo jako 

zbytek. Obecně bychom mohli říct, že je to jakýkoli zkapalněný ropný produkt, který je 

spalován v pecích nebo kotlích na výrobu tepla nebo používaný v motorech na výrobu 

energie, kromě olejů, které mají bod vzplanutí cca 40 °C. V smyslu této obecné teorie 

můžeme diesel zařadit mezi topné oleje. Topný olej je vyroben z dlouhých uhlovodíkových 

řetězců, zejména alkanů, cykloalkanů a aromatických látek. Termín topný olej se používá 

také v užším smyslu a vztahuje se pouze na nejtěžší komerční palivo, které lze získat 

z ropy. Topné oleje se dělí do šesti tříd, označených 1 až 6 podle svého bodu varu, složení 

a účelu. Bod varu se nachází v rozmezí 175 – 600 °C a uhlíkové řetězce délky 9 – 70 

atomů. Topné oleje rozdělujeme na extra lehké (TOEL), lehké (LTO) a těžké (TTO). Olej 

má mnohostranné použití přes vytápění domovů, podniků až po paliva nákladních lodí 

a některých automobilů. Vytápění domácností topným olejem v současnosti nahradilo 

vytápění zemním plynem, avšak stále je to velice časté v některých oblastech světa, 

například severovýchod USA. 

2.1.3 Benzin 
Benzin je kapalná směs uhlovodíků primárně používána jako palivo v zážehových 

spalovacích motorech. Používá se také jako rozpouštědlo, je známý i díky své schopnosti 

ředit barvy – technický benzin. Složení benzinu tvoří alifatické uhlovodíky získané frakční 

destilací z ropy.  
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Důležitou charakteristikou benzinu je jeho oktanové číslo, které je měřítkem toho, 

jak odolný je benzin proti samozápalu při kompresi ve válci spalovacího motoru, dřívějším 

způsobem jak zvýšit oktanové číslo bylo přidání olova, ale při spalovaní tímto způsobem 

vyrobených benzínů docházelo k vysokému znečistění životního prostředí a proto byl tento 

způsob zakázán. Pro zlepšení vlastností benzinů jsou do nich přidány různá aditiva, 

například antioxidanty, detergenty, deaktivátory kovů a antikorozní přísady. Benzin je 

přednostně používán jako palivo v spalovacích motorech. V minulosti se benzin prodával 

v malých lahvičkách a sloužil k hubení vší na hlavě, v USA byl používán jako prostředek 

na odstraňování skvrn a také často používán jako prostředek k páchání žhářství. 

2.1.4 Letecké petroleje 

Letecké petroleje nebo také jet paliva jsou druh paliva, který je určený pro letadla 

s tryskovým motorem. Nejčastěji používané pohonné hmoty v komerčním letectví jsou 

JET a JET A-1, které jsou vyráběny na podle standardů mezinárodní specifikace. Další 

letecké palivo, které se používá v chladném počasí je JET B. Primární rozdíly mezi JET 

a JET A-1 je vyšší bod mrznutí (-40 °C u JET a -47°C u JET A-1) a povinným přidáním 

anti-statické přísady do JET A-1. JET B je palivo, které se používá v oblastech 

s chladnějším podnebím, avšak kvůli svému lehčímu složení se moc nepoužívá.  

2.1.5 Petrolej 

Petrolej je čirá tekutina tvořená uhlovodíky, s hustotou 0,78 – 0,81 g/cm3. Získává 

se z frakční destilace z ropy mezi 150 - 275 ° C, což je směs řetězců oxidů, které obvykle 

obsahují od 6ti do 16ti uhlíkových atomů na molekulu. Petrolej je ještě stále využíván 

v petrolejových lampách, v méně rozvinutých zemích je používán jako palivo do 

přenosných vařičů, v Japonsku je petrolej dokonce používán jako topné palivo do ohřívačů. 

Petrolej má také široké využití při zábavě, používá se totiž žonglování s ohněm a při 

polykání ohně.  
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2.1.6 Zkapaln ěný ropný plyn (LPG) 

 Zkapalněný ropný plyn je hořlavá směs uhlovodíkových plynů, používá se jako 

palivo do vozidel a spotřebičů. Za normálních teplot a tlaku se LPG odpařuje a z tohoto 

důvodu je dodáván v tlakových ocelových lahvích. Jako topné palivo se LPG používá 

převážně v Evropě. Asi nejvíc je LPG známé jako palivo do spalovacích motorů, 

ale protože má nižší energetickou hustotu než benzín nebo nafta, automobily jezdící na 

LPG vykazují vyšší spotřebu. Další využití má jako chlazení v ledničkách, dále jako palivo 

na vaření nebo osvětlení.  

2.1.7 Ostatní ropné deriváty 

Maziva – jsou kapalné látky určené k omezení tření mezi povrchy. Maziva se 

skládají z 90 % ze základního oleje a z 10 % z aditiv. Jako základní oleje se používají 

rostlinné nebo syntetické oleje. Hlavní využití maziv je v motorových olejích 

a v spalovacích motorech zastávají důležitou ochrannou a mazací funkci. 

Mezi další důležité funkce maziv patří: snížení tření, přenos tepla, udržení 

pohyblivých částí od sebe, ochrana proti opotřebení, zamezení koroze a jako těsnění pro 

plyny. 

Asfalt – je lepkavá, černá a vysoce viskózní kapalina, která je přítomna ve většině 

surové ropy. Podle způsobu výroby dělíme asfalty na: destilační, polofoukané, oxidované, 

krakové, přírodní a smíšené. Podle způsobu použití se rozdělují  na: silniční průmyslové, 

modifikované, ředěné, fluxované a asfaltové emulze. Primární použití asfaltu je ve 

výstavbě silnic, kde se používá jako lepidlo nebo pojivo, průmyslové asfalty se používají 

při izolaci staveb, modifikované asfalty se používají při výstavbě silnic i při stavbách, 

ředěné asfalty se využívají jako nátěrové hmoty například na střechy, asfaltové emulze se 

používají k opravám silnic za studena.   

 Ropný vosk – mezi ropné vosky patří vazelína a parafín. Vazelína je polotuhá 

směs uhlovodíků, využívána v kosmetickém průmyslu. Parafín je bílá krystalická směs 

alkanů, která se využívá k výrobě svíček, k impregnaci dřeva a v kosmetickém průmyslu.  

Ropný koks – je pevná látka s vysokým obsahem uhlíku, využívá se při výrobě 

elektrod nebo jako pohonné hmoty.  
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3. ALTERNATIVNÍ NÁHRADY ROPY A JEJICH 

EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ  

3.1 Ropný zlom 
Ropný zlom je okamžik, ve kterém je dosaženo maximální výše ropné těžby, po kterém 

míra produkce začíná klesat. Koncept je založen na skutečných výrobních sazbách 

jednotlivých ropných vrtů v kombinaci s rychlostí výroby v těchto ropných vrtech. 

Agregátní produkční výkon ropného pole v čase obvykle exponenciálně roste dokud 

nedosáhne svého vrcholu, od kterého začne klesat, tento koncept je odvozen z tak zvané 

Hubbertovy křivky. Teorie zabývající se dlouhodobými předpověďmi výroby a vyčerpání 

ropy se nazývá Hubbertova teorie ropného vrcholu. Marion King Hubbert byl americký 

geofyzik. „Je zřejmé, že M. King Hubbert  o ropě a fosilních palivech věděl hodně. 

