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ZEMNÍ PLYN – TENDENCE TRHU 

A PERSPEKTIVY 
Jaroslav Ungerman 
Shrnutí 
Současná ruská invaze na Ukrajinu znovu – nyní více než kdykoli předtím – otevřela otázku 

zbavení závislosti evropských zemí na energetických surovinách z Ruska. EU přijala rozhodnutí 

plně nahradit dodávky zemního plynu z Ruska zemním plynem z jiných zdrojů nejpozději do roku 

2027. Jak je zřejmé, tento cíl předpokládá najít nové zdroje zemního plynu v rozsahu 150 mld m3 

ročně a dopravit je na evropský trh. 

Hlavní body 
• Pro zamýšlenou změnu dodavatele zemního plynu do Evropy je tak jediná možnost – skokově 

zvýšit dovoz LNG. 

• Klíčový problém však je v připravenosti nových lokalit na dodávku LNG. Také těžaři musí 

vytvořit odpovídající kapacity na zkapalnění zemního plynu, vybudovat potřebné terminály. 
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V souvislosti s konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou se do popředí pozornosti dostává problém dalšího 

vývoje ekonomických vztahů nejen mezi stranami konfliktu, ale také mezi Ruskem a EU.  

Mezi těmito dvěma seskupeními existují mnohačetné vazby, které se vytvořily v uplynulých třiceti 

letech po konci studené války. Dnes se mnoho z nich ruší, možná dokonce boří s tím, že je to nenávratný 

proces. Jako by už nikdo nechtěl vidět, co bude za pár měsíců, až utichnou zbraně. 

Pak přece musí přijít období, kdy se bude muset najít způsob, jak vedle sebe budou žít obě 

tato seskupení. Přece nelze připustit myšlenku, že spolu tyto země již nebudou mluvit, nebudou hledat 

formy spolupráce. I když si dnes mnozí myslí, že to, co vidíme dnes, tak bude již na pořád. Tak to prostě 

nepůjde, protože nemůžeme odstěhovat onu nepřátelskou zemi někam na jiný konec zeměkoule. 

Proto se asi bude muset hledat způsob, jak žít dále. 

Myslím, že bychom se měli zamyslet nad naší – evropskou – historií. Tato historie má mnoho příkladů, 

kdy se nesmiřitelné nepřátelství podařilo časem otupit a najít způsob, jak dál spolu žít.  

Jak to bylo po druhé světové válce, kdy národy Evropy zažily hrůzy dříve nepředstavitelné? Snad vůbec 

nejhorší byl fakt, že nacisté, kteří na počátku třicátých let získali politickou moc a za osm let dokázali 

Německo s jeho bohatou kulturní historií a mnoha vědeckými přínosy pro lidstvo nadchnout pro válku 

a část z nich dokonce vytvořila systém likvidace jednoho národa doslova průmyslovým způsobem. 

I přes takovou minulost se podařilo navázat vztahy mezi evropskými zeměmi. Ačkoli před tím byly 

ve sporu na život a na smrt, jak se říká. 

Překonat tyto hrůzy války a začít znovu hledat cestu, jak spolupracovat, by pro nás mělo být 

mementem, abychom nehloubili mezi národy příkopy, které nelze v dohledné budoucnosti překonat. 

Současně by to mělo být i inspirací, že i zprvu téměř nepředstavitelné problémy se dají překlenout – 

samozřejmě, že při dobré vůli na obou stranách. 

V souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu jsou dnes vyhlašovány sankce, kterými se přerušují 

ekonomické vztahy mezi EU a Ruskem a do toho se přidávají i jiné země, které také chtějí následovat 

ostatní a přerušit své ekonomické vztahy. Nechci zabíhat do nějakých politologických úvah, jak to vše 

bylo, kdo vše a jak je vinen atd. 

Chci se teď věnovat jen jednomu ekonomickému problému a tím jsou dodávky energetických surovin 

resp. zemního plynu z Ruska do EU. Jak bylo uvedeno v tisku, EU údajně usiluje zbavit se těchto 

dodávek do roku 2027. Prostě k tomuto datu již nedovážet žádný zemní plyn z Ruska.  

Jsou však i jiné úvahy, které hovoří o snížení dovozu zemního plynu z Ruska až o dvě třetiny 

oproti současnosti v co nejkratší době či dokonce o okamžitém snížení dovozu zemního plynu na nulu. 

A to je jistě velmi zajímavý záměr, na který by bylo vhodně se podívat blíže. 

Hned na úvod je asi vhodné uvést, že podobných záměrů, které měly zásadně změnit její tehdejší pozici 

a posunout ji na excelentní pozici, EU v minulosti vyhlásila již více. A ne vždy se pak ukázalo, že jde 

o realistické plány.  

