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Bc. Stanislav Fořt 
 
Desertec – energetická fata morgána nebo reálný projekt pro Evropu? 
 
Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti mapuje mezikontinentální energetický projekt Desertec, od doby 
okolo 2003 do současnosti, s důrazem na jeho ambice, pozitiva, slabiny a související kritiku. 
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Summary 
 
This article briefly surveys intercontinental energy project Desertec, from the period around 
2003 to the present, with emphasis on its ambitions, strengths, weaknesses and related 
criticism. 
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Úvod 
 
„Během pouhých šesti hodin přijmou pouště více energie, než lidstvo spotřebuje během 
jednoho roku“1. Toto je stěžejní myšlenka konceptu Desertec, který vzbuzoval velkou 
pozornost v Evropě v letech 2003 – 2012. Prvotním cílem konceptu bylo vystavět v pouštních 
oblastech Severní Afriky a Blízkého východu (Middle East North Africa, MENA) síť termických 
solárních elektráren (concentrating solar-thermal power, CSP), podporovaných vhodně 
rozmístěnými větrnými a solárními parky. Projekt v úhrnné výši 400 miliard eur měl pokrývat 
energetickou spotřebu rychle se rozvíjejících ekonomik Maroka, Alžírska, Tunisu, Libye, 
Egypta a zemí Blízkého východu. Nezanedbatelné přebytky pak měly být exportovány do 
průmyslových center v prostoru Evropské unie podvodním vedením stejnosměrného napětí 
přes Středozemní moře a po povrchu pak přes Turecko a balkánské země. Export elektrické 
energie do Unie měl pokrývat cca 15 % celoevropské spotřeby2. Tento projekt však postupně 
ztratil nejen politickou, ale i odbornou podporu a postupně se od něj odklonili i hlavní 
investoři. Tématem této seminární práce je tedy velmi stručně shrnout klady a zápory tohoto 
nezapočatého projektu a pokusit se nalézt hlavní aspekty jeho neúspěchu. 
 
Ilustrace ukazuje předpokládané rozmístění jednotlivých typů výroben v oblasti Blízkého 
východu a Severní Afriky.3 
 

 

                                                 
1
 Desertec Concept. Desertec Foundation. 2015. http://www.desertec.org 

2
 Desertec – Aufsichtsratsvorsitzender über das Stromprojekt. Tagesschau, rozhovor s G. Knies. 

http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio41214.html 
3
 Pictures. Desertec Foundation. 2015. http://www.desertec.org/press/pictures/ 
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1. Koncepce projektu Desertec 
 
Než přistoupím k podrobnější charakteristice technického řešení, je potřeba stručně uvést 
hlavní milníky, které vedly ke vzniku projektu a také subjekty, které v něm figurovaly.  
V zázemí projektu působily přední světové společnosti působící na trhu výroby elektrické 
energie, dodavatele technologií pro energetiku a také finanční ústavy. Z velké části se do 
projektu zapojili zejména přední německé průmyslové podniky jako je RWE, Bosch, Siemens, 
Eo.N. MAN Solar Millenium, či investoři jako je Deutsche Bank, Münchener Rückversicherung 
aj. Odborné zázemí projektu vytvářel duchovní otec projektu fyzik Gerhard Knies, který stál 
v roce 2003 u zrodu platformy TREC (Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation) 
vytvořené z tzv. Římského klubu (Club of Roma), Hamburského fondu na ochranu klimatu 
(Hamburger Klimaschutz Fonds) a Národního centra pro výzkum energie (National 
Energieforschungszentrum). Platforma TREC (od roku 2009 Desertec Foundation) 
vypracovala koncept projektu Desertec, který byl evaluován Německým centrem pro letectví 
a kosmonautiku (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt). Z uvedeného vyplívá, že když 
v roce 2009 byla vytvořena společnost DII GmbH (Desertec Industrial Initiative) za účasti výše 
uvedených společností se záměrem do roku 2012 vypracovat konkrétní obchodní plán 
realizace, tak nebylo velkých pochyb o tom, že se jedná o zcela realistický projekt založený 
na již vyzkoušených technických řešeních, které bylo jen potřeba ve větším měřítku přenést 
do reálných podmínek4. 
 