Přemýšlel a zabýval se i vývojem a budoucností ropy a fosilních paliv a jejich vazbami na 

společnost. Právě jeho makrosociální cítění zakotvené v praktické geologii stálo za jevem, 

kterému se říká „peak oil“ neboli ropný zlom.“6 Hubbert předpověděl, že k ropnému zlomu 

dojde v USA v letech 1966 – 1972, v té době se tyto předpovědi setkaly s velkou kritikou, 

ale později se ukázalo, že situaci odhadl přesně. Hubbertova teorie předpokládá, že po 

vytěžení přibližné poloviny světových zásob bude dosaženo vrcholu, po němž bude 

produkce klesat a protože ropa je jedním z neobnovitelných zdrojů je logické, že tento stav 

jednou nastane v celosvětovém měřítku, otázkou zůstává kdy to bude. Když se dostaneme 

na samý vrchol celosvětové ropné těžby nebude to mít za následek okamžité vyčerpání 

ropy, ale postupné zdražování cen a snižování produkce. V této chvíli je důležitá otázka, 

nastal již ropný zlom? V této otázce se vědci rozchází, zastanci Hubbertovy teorie tvrdí, že 

den ropného zlomu je již za námi, akorát se rozcházejí v datu, kdy tento den nastal, 

přibližné období bylo kolem roku 2006 nebo 2007, na druhé straně odpůrci této teorie, 

poukazují na její závažný nedostatek a tím je nevzetí v úvahu konvenční ropu, přestože její 

zdroje jsou značné i když náklady na její těžbu jsou pořád vysoké díky novým 

technologiím se zvýšila produkce ložisek z 22 % na 35 % avšak tato možnost neřeší otázku 

vyčerpání ropy jednou pro vždy, protože i s využitím novějších a lepších technologií ropa 

jednou dojde a do té doby je velice důležité abychom za ní měli náhradu v podobě 

 
6 CÍLEK V., KAŠÍK M. Nejistý plamen. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007, 79. s. ISBN 978-80-7363-122-2 
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alternativ. Vývoj alternativ si vyžaduje velké investice a zabere 10 až 20let a proto je 

důležité během této doby snížit spotřebu ropy v místech kde se jí spotřebovává nejvíce a to 

v dopravě, například nákladní dopravu by mohla zcela nahradit železniční, snížení dovozu 

potravin a podpora domácí výroby.  

Obrázek č.  7: Hubbertova křivka – předpověď 1966 – 1972 

 

Zdroj: http://www.akcie.cz/odborne-clanky/61178-kdy-nam-dojde-ropa-hubbertova-krivka-v-praxi 

 

3.2 Alternativní paliva 

Automobilový a ropný průmysl musel v nedávné minulosti řešit řadu problémů, 

jako například redukce emisí konvenčních polutantů, eliminace olova a síry z paliv, 

zvýšení účinnosti spalování a snížení spotřeby paliva, zároveň každá změna zásobování 

palivem znamená další problémy. Nové pohonné hmoty si vyžadují mnoho dlouhodobých  

investic do infrastruktury a vybavení.  
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3.2.1 Uhlí  
Uhlí je tuhý materiál, který se nejčastěji používá na výrobu tepla a elektřiny. Uhlí 

se zpracovává třemi způsoby a to koksováním, zplynováním a zkapalněním, protože je má 

bakalářská práce o ropě budu se zabývat pouze zkapalňováním uhlí. Uhlí je nejprve 

zplyňované na čistou směs CO a H2 plynů, potom se pomocí Fischer-Tropschova procesu 

zkapalní na lehké uhlovodíky, které se dále zpracují na naftu nebo benzin, uhlí je možné 

zkapalnit také přímo – Bergiusovým procesem, další způsob jak z uhlí vyrobit kapalné  

uhlovodíky je nízkoteplotní karbonizace – z uhlí se vyrobí kamenouhelný deht, který 

obsahuje lehké uhlovodíky a dále se zpracovává na paliva. 

3.2.2 Zemní plyn 
„Přeměna zemního plynu na kapalné pohonné hmoty, která se často označuje jako 

GTL (gas to liqiuds), se provádí obdobným způsobem jako nepřímé zkapalňování uhlí. 

Ze zemního plynu se nejprve parním reformováním vyrobí syntézní plyn a z něho Fischer-

Tropschovou (FT) syntézou kapalná paliva (a případně i jiné hodnotné produkty), jejichž 

vlastnosti se pak upravují běžnými rafinérskými technologiemi.“77 

Zkapalněný zemní plyn je často označován jako LNG a továrny na zkapalňování 

zemního plynu se staví výhradně v zemích, ve kterých se těží zemní plyn. LNG nabízí 

hustotu energie srovnatelnou s benzínem a motorovou naftou, přičemž spalování LNG 

produkuje menší znečištění, avšak díky svým vysokým výrobním nákladům zůstává jeho 

všestranné využití stále v nedohlednu. Stlačený zemní plyn je fosilní palivo, které 

nahrazuje benzin nebo naftu. Je to ekologický čistá alternativa k těmto palivům, i když 

jeho spalovaní produkuje skleníkové plyny, zároveň je mnohem bezpečnější než ostatní 

paliva v případě úniku, protože je lehčí než vzduch a po uvolnění se rychle rozptyluje. 

CNG se stláčí na méně než 1 % objemu zemního plynu při standardním atmosférickém 

tlaku. Skladuje a distribuuje se v označených nádobách, válcovitého nebo kulovitého tvaru, 

pod tlakem 200 – 248 barů. CNG se používá v benzinových spalovacích motorech, které 

byly přeměněny na CNG pohon. V současné době jsou tyto vozidla velice rozšířené kvůli 

stoupajícím cenám ropy, a proto se začali vyrábět i školní autobusy, autobusy městské 

hromadné dopravy a vlaky s CNG pohonem. 

                                                 
7 BLAŽEK, J; RÁBL, V. Základy zpracování a využití ropy. 2. vyd.  

Praha: VŠCHT, 2006. 243 s. ISBN 80-7080-619-2 
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Protože CNG není zkapalněný, jeho objemová hustota energie se odhaduje na 42% LNG 

(zkapalněný zemní plyn) a 25% nafty. 

3.2.3 Vodík  

Vodík jako palivo je předmětem současných výzkumů automobilového 

průmyslu.Vodík je bezbarvý, hořlavý plyn, je to nejlehčí a nejhojnější chemický prvek, 

tvořící přibližně 75% elementární hmoty vesmíru, elementární vodík se ve své přirozené 

formě nachází na Zemi poměrně vzácně. Vodík se vyrábí laboratorně – reakce kyseliny na 

kovy, průmyslově – termickým rozkladem ze zemního plynu, elektrolýzou vody, 

v budoucnosti se očekává výroba vodíku prostřednictvím jaderné energie a to buď 

termochemicky nebo prostřednictvím elektrického proudu.  

Vodík jako zdroj energie představuje budoucnost energetiky i dopravy. Velkou 

výhodou vodíku je ekologické spalování, kromě energetického zisku vzniká při spalování 

pouze nezávadná voda, nevýhodou je, že v současnosti je vodík získáván z fosilních paliv, 

což snižuje účinnost jejich využití. Protože poměr chemické energie a hmotnosti vodíku je 

velice výhodný, využívá se jako raketové palivo. Širší  nasazení vodíku jako paliva umožní 

zdokonalení palivového článku. V palivovém článku dochází k přímé přeměně energie 

chemické reakce vodíku a kyslíku na elektrickou energii. Vodík jako palivo je zatím 

využíván převážně v kosmické dopravě ovšem budoucí vývoj palivových článků, 

technologický vývoj zásobníků a lepší cenová dostupnost by mohli z tohoto chemického 

prvku udělat nejrozšířenější palivo na celém světě. Domnívám se, že jeho hlavní výhodou 

bude decentralizovaný energetický trh, protože může být vyráběn z různých energetických 

zdrojů.   