Připomněl bych jen Lisabonskou strategii, podle níž se do roku 2010 měla EU stát nejdynamičtějším 

a nejkonkurenceschopnějším hospodářským seskupením ve světové ekonomice. Možná, 

že kdybychom zapátrali v minulosti, že by nezůstalo jen u tohoto jednoho příkladu, kdy politická vůle 

předběhla možnosti reálného vývoje ekonomik. 
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Základní parametry trhu se zemním plynem 

Nejprve bychom se v této souvislosti měli zabývat světovými zásobami zemního plynu a jejich 

regionálním rozložením.1  

  

Úvodem je zajímavý jeden fakt. I přes intenzivní těžbu v posledních dvaceti letech se světové zásoby – 

zdůraznil bych – prokázané zásoby zemního plynu zvýšily o více než o třetinu. Stačí si v této souvislosti 

vzpomenout na práce Římského klubu někdy z počátku sedmdesátých let minulého století, 

které varovaly před vyčerpáním hlavních surovinových zdrojů již někdy po roce 2000. Hovořilo se tehdy 

především o ropě a také o zemním plynu. 

Tato čísla ukazují, jak moc se tyto zprávy mýlily. Skoro by se mohlo říci, že objektivita těchto zpráv byla 

a je s velkým otazníkem. Tehdy to ovšem tak nevypadalo. Nebylo příliš mnoho těch, kteří by si dovolili 

o jejich závěrech pochybovat. Tehdy ten mediální mainstream spočíval v tom, že vyčerpání zdrojů je 

velmi blízko – a naprostá většina ve veřejném mínění ho následovala. Pokud někdo pochyboval, 

byl ostrakizován. 

Také to by mělo být jedno z varování pro současnost. Zda vždy a za všech okolností máme dostatečně 

kritický odstup od některých jednoduchých tezí. Tím nechť není řečeno, že je špatné dělat podobné 

varovné prognózy. Určitě mají právě takové prognózy své místo ve společnosti, ale varoval bych 

před tím, aby byly jejich závěry přebírány bez kritické analýzy a bez pochybností jako jediná zjevená 

pravda. 

Pokud budeme mluvit o zemním plynu a jeho zásobách, pak se např. ukazuje, že zdvojnásobení zásob 

v regionu severní Ameriky resp. v USA je vyvoláno technickým pokrokem, který umožnil získávat zemní 

plyn z plynonosných břidlic. O tomto zdroji zemního plynu se vědělo, ale v minulosti nebyla 

technologie, která by umožnila jeho efektivní těžbu. Právě podcenění možností technického pokroku 

byl jedním z problémů zpráv Římského klubu. 

Musíme také současně dodat, že proces tzv. frakování resp. hydraulického štěpení, kterým se získává 

tento zemní plyn, je podle některých názorů považován za problematický, zejména ve vztahu 

k životnímu prostředí. V tomto procesu se používá voda společně s některými chemikáliemi, 

které se tak dostávají do geologického podloží a mohou tak poškozovat vodní zdroje. Jiné názory však 

takové negativní vlivy popírají. Kromě toho se také uvádí, že při použití tohoto procesu se objevují 

 
1 Všechny níže uvedené údaje jsou převzaty z Statistical Review of World Energy 2021, BP, London 2021. 

Světové prokázané zásoby zemního plynu  ( v bil m3)

2000 2010 2020

Severní Amerika 7,3 10,5 15,2

Jižní a Střed. Amerika 6,8 8,1 7,9

Evropa 5,4 4,7 3,2

SNS 38,6 51,3 56,6

Střední Východ 58,3 77,8 75,8

Afrika 11,9 14 12,9

Asie a Tichomoří 9,8 13,5 16,6

Celkem svět 138,1 180 188

SNS- společenství nezávislých států (Rusko,Turkménie atd.)
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lokální zemětřesení – je to obdobný proces, který je znám z území, kde probíhá intenzivní hlubinná 

těžba uhlí.2   

Více než 70 % světových zásob zemního plynu je soustředěno ve dvou regionech - v Kaspické pánvi 

a s ní souvisejícím Perském zálivu a v ruské Sibiři. Tato skutečnost pak také formuje i geopolitické 

vztahy a je bezesporu i zdrojem napětí v mezinárodní politice, protože ovládat zdroje energie 

resp. kontrolovat je, je pro mnohé ekonomiky a státy důležité pro jejich další rozvoj.   