Technické řešení ve své podstatě spočívalo v instalaci termických solárních článků CSP spolu 
s větrnými parky v pouštních oblastech Sahary a Blízkého východu, které by podporovala síť 
vhodně instalovaných fotovoltaických, vodních, geotermálních či biomasových elektráren. 
Nejdůležitější úlohu v celém systému produkčních jednotek však měly sehrát prvně zmíněné 
solárně termické výrobny CSP. Princip jejich činnosti spočívá v ohřevu vody pomocí zrcadel, 
které zachycují sluneční záření. Ohřevem vzniklá pára je pak přenášena na standardní 
turbínu generující elektrickou energii. Tento způsob výroby elektrické energie je zajímavý 
především z důvodu schopnosti akumulace vzniklé vodní energie v podobě páry a možnosti ji 
dodávat i po západu slunce, tedy v době, kdy např. fotovolaické elektrárny vyrábět 
nemohou. V případě instalace systému CSP u pobřeží ho lze také využít k odsolování a tedy 
výrobě velkého množství pitné vody. Kombinace výše uvedených prvků by tak vytvořila velmi 
významnou a především předvídatelnou kapacitu elektrické energie, která by již 
nezpůsobovala náhlé přelivy elektrické energie a destabilizaci sítě.  
 
Transport elektrické energie by byl zajištěn systémem HVDC (High Voltage Direct Current), 
tedy stejnosměrným vysokonapěťovým vedením. Transportní vzdálenost elektrické energie 
do místa spotřeby by zpravidla nečinila více jak 3 000 km, což by při průměrných ztrátách 2-3 
% na 1 000 km zachovalo vysokou rentabilitu výroby a distribuce elektrické energie.  
 
 

                                                 
4
 Die Sahara als Superkraftwerk. Junge Freiheit. 2010. http://www.jf-archiv.de/archiv10/201034082031.htm 
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2.Diskuse kolem projektu 
 
V této kapitole se pokusím shrnout klady a zápory projektu Desertec. Hlubší analýza tohoto 
projektu by byla jistě zajímavým tématem pro případnou bakalářskou či magisterskou práci. 
Pro účely mé práce se však budu věnovat jen základním parametrům projektu, které 
poměřím se současnými požadavky na stabilní a efektivní energetický zdroj. Nevyhnu se ani 
posouzení některých technických, ekonomických, environmentálních, sociálních a politických 
parametrů projektu.  
 
2.1 Argumenty ve prospěch projektu 
 
Projekt Desertec je postaven na již existujících technických řešeních výroby elektrické 
energie, které jsou již dnes běžně užívány v mnoha zemích světa. Základní stavební kámen 
projektu, jednotka CSP je dnes celosvětově rozšířena a představuje velmi zajímavé řešení 
výroby a skladování energie.5 Systém je schopen dodávat elektrickou energii i po západu 
Slunce na základě uskladněné páry z denní činnosti a tak splňuje charakteristiku spolehlivého 
a výkonnostně předvídatelného zdroje. Hlavní podmínkou pro přijatelnou účinnost systému 
je roční míra výnosnosti elektrické energie vztažená na m2 zrcadla a rok, která by měla 
přesahovat 2 000 KWh/m2/rok. Prakticky celá oblast saharské Afriky tento limit výrazně 
překračuje.6 Výhodou projektu jsou z technického hlediska i nízké ztráty z přenosu takto 
vyrobené elektrické energie na vzdálenost do 3 000 Km, které představují přijatelných cca.  
10 %. Systém transportu elektřiny tzv. HDVC je také systémem vyzkoušeným a fungujícím již 
v několika projektech7. Zbývající prvky systému jako jsou fotovoltaické, větrné, biomasové či 
geotermální elektrárny jsou masivně využívány již po desetiletí a jejich účinnost se neustále 
zvyšuje. Projekt propojuje dva světadíly, což se může zdát být pro laika složité, avšak 
z geografického hlediska se nabízí hned několik variant, které jsou poměrně dobře 
realizovatelné. Projekt by překonával hranici mezi Afrikou a Evropou třemi koridory, přičemž 
dva by vedly po mořském dnu a jeden po souši. Gibraltarská úžina představuje při dnešních 
technologiích relativně dobře zvládnutelný úkol. Problémy by nemělo přinést ani natažení 
vedení mezi Tunisem a Sicílií. Nejdelší trasu by muselo překonat vedení z oblastí Blízkého 
východu, které by bylo pravděpodobně nejnákladnější. 
 
Z ekonomického hlediska je potřeba posuzovat výslednou cenu elektrické energie, za kterou 
by byla realizována na volném trhu. Předpokládaná cena 1 KWh se měla na trhu v roce 2020 
pohybovat ve výši 0.064 €/KWh, což je při posouzení všech pozitiv projektu potenciálně 
zajímavá cena za podmínky dílčí podpory z veřejných zdrojů v první fázi projektu8. 
 

                                                 
5
 Zde je možné vyhledat realizované či plánované projekty. 

Concentrating Solar Power Projects by Country. National Renewable Energy Innovation.   
http://www.nrel.gov/csp/solarpaces/by_country.cfm 
6
 Sluneční svit na území Afriky v KWh/m

2
/rok. 