3.2.4 Propanbutan 

Zkapalněný ropný plyn je hořlavá směs uhlovodíkových plynů, používá se jako 

palivo do vozidel a spotřebičů. Za normálních teplot a tlaku se LPG odpařuje a z tohoto 

důvodu je dodáván v tlakových ocelových lahvích. Převážně v Evropě se LPG používá 

jako topné palivo, asi nejvíc je LPG známé jako palivo do spalovacích motorů, ale protože 

má nižší energetickou hustotu jako benzín nebo nafta, automobily jezdící na LPG vykazují 

vyšší spotřebu.  
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Další využití má v chlazení v ledničkách, jako palivo na vaření nebo osvětlení. 

LPG je používán jako palivo již několik let a a toto jeho použití je  rozšířeno i v České 

republice. Hlavní výhody LPG jsou, že je levné a vůči naftě nebo benzinu má menší 

dopady na životní prostředí, otázkou však zůstává zda při svojí vazbě na ropu může být 

považován za alternativní palivo. 

3.2.5 Biomasa a biopaliva 
Hlavním problémem fosilních paliv je, že pocházejí z neobnovitelných zdrojů, 

a proto je důležité nahradit je palivy, která by pocházela ze zdrojů, které jsou obnovitelné, 

jako například solární energie, větrná energie, vodní a geotermální energie a biomasa. 

V této části mé práce se budu zabývat biomasou a ostatní zdroje energie rozeberu později.  

Biomasu tvoří především rostliny, bakterie, sinice a houby, které jsou využitelné 

pro energetické účely a protože biomasa získává svoji energii ze slunečného záření jedná 

se o obnovitelný zdroj energie.  

„Pro energetické účely se používají celé rostliny nebo jejich části. Některé části 

rostlin se zpracovávají na alkohol (brambory, cukrovka, obilí, kukuřice, cukrová třtina) 

a ten se použije jako zdroj energie. Lisováním a extrakcí z olejnatých rostlin (řepka, 

slunečnice a tak dále) se vyrábí rostlinné oleje, ze kterých lze reesterifikací metanolem 

nebo etanolem vyrobit kvalitní pohonné hmoty.“8 Biomasa má z ekonomického hlediska 

mnoho výhod, protože v podstatě i vedlejší produkty, které vznikají při výrobě biomasy se 

mohou dále použít po zpracování jako krmiva, další výhodou je obdělávání půdy pro 

průmyslové účely, zejména půdy, které nejsou vhodné pro pěstování plodin pro lidi, 

z důvodu kontaminace škodlivými látkami po nějaké pohromě, samozřejmě dalším 

důvodem proč se zabývat pěstováním plodin vhodných pro průmyslové použití je 

nastartování zemědělství v krajině, které podpoří lepší rozvoj ekonomiky tím, že se vytvoří 

nová pracovní místa, neudržovaná pole se zkultivují a zlepší se celkový vzhled 

jednotlivých regionů nebo i celého státu.  

Biomasu lze vyrábět třemi způsoby a to: 

1.) chemickou přeměnou (spalování, zplynování, rychlá pyrolýza) 

umožňuje vznik oleje, plynu, dehetu, metanu, čpavku, metanolu,  

8 BLAŽEK, J; RÁBL, V. Základy zpracování a využití ropy. 2. vyd.  

Praha: VŠCHT, 2006. 245 s. ISBN 80-7080-619-2 
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které dále mohou být použity na výrobu elektřiny, tepla nebo  

pohonu vozidel, 

2.) chemickou přeměnou ve vodním prostředí (zkapalňování, 

esterifikace) umožňuje vznik oleje a Metylesteru řepkového oleje 

(MEŘO) – bionafta, které mohou být dále použity na výrobu pohonu 

vozidel, 

3.) biologickými procesy (anaerobní digesce, alkoholové kvašení, 

kompostování) umožňují vznik bioplynu, metanu a etanolu, které se 

využívají na výrobu elektřiny, tepla nebo pohonu vozidel. 

Paliva, která se vyrábějí z biomasy se nazývají biopaliva a můžeme je rozdělit na 

tuhá, kapalná a plynná. 

Tuhá biopaliva jsou zejména dřevo v jakékoliv podobě, seno, sláma a podobně, 

mezi plynná biopaliva patří bioplyn (metan + oxid uhličitý), dřevoplyn (oxid uhelnatý + 

vodík) a vodík a  nakonec kapalná biopaliva, která budu rozebírat podrobněji, zahrnují 

alkoholová paliva (bioethanol, biomethanol, butanol), biooleje (rostlinný olej, použitý 

fritovací olej, bionafta), zkapalněná plynná biopaliva (bioplyn a dřevoplyn lze pomocí 

Fischer-Tropschovy metody přeměnit na kapalné uhlovodíky) a odpadní produkty. 

Bioetanol 

Bioethanol je etanol vyráběný technologií alkoholového kvašení z biomasy. 

Nejčastěji se vyrábí z rostlin, které obsahují větší množství škrobu a sacharidů, ovšem 

rozšířená je i výroba z cukrové třtiny a cukrové řepy. Největší výhodou bioethanolu je, že 

se může přímo používat v benzinových spalovacích motorech podobně jako bionafta 

v dieselových motorech, avšak v praxi se čistý ethanol jako palivo nepoužívá spíš se 

přimíchává v množství 5% až 10% do benzínu, protože zvyšuje oktanové číslo a snižuje 

množství emisí CO2. Krajina z nejširším uplatněním ethanolu jako paliva, vyráběného 

ze třtiny je Brazílie. Bioethanol jako aditivum se v současnosti používá běžně, zejména 

v USA. 

Rostlinné oleje 

Rostlinné oleje pocházejí především z těchto rostlin: sója, řepka olejná, 

slunečnice, bavlník, len, kukuřice, kokos a tak dále. Nejrozšířenější je produkce 

palmového, sojového, řepkového a slunečnicového oleje.  
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Rostlinné oleje v porovnání s motorovou naftou mají několik nevýhod, například 

mají vysokou viskozitu, která brání dostatečnému rozprášení oleje, vstřikovaného do 

spalovacího prostoru, mají nízké cetanové číslo, nižší výhřevnost a snadno polymerují, 

čímž znehodnocují motorový olej ve vozidlech a hlavní nevýhodou je potřeba úprav 

palivového příslušenství naftového motoru, naproti tomu má rostlinný olej i nějaké výhody 

a to: netoxičnost a dobrá biologická odbouratelnost, v případě požáru se snadno nezapálí. 

V současné době výrobci vozidel použití rostlinných olejů nedovolují. 

Bionafta 

Bionafta je ekologické palivo pro vznětové motory. Vyrábí se transesterifikací 

(rafinační proces) a její hlavní výhoda je, že se může používat jako palivo bez jakýchkoliv 

úprav. V současnosti musí výrobci nafty povinně do ní přimíchat 5% bionafty.  

Bionaftu lze vyrábět z jakéhokoliv rostlinného oleje. Hlavní výhoda bionafty 

spočívá v tom, že její spalování výrazně snižuje kouřivost naftového motoru, emise síry, 

oxidu uhličitého a aromatických látek, navíc má vysokou mazací schopnost a tím snižuje 

opotřebení motoru a samozřejmě tou největší výhodou je, že pochází z obnovitelných 

zdrojů, na druhé straně má bionafta i několik nevýhod, z ekonomického hlediska je výroba 

bionafty docela náročný proces, stačí vzít do úvahy kolik musíme spotřebovat vody 

abychom vypěstovali dostatek řepky olejné, z které následně dalšími procesy musíme 

vyrobit olej, který je základní surovinou bionafty. 