Evropa, jako region s nespornou ekonomickou silou, má v současnosti jen nepatrné zásoby zemního 

plynu, které se navíc trvale snižují. Největší zásoby v Evropě má Norsko – odhad je 1,5 bil m3, Ukrajina 

1,1 bil m3. Nizozemsko, které v minulosti intenzivně těžilo zemní plyn, má dnes zásoby kolem 200 mld 

m3. Podobně je na tom i Velká Británie se zásobami 200 mld m3.   

 

Pět zemí s největšími prokázanými zásobami zemního plynu ovládá dvě třetiny světových zásob 

a od roku 2000 se jejich podíl na světových zásobách ještě zvýšil. Nejvýraznější vzestup zásob 

zaznamenávají USA a Turkmenistán a naopak země s intenzivní těžbou – Írán a Katar vykazují malý 

pokles zásob. Rusko, které nás nejvíce zajímá, ovládá dvacet procent světových zásob zemního plynu 

a tudíž je velmi významným hráčem na tomto trhu. 

Vedle zásob zemního plynu, které vyjadřují potenciál těchto zemí při využívání těchto zásob, je důležité 

sledovat především skutečnou těžbu zemního plynu, jeho spotřebu v těžařských zemích a nakonec 

i z toho vyplývající možnosti dodávek na světový trh se zemním plynem.  

  

Světová těžba zemního plynu vzrostla za posledních deset let o více než pětinu. Rostla tedy pomaleji, 

než se zvýšily světové prokázané zásoby. Nejvýraznější vzestup těžby – v podstatě polovinu 

celosvětového přírůstku těžby zajišťoval vzestup těžby v Severní Americe. To je důsledek „břidlicové“ 

 
2 Viz blíže pojem Hydraulické štěpení 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulick%C3%A9_%C5%A1t%C4%9Bpen%C3%AD.  

Prokázané zásoby zemního plynu  (v bil. m3)

2000 2015 2020

Rusko 33,2 34,1 37,4

Írán 25,4 32,3 32,1

Katar 14,9 25,9 24,7

Turkmenistán 1,8 13,6 13,6

USA 4,8 8,3 12,6

celkem 80,1 114,2 120,4

Světová těžba zemního plynu ( v mld m3) 

2010 2015 2020

Severní Amerika 775,9 940 1110

Jižní a Střed. Amerika 160,4 178 153

Evropa 310,1 260,8 218,6

SNS 740 754,9 802,4

Střední Východ 474,6 600,8 686,6

Afrika 201,5 208 231,3

Asie a Tichomoří 488,1 560 652,1

Celkem svět 3150,8 3511,7 3853,7

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulick%C3%A9_%C5%A1t%C4%9Bpen%C3%AD
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revoluce, ke které došlo v tomto regionu v posledním desetiletí, kdy se nejen zvýšily prokázané zásoby 

plynu, ale současně došlo k razantnímu zvýšení těžby – o více než 40 %. To také zásadně změnilo pozici 

tohoto kontinentu na světovém trhu se zemním plynem. Jeho dominance jako největšího světového 

těžaře zemního plynu se ještě dále zvýšila. 

Těžba zemního plynu však neukazuje, jaká je pozice jednotlivých oblastí ve spotřebě zemního plynu 

a tudíž, jaký může být vliv těchto regionů na světový obchod se zemním plynem. Pozici jednotlivých 

regionů světové ekonomiky ve spotřebě zemního plynu ukazuje následující tabulka. 

    

Největší spotřeba zemního plynu je v regionu Severní Ameriky, který tvoří tři země - Kanada, USA 

a Mexiko – jejich spotřeba tvoří více než čtvrtinu celosvětové spotřeby a v uplynulé dekádě 

se tento podíl ještě zvýšil. O téměř polovinu pak vzrostla spotřeba zemního plynu v regionu Asie, 

která se tak jako spotřebitel dostala na druhé místo ve světové ekonomice. Přitom právě tam je zjevně 

také největší potenciál dalšího vzestupu spotřeby.  

Jediný region, který svoji spotřebu snížil, je Evropa. To nesporně souvisí jak s poklesem spotřeby 

na vytápění při teplejších zimách, se změnou struktury výroby, nesporně také s úspornými 

technologiemi spotřeby plynu a také s ekonomickým cyklem. Největšího poklesu bylo dosaženo 

ve Velké Británii, která výrazně snížila vlastní těžbu zemního plynu a současně snížila i svoji spotřebu. 

Také Ukrajina snížila svoji spotřebu především vlivem poklesu výroby těžkého průmyslu – metalurgie. 

V tomto období také došlo k úbytku obyvatelstva Ukrajiny – a tedy i ke snížení spotřeby 

v domácnostech (také vlivem podstatného zvýšení dosud velmi nízkých cen).   

