
Při posuzování vývoje ve využívání nerostných surovin a jeho příčin je třeba přihlédnout nejen  
k datům z oblasti těžby, ale i z demografie, ekonomie (cenotvorby, biofyzikální a ekologické ekonomie),  
technických oborů a nově se vynořující vědy o udržitelnosti (sustainability science).
Spotřeba nerostných surovin stoupá v závislosti na počtu obyvatel planety a v závislosti na rostoucí 
míře materiální spotřeby přepočtené na 1 obyvatele.
Vzhledem k míře vyčerpání zdrojů, zejména energetických a z nich především ropy, je poukazováno na 
neudržitelnost současného životního stylu v dlouhodobém časovém horizontu.
Poster přináší graficky znázorněné souhrnné údaje o globálním demografickém vývoji, spotřebě 
nerostných surovin a uvádí některé nepříliš známé souvislosti.

Globální stav ve využívání nerostných surovin  
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ŽIVOTNOST ZÁSOB ENERGETICKÝCH 
NEROSTNÝCH SUROVIN

Životnost zásob energetických nerostných surovin globálně
(odhadováno pro dnešní výši spotřeby). Údaje podle [3, 4, 5] a dalších zdrojů.

surovina životnost zásob

  ropa   
ověřené zásoby 40 – 45 let

 celkové zásoby 85 let

zemní plyn 60 – 70 let, jiné odhady jdou až ke 200 letům

uhlí, dobyvatelné zásoby 150 – 220 let

uran
70 – 100 let bez recyklace
140 let s recyklací

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
EvropaSvět

rok počet obyvatel pozn.

1000 50 mil.
Před r. 1800 ke zdvojnásobení 
došlo každé 2-3 století.

1950 580 mil.
Po r. 1800 docházelo  
k zdvojnásobení za ca 90 let  
a vývoj se zrychloval.

2000 750 mil.

2010
720 mil.  
(z toho v EU 500 mil.)

V Evropě žije ca 10 % světové 
populace.
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NEROSTNÉ SUROVINY  
VE SPOLEČENSKÝCH SOUVISLOSTECH
Nerostné suroviny a produkce potravin
Rychlý růst celosvětové populace byl umožněn lehkou dostupností právě 
energetických nerostných surovin, které napomohly vyprodukovat potřebné 
množství potravy. Nejen zjednodušily obdělávání půdy, ale také umožnily 
výrobu umělých hnojiv.
Výnosy po zavedení moderních způsobů obdělávání zhruba v padesátých 
letech 20. století (stroje, hnojiva, pesticidy a herbicidy) vzrostly 3 až 10x 
([9, 10] podle zdrojů tam citovaných). Kromě ropy ve zvýšení výnosů hraje 
obrovskou roli i zemní plyn. Ze zemního plynu se vyrábí Haber-Boschovým 
procesem dusíkatá hnojiva. Odhaduje se, že díky těmto dusíkatým hnojivům 
vděčíme za výživu téměř jedné třetiny světové populace.

Technická řešení a alternativy
Odborníci se začínají shodovat, že očekávaný technologický pokrok (ve 
vyhledávání, těžbě a úpravě nerostných surovin, výrobě elektřiny a tepla  
a v dalších průmyslových segmentech i v úsporách energie, apod.) nebude 
moci vyvážit silný nárůst spotřeby, odhadovaný pro budoucnost.
Veškeré alternativní zdroje nyní pokrývají jen malý díl současné světové spo-
třeby energie. Například výroba elektřiny byla pokryta slunečními a větrnými 
zdroji z 0,3 % (údaj z roku 2011), celkový podíl obnovitelných zdrojů na glo- 
bální spotřebě energie je okolo 15 % (z toho zhruba ½ je tradiční biomasa).
Těžba ropy či zemního plynu z tzv. netradičních zdrojů, jako jsou hluboká 

moře, ropné písky a plynonosné břidlice, naráží na různá úskalí včetně nízké 
energetické i kapitálové návratnosti.
První komerční elektrárna na principu jaderné fúze není očekávána dříve 
než za 50 let.
Přechod automobilové dopravy z ropných derivátů na elektromobily či 
vozy s jiným pohonem je těžko přestavitelný při dnešní jedné miliardě vozů,  
z nichž více než 95 % je poháněno uhlovodíky. Také letectví nebo těžká 
těžební a stavební technika se bez ropy neobejde, ačkoli se již připravují 

první vozy na alternativní pohon.

Následky těžby
Ač je nejdiskutovanějším následkem těžby možné znečistění životního 
prostředí, jsou tu i následky srovnatelně závažné. Podle [11]  jde zejména o:
• nárůst korupce a rozpad tradičního poměrně stabilního uspořádání 
společností v zemích, které založily státní příjem na těžbě a vývozu surovin 
(řada zemí Afriky, Mongolsko)
• populační explozi, umožněnou dovozem potravin a na jejich relativní láci 
(tzv. „výměna ropy za obilí“), na jejímž konci, spolu s vyčerpáním ložisek, 
stojí občanské nepokoje (Egypt), hladomor, občanské války.

Shrnutí a závěr
Na základě prezentovaných skutečností a dalších údajů lze vyvodit:
• Pro zachování dosažené civilizační úrovně je nezbytné stabilní 
zásobování energiemi, které jsou v euroatlantském prostoru převážnou 
měrou získávány z energetických nerostných surovin.

• Přihlédneme-li k výši globálních zásob energetických nerostných surovin 
a vývoji jejich spotřeby, jeví se dlouhodobé udržení výše jejich těžby  
a spotřeby jako velmi obtížné až nemožné.
• Neoliberální doktrína posledních desetiletí, která se k přírodním zdrojům 
staví jako k prakticky nevyčerpatelným, začíná být erodována pozvolna se 
propagujícím vědomím konečnosti snadno dostupných (laciných) zdrojů.
• Ve světle stále probíhající hospodářské krize a očekávaného budoucího 
nedostatku zdrojů je obvyklý akcent na prorůstové hospodářské politiky 
hodnocen jako nerozumný, ve shodě s [12]. Růst produkce a spotřeby, 
obvykle vyjadřovaný jako růst HDP, je jen rychlejší cesta ke světu nouze.
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