Sonnenkarte Afrika. Renewable Energy Concepts. http://www.renewable-energy-concepts.com/german/ 
sonnenenergie/sonnenkarten/sonnenkarte-afrika-gs.html 
7
 Desertec Concept/Technologies. Desertec Foundation. http://www.desertec.org/en/concept/technologies/  

8
 Seitz, B. Desertec. Solartermische Energie als gemeinsame Energiepolitische Strategie für Europa, Nordafrika 

und Nahen Osten, 2010. str. 41. http://othes.univie.ac.at/8291/ 
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Mezi pozitivní efekty projektu lze jistě zařadit i minimální ekologickou stopu projektu, kdy 
výstavba jednotlivých energetických bloků by nezasáhla negativně do života v hustě 
osídlených oblastech, přičemž i samotný provoz elektráren by byl téměř bezodpadový. 
Zařízení by se daly v případě potřeby jednoduše demontovat a odstranit či přemístit. Rovněž 
výstavba a vedení vysokého stejnosměrného napětí by nenarážela na velký odpor, jako tomu 
bývá v Evropě, přičemž to je možno vést jak nadzemním tak podzemním vedením. Podle 
studie německého centra pro letectví a kosmonautiku by mělo realizací projektu dojít 
k celkovému poklesu emisí uhlíku do roku 2050 o 80%.9 
 
Uvedený projekt je také v souladu s koncepcí European Union 2020, která si klade za cíl 
zvýšit podíl spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 20 % a zajistit, aby 
minimálně 10 % paliv bylo zabezpečeno z obnovitelných zdrojů.10 
 
Projekt získal ve své přípravné fázi podporu celé řady politiků a politických stran. Vzhledem 
k účasti především německých podnikatelských skupin se projekt stal centrem zájmu 
samotné kancléřky Angely Merkelové. Kladně se k němu vyjadřovala většina parlamentních 
stran a byl dokonce dán podnět k tomu, aby energie dodávaná z Afriky byla zahrnuta do 
německého zákona o obnovitelných zdrojích a byla ji poskytnuta podpora jako  
u vnitrostátních instalací.11 O projekt se živě zajímali další politici, jakými byli například 
americký viceprezident Al Gore, jordánský král Hassan, nizozemský král Willem Alexander, 
komisař Evropské unie pro energetiku Günter Ötttinger a mnozí další. Lze konstatovat, že 
projekt Desertec získal širokou politickou podporu napříč Evropou a překážky mu nebyly 
kladeny ani v afrických zemích, viz podpora marockého krále Mohammeda VI. či Jamily 
Matar, předsedkyně energetické komise Ligy arabských států.12 
 
Je důležité také zdůraznit společenskou odpovědnost celého systému, který v první fázi 
vyrábí elektrickou energii pro regionální spotřebu a teprve přebytky by exportoval do 
členských států Unie. Mohl by tak nastartovat zejména ekonomický rozvoj v zemích Afriky, 
kde pro něj chybí především uspokojivá infrastruktura a základní energetické zdroje. 
Budování a provoz systému by skýtal velké příležitosti pro místní firmy a pracovní sílu se 
zapojit do dodavatelského řetězce. V případě odsolovacích technologií při pobřeží by 
dostatek pitné vody také zajistil rozvoj zemědělské výroby a odvětví, které jsou náročnější na 
spotřebu vody. To vše by představovalo značný potenciál pro tvorbu nových pracovních míst 
a rozvoj regionu.  
 
Je zřejmé, že nedostatek energetických zdrojů, špatná infrastruktura, slabá úroveň 
zemědělství a průmyslové výroby působí negativně na obyvatele zemí, kteří v nichž žijí, což 
zvyšuje potenciál vzniku konfliktů a podporuje migraci. Jednoznačným přínosem projektu by 
tedy mohla být stabilizace bezpečnosti daného regionu a zvýšení životní úrovně jeho 

                                                 
9
 Desertec Concept/Benefits. Desertec Foundation. 2015. http://www.desertec.org/concept/benefits/ 

10
 Směrnice Evropské unie o obnovitelných zdrojích energie. European Commission. 2009. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive 
11

 Seitz, B. Desertec. Solartermische Energie als gemeinsame Energiepolitische Strategie für Europa, Nordafrika 
und Nahen Osten. 2010. str. 47-50. http://othes.univie.ac.at/8291/ 
12

 Desertec Koncept/Endorsement. Desertec Foundation. 2015.  
http://www.desertec.org/en/concept/endorsements/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656  
Bc. Stanislav Fořt, Desertec – energetická fata morgána nebo reálný projekt pro Evropu? (2014-2015_D_013) 

 

 
6 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

obyvatel. Geografická blízkost Afriky a Evropy přímo vybízí k tomu, aby vztahy mezi těmito 
dvěma světadíly byly vytvářeny na základě spolupráce, provázání činnosti v mnoha 
oblastech, vytvoření určitých forem interdependence a tak byly minimalizovány potenciální 
spory. Projekt Desertec by mohl být jistě příkladem takové spolupráce, která by měla být 
však daleko intenzivnější a měla by probíhat i v dalších oblastech vzájemných vztahů. 
 