  

Pokud porovnáme těžbu zemního plynu a jeho spotřebu v regionech, pak se ukazuje, že největším 

přispěvatelem do světového obchodu se zemním plynem budou dva regiony – SNS (tedy především 

Rusko a Turkmenistán, Ázerbájdžán atd.) a Střední Východ. Důležitý je také fakt, že pozice těchto dvou 

regionů se v daném období nemění a že jeho aktivní saldo se zvyšuje, což umožňuje pokrývat rostoucí 

Světová spotřeba zemního plynu ( v mld m3) 

2010 2015 2020

Severní Amerika 806,3 934,8 1030,9

Jižní a Střed. Amerika 147,3 177,8 145,6

Evropa 622,9 509,2 541,1

SNS 529,8 528,2 538,2

Střední Východ 380,5 479,2 552,2

Afrika 98,1 132,5 153

Asie a Tichomoří 575,6 716,4 861,6

Celkem svět 3160,5 3478,6 3822

Rozdíl těžba minus spotřeba  (v mld m3)

2010 2015 2020

Severní Amerika -30,4 5,2 79,1

Jižní a Střed. Amerika 13,1 0,2 7,4

Evropa -312,8 -248,4 -322,5

SNS 210,2 226,7 264,2

Střední Východ 94,1 121,6 134,4

Afrika 103,4 75,5 78,3

Asie a Tichomoří -87,5 -156,4 -209,5
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spotřebu zemního plynu především v Asii. Tento dynamicky rostoucí region se zjevně stane určující 

pro další vývoj světového obchodu se zemním plynem.  

Výrazně změnil svoji pozici také region Severní Ameriky. Ten se z dovozce plynu stal jeho exportérem 

– saldo tohoto rozdílu představuje 100 mld m3, o které se zvětšil jeho příspěvek pro světový obchod 

s plynem.  

Právě dynamiku růstu těžby zemního plynu a jeho rozložení do hlavních zemí ukazuje následující  

tabulka. Deset největších těžařských zemí v souhrnu zajišťuje více než 70 % celosvětové těžby.  

Daleko nejvýraznějším jevem je vzestup USA jako největšího těžaře zemního plynu. Jestliže ještě v roce 

2000 jen nepatrně zaostávaly ve velikosti těžby za Ruskem, pak po deseti letech USA jako těžařská 

země jednoznačně dominují. V současnosti USA zajišťují více než pětinu celosvětové těžby zemního 

plynu, za posledních deset let zvýšily těžbu o bezmála 60 %, což je vzhledem k výchozí úrovni unikátní. 

Je ovšem otázkou, zda ještě dále mohou zvyšovat svoji těžbu – patrně nikoli stejnou dynamikou 

a konečně – jak velkou část z této těžby mohou exportovat.  

  

Významný je také vzestup pozice dalších dvou zemí. Čína svoji těžbu za posledních deset let 

zdvojnásobila a stala se třetím největším těžařským státem. Ještě větším tempem vzrostla těžba 

zemního plynu v Austrálii, která zvýšila svoji těžbu na trojnásobek a dosahuje těžby téměř na úrovni 

Kataru – do nedávna jednoho z největších producentů. 

Z hlediska Evropy je významná těžba Norska, které ji udržuje na konstantní úrovni a má zjevně zájem 

čerpat toto své nerostné bohatství rovnoměrně v čase. 

Těžba zemního plynu (v mld m3)

2010 2015 2020

USA 575,4 740,3 914,6

Rusko 598,4 584,3 638,5

Írán 143,9 183,5 250,8

Čína 96,5 135,7 194

Katar 123,1 175,8 171,3

Kanada 149,5 160,8 165,2

Austrálie 52,6 74,1 142,5

Saudská Arábie 83,3 99,2 112,1

Norsko 106,2 116,1 111,5

Alžírsko 77,4 81,4 81,5

Celkem 2006,3 2351,2 2782
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Největší spotřeba zemního plynu je v USA. Zde se odráží právě vzestup těžby a vzhledem k tomu, 

že USA jsou odděleny od ostatních trhů, pak také při vysoké vlastní těžbě roste i jejich vnitřní spotřeba 

plynu. Druhým největším spotřebitelem je Rusko, jehož vnitřní spotřeba v posledních deseti letech 

stagnuje a v současnosti je na úrovni poloviny spotřeby USA.  

Za deset let ztrojnásobila svoji vnitřní spotřebu Čína, která se tak posunula na třetí místo 

mezi největšími spotřebiteli. Vzhledem k velikosti a i dynamice čínské ekonomiky, stejně jako vzhledem 

k počtu obyvatel i nutnosti řešit ekologii lze očekávat, že čínská vnitřní spotřeba se bude rychle 

zvyšovat. 