3.3 Ostatní alternativy ropy 

3.3.1 Bitumenové písky 

Bitumenové písky, také známé jako dehtové, asfaltové písky nebo extra těžké 

ropy, jsou tvořeny směsí písku, vody, hlíny a tzv. bitumenů (vysokoviskózní organické 

sloučeniny). Bitumenové písky je možné nalézt po celém světě, největší množství se 

nachází v Kanadě a Venezuele. Ropné písky jsou často označované jako nekonvenční ropa 

nebo surový asfalt, aby je bylo možné rozlišit od ropy těžené z ropných vrtů.  

Při těžbě bitumenu z bitumenových písků se používají tyto metody:  

- extrakce bitumenu horkou vodou, 

- cyklické vtláčení vodní páry, 

- trvalé vtláčení vodní páry, 
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- těžba těžkých rop s příměsí písku. 

Vytěžený bitumen se následně musí zpracovat, možností zpracování je více. 

Například ředění lehkou frakcí, částečná rafinace pomocí štěpných procesů, vytvoření 

emulze bitumenu ve vodě, bitumen je také možné přepravovat v surovém stavu avšak 

pouze v nahřívaných ropovodech. Hlavní nevýhodou této alternativy je výroba, protože 

výroba jednoho barelu kapalných paliv z dehtových písků vyprodukuje až čtyřikrát větší 

množství skleníkových plynů oproti konvenční ropě a také následné spalování těchto paliv 

vyprodukuje o 10 až 45% více  skleníkových plynů než spalování konvenční ropy. 

V současné době se bitumenové písky těží z největší části v Kanadě, která disponuje 

s obrovským množstvím zásob, ověřené zásoby dokonce Kanadu zařadili na druhé místo, 

hned po Saudské arábii, v žebříčku zemí s největšími zásobami ropy, pokud bychom 

uvažovali nad odhadovaným množstvím zásob Kanada se v budoucnosti díky svým 

ropným zásobám, může stát jedním z nejstabilnějších státu světa. 

3.3.2 Kerogenní horniny 

Kerogenní horniny je souhrnný název označující usazené horniny, které obsahují 

velké množství organického materiálu - kerogenu. Kerogenní horniny jsou často 

označovány jako ropné, živičné nebo olejové břidlice. Kerogen je tvořen směsí 

organických chemických sloučenin v sedimentech, a na rozdíl od bitumenu je nerozpustný 

v běžných organických rozpouštědlech. Ropné břidlice se vyskytují na mnoha místech ve 

světě, v současnosti se nejvíc těží v Rusku, Estonsku, Číně a Brazílii, ale jejich produkce 

v poslední době pořád klesá z ekonomických a ekologických důvodů.  

Nejčastějším způsobem těžby kerogenu je povrchová těžba, těžba hlubinným 

způsobem nebo zpracování přímo v ložisku.  

„Kerogenní horniny lze využít na výrobu: 

• elektrické energie a/nebo tepla (spalováním), 

• syntetické ropy (termickým rozkladem organických látek), 

• cementu (při vhodném složení anorganického podílu), 

• topného nebo syntézního plynu (zplyňování).“9 

 
9 BLAŽEK, J; RÁBL, V. Základy zpracování a využití ropy. 2. vyd.  

Praha: VŠCHT, 2006. 226 s. ISBN 80-7080-619-2 
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Ropné břidlice se nejčastěji využívají jako palivo v tepelných elektrárnách, k pohonu 

parních turbin, nebo jako náhrada uhlí při vytápění. Těžba ropných břidlic zahrnuje řadu 

dopadů na životní prostředí, například znečištění podzemních a povrchových vod, 

znečištění ovzduší a velké množství odpadu vyprodukované během výroby finálních 

surovin.  

3.3.3 Solární energie 

Solární neboli sluneční energie představuje v různých formách drtivou většinu 

energie, která se nachází na Zemi, v podstatě i vznik fosilních paliv byl zapříčiněn energií 

ze Slunce. Sluneční energie se vztahuje zejména na využití slunečního záření pro praktické 

účely. Solární technologie jsou obecně charakterizovány buď jako aktivní nebo pasivní, 

toto rozdělení závisí na způsobu, kterým se energie zachytává, převádí a distribuuje. 

Aktivní solární technologie využívají fotovoltaické panely, čerpadla a ventilátory, které 

proměňují sluneční záření na jiné výstupy, kterými zvyšují dodávky energie a pasivní 

solární technologie zahrnují výběr materiálů s vhodnými vlastnosti, navrhování prostorů 

a správné pozice vzhledem ke slunci, tyto technologie snižují potřebu využívání 

alternativních zdrojů. Sluneční energii lze využít na výrobu energie pro osvětlení, ohřev 

vody, vytápění, chlazení a větrání, dokonce ji lze pomocí fotovoltaiky využít i na výrobu 

elektrické energie – solární elektrárny a solární ostrovy. Z hlediska nahrazení paliv solární 

energií budoucnost spočívá ve vývoji automobilů na solární pohon. Energie pocházející ze 

slunce je z ekonomických pohledů velice výhodná, protože nic nestojí, otázkou ovšem 

zůstávají investice potřebné ve vývoji zásobníků a celkové schopnosti využívat tuto energii 

beze zbytků, protože v současné době fotovoltaické články dokážou přeměnit pouze 17 % 

záření na elektrickou energii.  

3.3.4 Jaderná energie 

Jaderná energie je energie vyrobená z kontrolovaných jaderných reakcí. 

V současné době je nejčastějším způsobem přeměn energie štěpení uranu, vědci ovšem 

budoucnost jaderních elektráren vidí v termonukleárních fúzích, které budou produkovat 

méně odpadu než štěpení a prodlouží životnost reaktorů. Již dnes je patrné, že jaderná 

energie nemůže být reálnou náhradou za fosilní paliva, přesto však má své místo ve světě 

energií.  
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3.3.5 Větrná energie 

Větrná energie je energie pocházející z větrných proudů, která je přeměňovaná 

pomocí technických prostředků na užitečnou formu energie, například na elektrickou 

energii pomocí větrných turbin, na mechanickou energii pomocí větrných mlýnů a na 

čerpání vody či kanalizace pomocí větrných čerpadel. Větrná energie má velké vstupní 

náklady, jejichž návratnost se pohybuje kolem 20ti let, navzdory tomu neprodukuje žádné 

ovzduší znečišťující látky ani odpad. Tato energie spolu s jadernou nemohou ropu 

z hlediska paliv vůbec nahradit. 

3.3.6 Vodní energie 

Vodní energie je energie, která pochází ze síly nebo energie tekoucí vody, která 

může být přeměněna na užitečné účely. Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, podzemní 

vody a krajinu, jsou bezodpadové, nezávislé na surovinách a bezpečné, ale tak jako 

předchozí dvě energie nemohou nikdy zcela nahradit fosilní paliva. 
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ZÁVĚR 

 

Alternativních náhrad za ropu existuje mnoho, ale v současné době žádná z nich 

není dostatečnou náhradou ve všech oblastech, ve kterých ropu využíváme, a proto je 

docela možné, že po neustálém zvyšování cen ropných produktů, dojde k vyčlenění více 

druhů náhradních zdrojů, z nichž nejvýznamnější budou zemní plyn, uhlí, jaderná 

energetika, solární energie a biotechnologie. Další možností je nahrazení monopolních 

výrobců elektrické energie soukromými elektrárnami, které budou využívat jeden nebo dva 

domy, případně vesnice.  

Paliva budou z ekonomického i ekologického hlediska v horizontu 20ti let 

nahrazena biopalivy, zemním plynem a vodíkem. Společně s vývojem těchto náhradních 

paliv probíhá i vývoj lepších ekologičtějších automobilů, jakými jsou elektromobily nebo 

hybridní vozy se sériovým pohonem. Je možné, že současné čerpací stanice budou 

nahrazeny stanicemi se  zdroji elektřiny, ve kterých si svůj automobil jednoduše nabijeme 

jako v současnosti svůj mobilní telefon.  