Posouzení relace mezi spotřebou a těžbou pak dává základní orientaci o možnostech rozvoje obchodu 

se zemním plynem. 

  

Podle těchto dat má největší potenciál k exportu zemního plynu Rusko. Výrazně se zvýšil také potenciál 

USA, které ovšem zatím dosahují jen zhruba třetiny ruského potenciálu. 

Druhým největším exportérem je Katar. Potenciál jeho exportu však v posledních letech stagnuje. 

Nejvýraznějším novým „hráčem“ v exportu zemního plynu je Austrálie, která již dosahuje velikostí 

exportu téměř potenciálu Kataru. 

Spotřeba zemního plynu ( v mld m3) 

2010 2015 2020

USA 648,2 743,6 832

Rusko 423,9 408,7 411,4

Írán 144,4 184 233,1

Čína 108,9 194,7 330,6

Katar 25,4 43,3 35

Kanada 92 110,5 112,6

Austrálie 31,7 38,8 40,9

Saudská Arábie 83,3 99,2 112,1

Norsko 4,1 4,5 4,4

Alžírsko 25,3 37,9 43,1

Celkem 1587,2 1865,2 2155,2

Rozdíl těžba minus spotřeba (v mld m3)

2010 2015 2020

USA -72,8 -3,3 82,6

Rusko 174,5 175,6 227,1

Írán -0,5 -0,5 17,7

Čína -12,4 -59 -136,6

Katar 97,7 132,5 136,3

Kanada 57,5 50,3 52,6

Austrálie 20,9 35,3 101,6

Saudská Arábie 0 0 0

Norsko 102,1 111,6 107,1

Alžírsko 52,1 43,5 38,4

Celkem 419,1 486 626,8
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Z hlediska Evropy je významná pozice Norska, které minimální vlastní spotřebu – jen necelá 4 % jeho 

těžby – a  téměř celou svoji těžbu exportuje do nejbližšího regionu – tedy do Evropy.  

Významným exportérem do Evropy je také Alžírsko. Jeho potenciál se však snižuje, neboť roste jeho 

vnitřní spotřeba. 

Na druhé straně je nutno registrovat velmi rychlý deficit zemního plynu v Číně – i přes rychlý růst její 

vlastní těžby. Tam je z hlediska budoucnosti také patrně největší potenciál pro dovozy zemního plynu.  

Saudská Arábie, jejíž těžba přesahuje 110 mld m3, a tedy patří mezi významné těžaře, nemá žádný 

exportní potenciál, neboť veškerý těžený plyn spotřebuje na svoji vnitřní spotřebu. Její vliv na světový 

obchod se zemním plynem je tedy nulový – v naprostém kontrastu s jejím postavením na trhu s ropou. 

Velmi zajímavá je pozice Íránu. Země má druhé největší prokázané zásoby zemního plynu na světě 

a přesto nemá v podstatě zatím žádný potenciál k obchodu se zemním plynem. Částečně to je dáno 

tím, že země se dlouhou dobu pohybuje v režimu nejrůznějších sankcí.  

Na druhé straně – její vysoká vnitřní spotřeba nasvědčuje tomu, že v zemi proběhla rozsáhlá 

plynofikace. Vzhledem k počtu obyvatelstva je tam poměrně vysoký ukazatel relativní spotřeby plynu 

na obyvatele – přitom země leží v poměrně příznivém podnebném pásu, kde není tak vysoká spotřeba 

na vytápění jako je tomu např. v Evropě. 

V neposlední řadě by tato ložiska zemního plynu mohla být zdrojem zemního plynu pro Evropu 

a tento plyn by mohl být dodáván plynovodem, což je nesporně výhodnější než ve formě zkapalněného 

zemního plynu (LNG). To je důležité především dnes, kdy Evropa hledá zdroje zemního plynu náhradou 

za ruské dodávky. Írán má tak velké zásoby zemního plynu, že by byl schopen tyto ruské dodávky 

v podstatě plně nahradit.  

O možnostech vybudovat plynovod mezi Íránem a Evropou se hovoří mnoho let. První zmínky 

o takových možnostech padly již v sedmdesátých letech. Intenzivněji pak minimálně posledních 

patnáct let. Přesto nikdy zatím nedošlo k tomu, aby se tento projekt dostal dále než do stadia úvah.  

Poslední vážně míněná debata se patrně vedla o možnosti vybudovat plynovod Nabucco, o celkové 

kapacitě 25 mld m3 ročně, který měl využívat ložiska ázerbajdžánského plynu a na tento plynovod 

se mohl napojit také íránský plyn. Kromě toho o tento plynovod měl také zájem Turkmenistán, 

který také hledá, kde uplatnit svá dosud málo využívaná ložiska plynu. Tam vznikal problém, jak velkou 

kapacitu bude každá ze stran využívat, protože každá má zájem využívat co největší podíl atd. 

Kromě toho íránský plynovod, pokud by byl postaven jako samostatný, by procházel politicky 

neklidným územím Kurdistánu, případně přes Sýrii. Právě trasování plynovodu přes Sýrii – a tomuto 

území se v podstatě nedá vyhnout – je problémem. Až dosud to bylo tak, že pokud by byl do Evropy 

přiveden íránský potrubní plyn, pak by byl konkurencí ruskému zemnímu plynu, proto se dalo očekávat, 

že Sýrie, která je spojencem Ruska na Středním Východě, nebude souhlasit s průchodem plynovodu 

přes své území. 

Z těchto důvodů se tak ložiska íránského zemního plynu, která by mohla být alternativou ruskému 

zemnímu plynu v Evropě, orientují na asijský kontinent – Pákistán, Indie. Kromě toho již před deseti 

lety byly publikovány zprávy o úmyslu Íránu budovat také kapacitu na výrobu zkapalněného zemního 

plynu.3 Podle statistiky BP za rok 2021 Írán nevyvážel žádný LNG. 

 
3 Více viz https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_LNG.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_LNG


8 
 

Je však otázkou dalších strategických úvah, zda znovu neoživit myšlenku zapojení íránských zásob 

zemního plynu do zásobování Evropy. Vybudovat takový plynovod by technicky bylo možné. Vzhledem 

k tomu, že v současnosti není nic připraveno, lze odhadovat, že k dispozici by jeho kapacita nemohla 

být dříve než na konci této dekády – tedy do roku 2030. Konkrétně – zhruba v tomto období by mohl 

být plynovod dobudován do prostoru Balkánu, odkud by pak už plyn mohl pokračovat soustavou 

stávajících plynovodů dále do Evropy – do míst největší spotřeby. 

Obchod se zemním plynem 

Obchod se zemním plynem probíhá ve dvou formách – buď je obchodován zemní plyn potrubní 

dodávaný magistrálními plynovody nebo jde o zkapalněný zemní plyn (LNG), který nakonec je k místu 

spotřeby transportován také plynovodem. 

Každá z těchto komodit má svá pozitiva a negativa. V případě potrubního plynu je to především 

vzájemná závislost dodavatele a odběratele – dodavatel nemá volnost volby odběratele, ale odběratel 

má jistotu, že jeho dodavatel nemůže změnit jeho pozici – prostě nemůže začít dodávat jinému 

subjektu. Kromě toho je plynovod poměrně značně investičně náročný, je náročný také na obsluhu 

a údržbu. Na druhé straně – potrubí je schopno sloužit velmi dlouho. 

V neposlední řadě – dodávky prostřednictvím plynovodu jsou zatěžovány tranzitními poplatky, 

které dostávají země, které se starají o údržbu plynovodu. Tyto poplatky v současnosti představují 

přibližně 2,5 USD za 1000 m3 za 100 km. Pro některé země je pak tento tranzitní poplatek významným 

zdrojem příjmů.  

Konkrétně např. Ukrajina, která je hlavní tranzitní zemí pro ruské plynovody do Evropy inkasovala 

v minulosti kolem 3 mld USD ročně za tranzit. Jedním z problémů budování tras plynovodů z Ruska 

do Evropy přes Balt je právě obava Ukrajiny, že ztratí tyto tranzitní poplatky, které jsou příjmem 

státního rozpočtu a které nelze jinak nahradit. 

Výroba LNG je poměrně náročná. Zemní plyn musí být z ložiska přiveden do přístavu, kde je zkapalněn 

a naložen na specializované tankery. Dodavatel LNG musí mít k dispozici odpovídající flotilu tankerů. 

Odběratel pak musí mít v místě přijetí tankerů zařízení na regazifikaci LNG a také plynovody 

k zásobníkům plynu.  

Celý proces výroby a dopravy LNG je tedy energeticky náročnější než přeprava pomocí plynovodů. 

Nespornou předností LNG je jeho značná mobilita. Dodavatel není vázán na odběratele jako v případě 

plynovodu, kde dodavatel v podstatě nemá možnosti měnit odběratele. To umožňuje, aby zemní plyn 

mohly využívat i země, které jsou jinak technicky velmi obtížně dosažitelné sítí plynovodů. Zemní plyn 

ve formě LNG je tak dostupný prakticky všude. 