Evropská unie v současnosti podporuje výzkumy vodíku a vývoje nových 

palivových článků a v této době i v České republice probíhá dostavba první vodíkové 

pumpy. Infrastruktura vodíkového hospodářství daleko překračuje oblasti dopravy, vodík 

by se díky svým schopnostem mohl stát trvalým spojencem elektřiny.  

Je těžké předpovědět kam až poroste cena ropy do doby, kdy už bude většina 

světa upřednostňovat jednu z těchto alternativních náhrad a na kolik nás vyjde cena jedné 

plné nádrže paliva nebo spotřeba 1 kWh elektrické energie.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Spotřeba ropných produktů (tis. barelů denně) 

2005 2006 2007 2008 2009 
      
North America 25220,97 25026,7 25134,81 23890,3 22937,1 
Bermuda 4,50488 4,49951 4,6 4,8 NA 
Canada 2341,973 2252,685 2305,923 2254,271 2172,992 
Greenland 3,93923 4,02227 4,1 4,2 NA 
Mexico 2067,833 2077,51 2139,227 2128,465 2077,877 
Saint Pierre and Miquelon 0,55679 0,56356 0,58 0,6 NA 
United States 20802,16 20687,42 20680,38 19497,96 18686,23 
Central & South America 5481,752 5745,93 5945,51 6149,33 252,9419 
Antarctica 1,63507 1,63507 1,7 1,8 NA 
Antigua and Barbuda 4,39866 4,47137 4,5 4,7 NA 
Argentina 483,0102 535,4187 562 594 NA 
Aruba 7,24591 7,74661 7,3 7,6 NA 
Bahamas, The 30,7343 30,85775 32 33,5 NA 
Barbados 9,83068 9,29823 8,6 9 NA 
Belize 7,12225 7,20362 7,3 7,4 NA 
Bolivia 50,79877 58,051 62 63 NA 
Brazil 2206,224 2287,029 2362 2485 NA 
Cayman Islands 2,81844 3,19153 3,3 3,4 NA 
Chile 259,8566 274,1899 282 298 NA 
Colombia 270,7081 274,1641 279 282 NA 
Costa Rica 40,61221 45,72419 47 48 NA 
Cuba 175,3133 157,0871 154 162 NA 
Dominica 0,66956 0,83819 0,85 0,9 NA 
Dominican Republic 115,4107 116,7258 118 120 NA 
Ecuador 159,4057 173,538 182 191 NA 
El Salvador 43,36019 44,26823 45,5 46 NA 
Falkland Islands (Islas 
Malvinas) 0,24893 0,27085 0,3 0,3 NA 
French Guiana 6,8934 6,95419 7 7,2 NA 
Grenada 1,8203 1,92331 2,2 2,5 NA 
Guadeloupe 14,41088 15,07622 15,2 15,3 NA 
Guatemala 70,28645 70,53295 72 75 NA 
Guyana 10,98573 10,54776 10,7 11 NA 
Haiti 11,97918 12,28175 12,4 13,6 NA 
Honduras 44,09142 46,20162 48 52 NA 
Jamaica 68,97398 77,92538 81 80 NA 
Martinique 15,51688 15,4885 16 16 NA 
Montserrat 0,48263 0,52058 0,57 0,63 NA 
Netherlands Antilles 69,94149 73,1393 76 75 NA 
Nicaragua 28,60345 28,25023 28,5 29 NA 
Panama 84,3049 86,35461 90 92 NA 
Paraguay 25,81028 25,98254 27 28 NA 
Peru 157,7337 182,6893 168 172 NA 
Puerto Rico 215,2137 210,7312 202 170 164,1226 
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Saint Kitts and Nevis 0,91775 1,2017 1,3 1,3 NA 
Saint Lucia 2,63126 2,7471 2,8 3 NA 
Saint Vincent/Grenadines 1,46044 1,45096 1,5 1,7 NA 
Suriname 12,57825 12,94095 13,2 13,6 NA 
Trinidad and Tobago 34,93783 37,16455 39 40 NA 
Turks and Caicos Islands 0,08378 0,08 0,09 0,1 NA 
Uruguay 40,14169 46,7988 48 50 NA 
Venezuela 583,1516 630,975 713 750 NA 
Virgin Islands,  U.S. 108,748 115,5706 110 92 88,81931 
Virgin Islands, British 0,64981 0,69142 0,7 0,8 NA 
Europe 16411,58 16441,69 16132,04 16128,13 14496,53 
Albania 31,20335 31,88928 32,5 33 NA 
Austria 296,1836 301,3726 291,1315 285,3716 274,6137 
Belgium 659,811 638,3425 640,3753 716,8497 608,2027 
Bosnia and Herzegovina 26,04668 25,78386 27,5 27,5 NA 
Bulgaria 113,8974 116,0473 119 120 NA 
Croatia 95,75973 103,3282 105 106 NA 
Cyprus 55,50742 58,10441 59 61 NA 
Czech Republic 212,948 211,5069 211,2356 212,806 207,5562 
Denmark 183,463 190,4493 190,6137 181,0546 166,5123 
Faroe Islands 4,63625 4,92167 5 5,1 NA 
Finland 216,8877 222,1068 221,5973 215,6393 206,2192 
Former Czechoslovakia -- -- -- -- -- 
Former Serbia and Montenegro  86,087 -- -- NA NA 
Former Yugoslavia -- -- -- -- -- 
France 1990,888 1984,6 1967,97 1986,26 1874,775 
Germany 2647,115 2691,814 2470,981 2569,284 2436,995 
Germany, East -- -- -- -- -- 
Germany, West -- -- -- -- -- 
Gibraltar 25,04556 25,61384 26 26,5 NA 
Greece 423,8767 444,0959 449,9041 433,9836 414,4219 
Hungary 154,7589 163,1507 160,9205 162,1284 158,211 
Iceland 19,3413 20,0778 21,1397 19,88 18,8962 
Ireland 191,8904 202,5973 190,8219 188,0437 164,6301 
Italy 1754,827 1742,584 1687,817 1639,008 1551,682 
Luxembourg 63,8168 61,34 60,7935 59,1229 50,7234 
Macedonia 19,88729 19,62611 21 21 NA 
Malta 18,91285 17,91038 18,7 19,5 NA 
Montenegro -- 2,891 3 3,5 NA 
Netherlands 1021,384 999,4767 987,6548 962,8975 922,8301 
Norway 213,3341 228,9783 226,7882 220,1716 204,1367 
Poland 471,6794 502,1233 520,7041 544,8251 545,4164 
Portugal 336,8219 295,7151 307,4685 291,7104 272,1808 
Romania 221,8847 217,6266 229 225 NA 
Serbia -- 89,08786 91,2 92 NA 
Slovakia 78,3947 78,5921 82,8965 85,3338 79,926 
Slovenia 55,03419 55,77216 57 57,5 NA 
Spain 1607,263 1588,184 1611,145 1562,044 1482,23 
Sweden 359,5699 354,4685 349,3397 331,2923 328,1068 
Switzerland 271,3068 270,4055 258,8685 275,5738 279,9589 
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Turkey 659,3343 677,5863 689,8055 677,5874 579,4575 
United Kingdom 1822,781 1803,521 1738,164 1709,664 1668,844 
Eurasia 4158,806 4265,249 4271 4349,8 0 
Armenia 44,40115 45,20129 46 47 NA 
Azerbaijan 128,3516 120,5399 118 121 NA 
Belarus 171,3006 174,2823 177 175 NA 
Estonia 28,47564 29,90986 30 30 NA 
Former U.S.S.R. -- -- -- -- -- 
Georgia 15,03973 16,14322 17 17 NA 
Kazakhstan 228,9793 234,4637 240 244 NA 