Právě schopnost dodat LNG spotřebitelům kamkoli se projevuje ve struktuře obchodování se zemním 

plynem. V roce 2013 byl celkový obchod se zemním plynem ve výši 1032 mld m3, z toho plynovody 

bylo dodáno 707 mld m3 a jako LNG 325 mld m3. 

V roce 2020 dosáhl celosvětový obchod se zemním plynem 1243 mld m3, z toho plynovody bylo 

dodáno 755 mld m3. Obchod s LNG pak se zvýšil o polovinu a dosáhl 488 mld m3. 

Pro obchodování s LNG je rozhodujícím teritoriem Asie. Dodávky do tohoto teritoria v roce 2020 

dosáhly 345 mld m3. Je to 70 % z celkového objemu obchodování s LNG. Důležitá je také dynamika 

těchto obchodů – od  roku 2015 se nákupy LNG v Asii zvýšily o 100 mld m3.  
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Největším spotřebitelem LNG v Asii, ale i ve světě, je pak Japonsko, které nakoupilo 102 mld m3, 

tedy bezmála třetinu z celkového obchodu v tomto teritoriu. Přitom ovšem japonské nákupy – 

oproti předchozím letům – se snížily téměř o 10 mld m3.  

Japonsko jako největší trh pro LNG také určuje ceny tohoto produktu.  Podle uvedeného BP Statistical 

Review v roce 2020 na japonském trhu dosahovaly ceny LNG 7,87 USD za 1 mil BTU a ceny potrubního 

plynu v Německu 4,06 USD, v Nizozemsku 3,42 USD a konečně v USA na Henry Hub necelé 2 USD 

za 1 mil BTU. Z toho je také patrné, že LNG je dražší než potrubní plyn, což je jeho nesporná nevýhoda.  

Druhým největším spotřebitelem LNG v Asii je Čína, která nakoupila ve stejném roce 94 mld m3. 

Její nákupy strmě rostou a bezpochyby během nejpozději dvou let předstihnou nákupy Japonska.    

Hlavním dodavatelem na asijský trh s LNG je Austrálie, která pokrývá velkou část čínských nákupů 

a také Japonska. Druhým největším dodavatelem je Katar. Tyto dvě země společně pokrývají více než 

polovinu asijského trhu. Dalšími významnými dodavateli na tento trh jsou také Malajsie, USA a také 

Rusko (z ložisek na Sachalinu). 

Druhým největším trhem pro LNG je Evropa, která v roce 2020 nakoupila 115 mld m3. Prodeje 

na ostatní teritoria nejsou významné. 

Evropský trh s LNG je zásobován z řady zdrojů. Největší podíl má Katar s 30 mld m3, dále USA, 

které dodaly 25 mld m3, Rusko s 17 mld m3, pak také Alžírsko a Nigérie – každá po 14 mld m3. Výhodou 

evropského trhu je tedy jeho značná diverzifikace dodavatelů a tudíž nezávislost na jednom dodavateli. 

Pokud jde o potrubní plyn. Pak Evropa nakupuje potrubní plyn především z Ruska – celkem více než 

150 mld m3. Druhým největším dodavatelem je Norsko, které prakticky veškerou svoji produkci dodává 

potrubím jednak do Británie, a jednak na kontinent několika liniemi – celkem je to 106 mld m3. Pro EU 

je to pak 80 mld m3.  

Dále je potrubní plyn dodáván ještě z Alžírska – 27 mld m3 a také v malém množství z Libye – 4 mld m3. 

Od roku 2020 je v provozu také Turk stream, kterým je přepravován zemní plyn z Ruska přes Turecko 

do jihovýchodní Evropy. V tomto případě však jde o diverzifikaci přepravních cest a není to tedy nový 

zdroj.  

Náhrada ruského plynu  

V souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijala EU rozhodnutí plně nahradit dodávky zemního 

plynu z Ruska zemním plynem z jiných zdrojů nejpozději do roku 2027. 

Jak je zřejmé, tento cíl předpokládá najít nové zdroje zemního plynu v rozsahu 150 mld m3 ročně 

a dopravit je na evropský trh a to může být stávající sítí plynovodů případně nově vybudovaných 

anebo ve formě LNG. 

V prvé řadě je nutno zvážit celosvětovou dynamiku budoucího trhu se zemním plynem resp. možnosti 

zvýšení jeho těžby. Teoreticky vzato, je patrně možné předpokládat, že v uvažovaném období může 

vzrůst těžba zemního plynu o dalších 150 mld m3.   

V uplynulých pěti letech – v období 2015-2020 – vzrostla těžba zemního plynu celosvětově 

o 350 mld m3. Tedy bylo by možné, pokud by jeho spotřeba v jiných regionech mírně rostla, 

tento přírůstek spotřeby v Evropě resp. změnu struktury dodavatelů zvládnout.  
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Tomuto manévru změny dodavatele by mohlo napomoci i přesunutí části a později možná i celého 

dosavadního množství plynu dosud dodávaného Ruskem do Evropy na jiné trhy – především na čínský 

trh. Tam se již nyní buduje příslušná infrastruktura. Především však musí být dosaženo propojení dosud 

nedostatečně propojených plynovodních soustav mezi evropskou a asijskou částí Ruska. Z Evropy 

přesunutý ruský plyn na čínský trh by mohl zaplnit trvale rostoucí poptávku Číny po zemním plynu 

a tak by se zeslabil tlak na další spotřebu z asijských nalezišť na čínský trh. 

Na asijském trhu jsou však i další spotřebitelé – především Indie, která také rychle zvyšuje své 

požadavky na dodávky zemního plynu. 

V daném období není reálné přivést do Evropy jiné – natolik kapacitní plynovody. Jak již bylo výše 

uvedeno – jediné v úvahu připadající lokality jsou Írán, případně Turkmenistán, které by mohly být 

schopny dodávat do Evropy ročně až 80 mld m3. 

Z dosavadních dodavatelů (Norsko, arabské země) potrubního plynu do Evropy nelze počítat 

se zásadním zvýšením dodávek. V souhrnu nepůjde o více než 20-25 mld m3. 

Pro zamýšlenou změnu dodavatele zemního plynu do Evropy je tak jediná možnost – skokově zvýšit 

dovoz LNG. V současné době Evropa jako celek dováží 115 mld m3 LNG, z toho EU kolem 80 mld m3. 

Znamená to tedy během pěti let zvýšit tyto dodávky více než na dvojnásobek.  

V ryze technickém přepočtu představuje toto zvýšení importu LNG přibližně kapacitu více než 560 

tankerů, tedy v podstatě dva denně – k dosavadnímu počtu.4 Již dnes do Evropy přijíždí kolem 1200 

tankerů s LNG ročně. K tomu je nutno vytvořit také příslušnou infrastrukturu v přístavech, propojit tyto 

terminály se systémem plynovodů, se systémem podzemních zásobníků plynu atd. Celý projekt je tak 

mimořádně náročný nejen z hlediska investic, ale i času pro realizaci. 

Klíčový problém však je v připravenosti nových lokalit na dodávku LNG. Také těžaři musí vytvořit 

odpovídající kapacity na zkapalnění zemního plynu, vybudovat potřebné terminály. K tomu také 

přistupuje výběr lokalit, které mohou zajistit vyšší těžbu zemního plynu např. v tomto případě může jít 

o Katar a Írán. Představitelé Kataru již prohlásili, že nevidí velký prostor pro zvýšení své produkce LNG 

a zjevně podobná je situace i v Íránu, stejně jako v Austrálii či Nigérii.  

Navíc tyto země jsou dnes vázány dlouhodobými smlouvami na dodávku pro dosavadní odběratele. 

Zruší tyto kontrakty či nikoli? Budou tedy riskovat své postavení spolehlivého dodavatele či nikoli atd. 

Podobných problémů zde může vzniknou více. 

USA sice prohlásily, že mohou krátkodobě zvýšit své dodávky pro Evropu o 25 mld m3, což je sice 

zajímavé, ale případný deficit zemního plynu v Evropě to neřeší, nanejvýš zmírňuje. Ale jednání jistě 

budou pokračovat. 

Z výše uvedeného také vyplývá, že přechod EU na maximalizaci dodávek LNG jako základního zdroje 

zemního plynu pro příští roky nevyhnutelně povede k růstu cen zemního plynu na evropském trhu. 

Jak jsme již uvedli, pak je proces výroby, přepravy atd. LNG náročnější než přeprava potrubního plynu. 

  

 
4 Výpočet vychází z průměrné kapacity 100 000 t na jeden tanker LNG. 
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Vyšší cenu zemního plynu – vyjádřenou ve stálých cenách – je možno odhadovat, že v tomto systému 

vzroste minimálně třikrát. To se samozřejmě projeví také v dalších komoditách, nikoli jenom 

v nákladech na teplo pro domácnosti. Jen namátkou – zemní plyn je výchozí surovinou pro výrobu 

dusičnatých hnojiv, které jsou rozhodující pro zemědělství, je důležitý pro metalurgii, a v jiných 

průmyslových procesech a potravinářském průmyslu atd. Řešit tyto důsledky může být námětem 

pro další diskusi.       

Zdroj dat 

BP (2021).  Statistical Review of World Energy. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-

sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-

report.pdf.   

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
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