Kyrgyzstan 13,69773 13,55126 14 15 NA 
Latvia 35,43307 37,85282 40 41 NA 
Lithuania 68,35198 73,04882 74 76 NA 
Moldova 14,61923 14,53205 15 15,8 NA 
Russia 2785,136 2872,467 2857 2916 NA 
Tajikistan 31,74588 33,9241 35 36 NA 
Turkmenistan 95,59068 94,98395 98 103 NA 
Ukraine 352,4201 367,1438 369 370 NA 
Uzbekistan 145,2631 137,2051 141 143 NA 
Middle East 5828,161 6040,575 6393,4 6775 0 
Bahrain 30,51584 39,14797 42 44 NA 
Iran 1556,44 1642,915 1692 1741 NA 
Iraq 541,0284 532,9929 573 616 NA 
Israel 257,5292 249,6363 247 251 NA 
Jordan 112,4302 107,7327 110 111 NA 
Kuwait 329,938 317,0605 328 351 NA 
Lebanon 97,45164 86,74616 90 93 NA 
Oman 72,0646 78,03322 82 96 NA 
Palestine 19,97633 21,62019 22,4 23 NA 
Qatar 86,084 94,99609 107 123 NA 
Saudi Arabia 1963,644 2020,021 2218 2376 NA 
Syria 258,6537 261,1182 265 273 NA 
United Arab Emirates 374,2297 448,4878 473 525 NA 
Yemen 128,1752 140,0671 144 152 NA 
Africa 2972,248 3040,805 3129,15 3235 0 
Algeria 254,7569 252,6715 269 292 NA 
Angola 49,56101 56,2949 60 67 NA 
Benin 17,56263 20,79449 21 22 NA 
Botswana 14,51945 15,19597 16 15,7 NA 
Burkina Faso 8,3254 8,4473 8,6 8,8 NA 
Burundi 2,63499 2,55655 2,7 2,8 NA 
Cameroon 23,7977 26,12573 27 31 NA 
Cape Verde 1,80208 1,98396 2 2,1 NA 
Central African Republic 2,09564 2,20323 2,3 2,3 NA 
Chad 1,4511 1,57085 1,7 1,7 NA 
Comoros 0,75537 0,7662 0,8 0,8 NA 
Congo (Brazzaville) 7,55155 8,22608 8,5 8,6 NA 
Congo (Kinshasa) 11,60485 11,26252 11 11,6 NA 
Cote dIvoire (IvoryCoast) 27,68965 27,45031 28 27 NA 
Djibouti 11,70542 11,45673 12 12,5 NA 
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Egypt 625,24 658,4421 676 702 NA 
Equatorial Guinea 1,06995 1,11449 1,2 1,2 NA 
Eritrea 4,87249 4,86392 5 5,2 NA 
Ethiopia 29,81233 33,71227 35 39 NA 
Gabon 12,66823 13,89145 14,3 16 NA 
Gambia, The 2,08162 2,22466 2,3 2,4 NA 
Ghana 45,95419 46,97457 49 52 NA 
Guinea 8,74384 8,67433 8,9 9 NA 
Guinea-Bissau 2,56022 2,54501 2,7 3 NA 
Kenya 65,8089 73,154 76 78 NA 
Lesotho 1,5 1,5529 1,6 1,7 NA 
Liberia 3,54904 4,14072 4,2 4,3 NA 
Libya 264,9264 267,9092 270 278 NA 
Madagascar 16,73267 16,57493 17,3 18,5 NA 
Malawi 6,78595 6,96022 7,2 7,6 NA 
Mali 4,8597 4,40244 4,7 5,1 NA 
Mauritania 23,51874 20,61433 21,2 21 NA 
Mauritius 21,8909 22,20038 23 23,3 NA 
Morocco 174,1384 180,7864 186 197 NA 
Mozambique 13,37901 13,58921 14 14,8 NA 
Namibia 17,74545 19,11729 20 21 NA 
Niger 5,42521 5,36732 5,5 5,7 NA 
Nigeria 311,6272 284,4666 291 286 NA 
Reunion 19,20378 19,43551 19,7 20 NA 
Rwanda 5,49677 5,62323 5,8 6 NA 
Saint Helena 0,08542 0,07973 0,1 0,1 NA 
Sao Tome and Principe 0,65953 0,72553 0,75 0,8 NA 
Senegal 36,18445 37,15448 37,6 38 NA 
Seychelles 5,7191 7,65343 6,6 6,9 NA 
Sierra Leone 7,76391 7,84269 8,1 8,5 NA 
Somalia 4,85773 5,11005 5,3 5 NA 
South Africa 536,627 550,6286 568 575 NA 
Sudan 76,59927 87,42005 88 89 NA 
Swaziland 3,53 3,93067 4 4 NA 
Tanzania 26,75644 28,06586 29 31 NA 
Togo 14,93321 15,56882 17,5 19 NA 
Tunisia 89,93405 88,32429 89 90 NA 
Uganda 11,38992 12,87863 13 13,4 NA 
Western Sahara 1,92466 1,70219 1,8 2 NA 
Zambia 14,0741 14,54259 15 15,6 NA 
Zimbabwe 15,8046 13,83373 13,2 13 NA 
Asia & Oceania 23964,85 24640,69 25132,55 25224,12 7691,259 
Afghanistan 4,44085 4,40441 4,6 4,8 NA 
American Samoa 4,0657 4,14 4,2 4,1 NA 
Australia 921,3584 924,0824 938,2043 953,6458 946,2287 
Bangladesh 86,76301 90,77417 94 95 NA 
Bhutan 1,15184 1,16811 1,2 1,3 NA 
Brunei 14,02728 14,09169 15 15 NA 
Burma (Myanmar) 42,99365 40,01023 41 42 NA 
Cambodia 28,01786 30,9749 31,5 32 NA 
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China 6695,444 7263,328 7582 7831 NA 
Cook Islands 0,47553 0,49496 0,5 0,6 NA 
Fiji 17,00136 17,88718 18,2 18,4 NA 
French Polynesia 6,27107 6,70126 6,9 7 NA 
Guam 13,52603 14,2274 13 11 10,6197 
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- -- 
Hong Kong 331,3004 318,4815 325 306 NA 
India 2512,431 2690,898 2845 2962 NA 
Indonesia 1279,15 1256,492 1243 1256 NA 
Japan 5327,91 5197,427 5035,811 4784,853 4361,751 
Kiribati 0,25912 0,26077 0,28 0,3 NA 
Korea, North 18,61871 14,24945 15,8 16,4 NA 
Korea, South 2191,337 2179,904 2240,51 2174,907 2216,49 
Laos 3,03595 3,08033 3,2 3,4 NA 
Macau 12,86071 15,07559 15,4 15,8 NA 
Malaysia 521,8487 534,4137 540 536 NA 
Maldives 3,89359 5,40625 5,3 5,8 NA 
Mongolia 12,63121 13,88156 14,6 15,2 NA 
Nauru 1,04918 1,02581 1,1 1,2 NA 
Nepal 16,71896 16,9189 17,2 17,7 NA 
New Caledonia 11,42321 13,78266 12,5 13 NA 
New Zealand 154,7425 157,2986 157,6986 154,1339 156,1699 
Niue 0,02657 0,03066 0,03 0,035 NA 
Pakistan 336,1863 357,0768 377 396 NA 
Papua New Guinea 25,07973 26,52887 28,5 31 NA 
Philippines 340,7884 332,47 326 313 NA 
Samoa 1,12808 1,10471 1,2 1,2 NA 
Singapore 808,5758 828,9589 907 934 NA 
Solomon Islands 1,42556 1,32337 1,5 1,6 NA 
Sri Lanka 87,11212 84,38531 86 88 NA 
Taiwan 939,4891 959,9064 962 951 NA 
Thailand 930,8937 952,0851 947 933 NA 
Timor-Leste (East Timor) 1,99726 2,0177 2,2 2,3 NA 
Tonga 1,03482 1,1732 1,25 1,3 NA 
U.S. Pacific Islands 2,01375 2,06 2,07 2 NA 
Vanuatu 0,6711 0,65359 0,7 0,75 NA 
Vietnam 244,5877 250,7299 258 281 NA 
Wake Island 9,09145 9,3 9,4 9,4 NA 
World 84038,36 85201,63 86138,46 85751,68 45377,82 
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Příloha č. 2: Produkce ropných produktů (tis. barelů denně) 

2005 2006 2007 2008 2009 
      
North America 15197,6 15327,1 15379,64 15048,62 15331,46885 
Bermuda 0 0 0 0 0 
Canada 3091,729 3286,931 3422,877 3347,758 3274,04194 
Greenland 0 0 0 0 0 
Mexico 3784,069 3709,632 3500,097 3186,677 3001,4709 
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 0 0 
United States 8321,8 8330,534 8456,668 8514,18 9055,95601 
Central & South America 7235,786 7317,231 7235,841 7406,414 7467,16074 
Antarctica 0 0 0 0 0 
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 0 
Argentina 798,0508 794,0182 791,1536 783,9071 796,28612 
Aruba 2,35094 2,23502 2,23502 2,23502 2,23502 
Bahamas, The 0 0 0 0 0 
Barbados 1 1,03342 1,10849 1,1 0,765 
Belize 0 2,25731 2,9998 3,51066 3,9895 
Bolivia 62,66462 60,97897 61,78159 51,46042 47,04655 
Brazil 2038,419 2164,999 2276,974 2433,516 2571,56404 
Cayman Islands 0 0 0 0 0 
Chile 15,40706 12,70383 10,73925 10,33401 9,74755 
Colombia 539,8188 543,6918 542,4018 599,3388 680,47857 
Costa Rica -0,18285 -0,25422 -0,25422 -0,25422 -0,25422 
Cuba 52,65519 51,74967 50,64467 52,35167 51,86055 
Dominica 0 0 0 0 0 
Dominican Republic -0,38925 -0,30857 -0,30857 -0,30857 -0,30857 
Ecuador 532,7553 536,3799 511,5293 504,9883 485,66581 
El Salvador -0,57388 -0,47212 -0,47212 -0,47212 -0,47212 
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 0 0 
French Guiana 0 0 0 0 0 
Grenada 0 0 0 0 0 
Guadeloupe 0 0 0 0 0 
Guatemala 17,17389 20,16499 15,83814 15,54542 13,53034 
Guyana 0 0 0 0 0 
Haiti 0 0 0 0 0 
Honduras 0 0 0 0 0 
Jamaica -0,35764 -0,61517 -0,61517 -0,61517 -0,61517 
Martinique -0,0785 -0,09705 -0,09705 -0,09705 -0,09705 
Montserrat 0 0 0 0 0 
Netherlands Antilles -0,58477 -0,73755 -0,73755 -0,73755 -0,73755 
Nicaragua -0,367 -0,41205 -0,41205 -0,41205 -0,41205 
Panama 0 0,00161 0,00161 0,00161 0,00161 
Paraguay 0,02697 0,03096 0,03096 0,03096 0,03096 
Peru 111,5002 118,3076 116,5955 122,7549 148,00592 
Puerto Rico 1,35593 1,78276 1,78276 1,78276 1,78276 
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 
Saint Lucia 0 0 0 0 0 
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 0 0 
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Suriname 9,43937 11,01819 12,9547 15,26107 15,18968 
Trinidad and Tobago 170,1772 177,7338 155,133 153,6639 151,55044 
Turks and Caicos Islands 0 0 0 0 0 
Uruguay 0,94608 0,99742 0,99742 0,99742 0,99742 
Venezuela 2866,931 2803,178 2666,97 2639,665 2472,46375 
Virgin Islands,  U.S. 17,64765 16,86589 16,86589 16,86589 16,86589 
Virgin Islands, British 0 0 0 0 0 
Europe 6092,316 5675,703 5414,41 5186,335 4938,03846 
Albania 6,98491 7,81407 6,49079 6,07161 5,40037 
Austria 23,31999 24,21739 25,18168 25,26177 25,41268 
Belgium 8,67059 11,42385 11,22409 11,21826 11,21826 
Bosnia and Herzegovina 0 -0,07291 -0,07291 -0,07291 -0,07291 
Bulgaria 3,35651 3,22732 3,22732 3,22732 3,22732 
Croatia 27,19081 25,12859 23,47152 22,04458 23,95873 
Cyprus 0 0 0 0 0 
Czech Republic 18,0349 14,2509 13,82905 13,96267 10,9702 
Denmark 379,384 344,3722 313,8902 288,6675 262,13532 
Faroe Islands 0 0 0 0 0 
Finland 8,95124 9,71143 9,78874 8,7182 8,7182 
Former Czechoslovakia -- -- -- -- -- 
Former Serbia and Montenegro 15,58606 0 0 0 0 
Former Yugoslavia -- -- -- -- -- 
France 73,1844 72,76042 71,13643 72,16606 70,81675 
Germany 141,702 149,7867 145,6023 151,4046 157,52934 
Germany, East -- -- -- -- -- 
Germany, West -- -- -- -- -- 
Gibraltar 0 0 0 0 0 
Greece 5,68675 5,68453 5,13801 6,61154 6,77921 
Hungary 42,17903 38,89418 32,81692 37,74396 35,15376 
Iceland 0 0 0 0 0 
Ireland -0,07116 -0,22206 -0,54001 -0,43083 -0,43083 
Italy 164,8136 164,539 168,6095 164,2072 147,20163 
Luxembourg 0 0 0 0 0 
Macedonia -0,04487 -0,05133 -0,05133 -0,05133 -0,05133 
Malta 0 0 0 0 0 
Montenegro -- 0 0 0 0 
Netherlands 84,38895 73,55962 82,90259 66,29007 58,36539 
Norway 2978,031 2786,373 2564,794 2463,522 2350,17586 
Poland 36,06743 36,31335 34,98786 36,13435 33,71492 
Portugal 4,03163 4,99114 6,35641 7,47516 4,72106 
Romania 124,4223 116,1413 114,7153 115,8106 117,03171 
Serbia -- 15,16507 14,16507 14,16507 12,16507 
Slovakia 4,61598 4,22343 4,48944 4,3341 4,1141 
Slovenia 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
Spain 29,34667 30,06005 28,20955 27,55896 27,05942 
Sweden 2,34963 2,97044 3,57194 4,83325 4,83325 
Switzerland 3,20237 3,73482 3,24384 3,48775 3,48775 
Turkey 45,46485 43,94999 44,84311 48,35981 52,89566 
United Kingdom 1861,461 1686,752 1682,384 1583,608 1501,50256 
Eurasia 11765 12157,87 12607,15 12526,65 12898,74228 
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Armenia 0 0 0 0 0 
Azerbaijan 440,006 646,5805 847,893 874,9786 1011,07318 
Belarus 32,95458 33,40208 33,40208 33,40208 31,40208 
Estonia 6,9 7,28 7,40002 7,6 7,6 
Former U.S.S.R. -- -- -- -- -- 
Georgia 1,97739 0,99486 0,99486 0,99486 0,99486 
Kazakhstan 1337,173 1387,866 1444,871 1429,952 1539,68258 
Kyrgyzstan 1,95843 1,97912 0,97912 0,97912 0,97912 
Latvia 0 0 0 0 0 
Lithuania 9,63302 8,00589 7,41989 7,33289 6,33289 
Moldova 0 0 0 0 0 
Russia 9511,242 9677,398 9876,596 9792,326 9931,91543 
Tajikistan 0,2821 0,30303 0,28134 0,23828 0,22103 
Turkmenistan 196,6501 177,2115 180,2863 189,2993 197,70795 
Ukraine 100,8872 109,3491 108,2577 106,6401 99,92515 
Uzbekistan 125,3325 107,4961 98,77269 82,90776 70,90802 
Middle East 25550,76 25187,13 24553 25838,37 24398,13711 
Bahrain 47,52479 48,56101 48,56101 48,56101 48,56101 
Iran 4238,584 4149,625 4034,779 4175,373 4172,38845 
Iraq 1889,419 2009,441 2095,577 2384,519 2399,28034 
Israel 5,2457 3,80553 3,80553 3,80553 3,80553 
Jordan -0,25859 -0,12821 -0,12821 -0,12821 -0,12821 
Kuwait 2671,98 2662,916 2601,08 2726,156 2494,08167 
Lebanon 0 0 0 0 0 
Oman 780,5585 743,8595 714,6266 760,9513 815,96554 
Palestine 0 0 0 0 0 
Qatar 1111,045 1138,144 1121,585 1203,687 1213,39707 
Saudi Arabia 11096,31 10665,44 10247,62 10782,06 9763,63267 
Syria 463,794 438,8215 412,4448 401,7434 400,44856 
United Arab Emirates 2844,626 2948,469 2951,086 3050,038 2798,27863 
Yemen 401,9348 378,1764 321,9614 301,5986 288,42584 
Africa 10245,52 10358,68 10713,16 10794,04 10593,51258 
Algeria 2090,583 2122,425 2173,823 2179,978 2133,58301 
Angola 1260,505 1434,917 1768,602 2014,454 1948,17576 
Benin 0 0 0 0 0 
Botswana 0 0 0 0 0 
Burkina Faso 0 0 0 0 0 
Burundi 0 0 0 0 0 
Cameroon 82,70864 86,80748 83,23214 81,72988 77,30885 
Cape Verde 0 0 0 0 0 
Central African Republic 0 0 0 0 0 
Chad 176,6575 157,9178 144,2027 126,9863 115 
Comoros 0 0 0 0 0 
Congo (Brazzaville) 235,876 247,1958 213,7173 239,817 274,40679 
Congo (Kinshasa) 19,74795 20 22,15616 19,95765 16,36164 
Cote dIvoire (IvoryCoast) 39,93577 63,13191 53,13191 60,29694 58,94917 
Djibouti 0 0 0 0 0 
Egypt 689,2359 671,9458 668,8047 634,3073 584,72521 
Equatorial Guinea 375,4767 362,8658 368,5288 359,2032 346,01607 
Eritrea 0 0 0 0 0 
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Ethiopia 0 0 0 0 0 
Gabon 266,0288 236,7665 243,7673 247,6834 241,67551 
Gambia, The 0 0 0 0 0 
Ghana 7,39939 7,08103 7,08103 7,08103 7,08103 
Guinea 0 0 0 0 0 
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 
Kenya -0,16089 -0,31759 -0,31759 -0,31759 -0,31759 
Lesotho 0 0 0 0 0 
Liberia 0 0 0 0 0 
Libya 1721,293 1809,577 1845,481 1875,766 1789,93284 
Madagascar 0,08457 0 0 0 0 
Malawi 0 0 0 0 0 
Mali 0 0 0 0 0 
Mauritania 0 30,61918 14,99178 12,83333 16,50685 
Mauritius 0 0 0 0 0 
Morocco 4,30974 4,05268 4,05268 4,05268 4,05268 
Mozambique 0 0 0 0 0 
Namibia 0 0 0 0 0 
Niger 0 0 0 0 0 
Nigeria 2630,86 2442,25 2352,031 2167,827 2210,69834 
Reunion 0 0 0 0 0 
Rwanda 0 0 0 0 0 
Saint Helena 0 0 0 0 0 
Sao Tome and Principe 0 0 0 0 0 
Senegal -0,03865 -0,01342 -0,01342 -0,01342 -0,01342 
Seychelles 0 0 0 0 0 
Sierra Leone 0,00299 0,02898 0,02898 0,02898 0,02898 
Somalia 0 0,10807 0,10807 0,10807 0,10807 
South Africa 215,6963 201,7384 196,6398 194,2489 191,00359 
Sudan 352,4073 381,3479 467,011 481,0389 486,69041 
Swaziland 0 0 0 0 0 
Tanzania 0 0 0 0 0 
Togo 0 0 0 0 0 
Tunisia 76,7478 78,07796 85,94234 86,8172 91,37933 
Uganda 0 0 0 0 0 
Western Sahara 0 0 0 0 0 
Zambia 0,15928 0,15948 0,15948 0,15948 0,15948 
Zimbabwe 0 0 0 0 0 
Asia & Oceania 8462,626 8493,605 8490,997 8583,771 8531,49941 
Afghanistan 0 0 0 0 0 
American Samoa 0 0 0 0 0 
Australia 572,369 551,2352 585,349 586,0317 592,85558 
Bangladesh 6,75957 6,73288 6,73288 6,39955 5,73288 
Bhutan 0 0 0 0 0 
Brunei 213,1475 220,3703 174,8772 152,2005 142,45524 
Burma (Myanmar) 20,75072 23,79111 21,95276 22,14405 18,87604 
Cambodia 0 0 0 0 0 
China 3791,566 3865,271 3921,356 3982,718 3991,40361 
Cook Islands 0 0 0 0 0 
Fiji 0 0 0 0 0 
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French Polynesia 0 0 0 0 0 
Guam 0 0 0 0 0 
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- -- 
Hong Kong 0 0 0 0 0 
India 835,1614 860,3591 887,2848 889,678 878,7286 
Indonesia 1149,326 1099,279 1040,686 1047,645 1022,22051 
Japan 128,5047 129,3191 132,4442 134,0847 131,48076 
Kiribati 0 0 0 0 0 
Korea, North 0,12071 0,09299 0,09299 0,09299 0,09299 
Korea, South 17,04807 20,39327 30,03316 41,65883 46,0926 
Laos 0 0 0 0 0 
Macau 0 0 0 0 0 
Malaysia 752,7745 731,7163 705,3229 728,5643 693,7295 
Maldives 0 0 0 0 0 
Mongolia 0 0 0 0 0 
Nauru 0 0 0 0 0 
Nepal 0 0 0 0 0 
New Caledonia 0 0 0 0 0 
New Zealand 27,77375 25,80121 47,57725 65,32577 62,93623 
Niue 0 0 0 0 0 
Pakistan 67,94368 68,45662 68,86694 62,34672 59,13666 
Papua New Guinea 40,30436 44,64739 42,24191 38,33757 35,08574 
Philippines 25,57116 25,88724 25,50954 25,43873 25,2857 
Samoa 0 0 0 0 0 
Singapore 8,55323 9,66656 9,66656 9,66656 9,66656 
Solomon Islands 0 0 0 0 0 
Sri Lanka -0,55377 -0,42425 -0,42425 -0,42425 -0,42425 
Taiwan 12,31061 17,45244 17,45244 17,45244 17,45244 
Thailand 307,7804 330,7542 344,841 360,7661 365,95482 
Timor-Leste (East Timor) 94,42466 100,9014 78,48327 100,0075 96,26596 
Tonga 0 0 0 0 0 
U.S. Pacific Islands 0 0 0 0 0 
Vanuatu 0 0 0 0 0 
Vietnam 390,9906 361,9019 350,6508 313,6363 336,47123 
Wake Island 0 0 0 0 0 
World 84549,6 84517,31 84394,2 85384,2 84158,55944 

 

 

 

 

  

 

 