2.2 Argumenty proti projektu 
 
Každý projekt zaznamenává svůj vývoj v čase a i Desertec urazil od prvních myšlenek 
energeticky propojit Evropu , Severní Afriku a Blízký východ dlouhou cestu, během níž se 
přirozeně vyrojila spousta problémů a negativních stanovisek, které jsou vesměs poplatné 
době a jejímu překotnému vývoji. Dynamický rozvoj energetiky je pochopitelně trvale 
ovlivňován ekonomickými výkyvy, když se pravidelně střídá hospodářský růst s poklesem  
a tudíž i stoupá či klesá poptávka po energiích. Zároveň přicházejí neustále nové technologie, 
které většinou zhoršují ekonomickou výhodnost těch stávajících. Energetika je přirozeně také 
značně citlivá na mezinárodně politický vývoj a rychle reaguje na každý konflikt, který se 
může odehrávat i ve velmi vzdálených oblastech. Desertec podle mého názoru jako 
investičně značně náročný projekt byl utlumen z několika následujících důvodů. Pokusím se 
tyto důvody seřadit podle jejich důležitosti. 
 
Nejdůležitější roli sehrály události tzv. arabského jara, kdy padly nebo se rozkolísaly 
autoritářské režimy vládců zemí Severní Afriky a těm novým se dodnes nepodařilo plně 
obnovit kontrolu nad jejich územím. Jedná se přitom zejména o Alžírsko, Libyi  
a Sýrii, kde stále probíhají boje mezi vládními silami a jejich odpůrci a bezpečnostní situace je 
tak stále velmi napjatá. Avšak ani situaci v Maroku, Egyptu či v Tunisu nelze označit za 
uspokojivou. Ta stále neumožňuje klidnou realizaci větších investic. Tyto skutečnosti 
přirozeně působí na investory velmi negativně a snižuje jejich chuť investovat. 
 
Významným faktorem, který také podkopal investiční libido aktérů, byl výrazný pokles cen 
energií v posledních pěti letech, který podle mého názoru způsobil nástup břidličného plynu 
a tím i snížení poptávky po ropě ve Spojených státech. Cenová válka, kterou poté zahájila 
Organizace států vyvážejících ropu, snížila cenu ropy ze 140 dolarů za barel až k dnešní 
úrovni pohybující se kolem 60-70 dolarů za barel ropy Brent13. Tento souboj samozřejmě 
velmi negativně ovlivnil další ceny surovin a téměř položil na lopatky těžební společnosti 
prodávající uhlí. Výsledná cena MWh elektrické energie se tak již velmi dlouhou dobu 
pohybuje na hranici 31 eur, přičemž v roce 2009 byla ještě na úrovni 90 eur/MWh14. Pokles 
cen energií staví předpokládané ceny v projektu Desertec do jiného světla, když jsou jednou 
tak vyšší, než ty stávající a bez podpory by se neobešla. 
 
Masivní podpora obnovitelných zdrojů energií v rámci Unie po roce 2000 způsobila značné 
deformace na trhu s energiemi, citelně zatížila rozpočty mnoha domácností a ohrozila  
i konkurenceschopnost ekonomických subjektů vzhledem k nízkým cenám jejich konkurence 

                                                 
13

 Cena ropy Brent, historický vývoj. Kurzy.cz. 2015. http://www.kurzy.cz/komodity/ropa-brent-graf-vyvoje-
ceny/nr_index.asp?A=5&idk=38&od=29.9.2003&curr=USD&default_curr=USD&unit=&lg=1 
14

 Graf vývoje cen elektřiny. Kurzy.cz. 2015. http://www.kurzy.cz/komodity/cena-elektriny-graf-vyvoje-ceny/ 
nr_index.asp?A=5&idk=142&od=29.9.2003&curr=EUR&default_curr=EUR&unit=&lg=1 
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z Asie a Spojených států amerických. Je potřeba připomenout, že základní cena elektrické 
energie a komodit na burze není konečná a že se k ní připočítávají další položky za přepravu, 
regionální distribuci a v neposlední řadě i různé daně, které základní cenu převyšují o stovky 
procent. Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů tak v posledních letech vyvolává 
silné negativní konotace u spotřebitelů, na které přirozeně reagují i jednotlivé vlády jejím 
snižováním či dokonce zastavením. Některé vlády a mezi nimi i vláda České republiky začaly 
systém podpory dotovat ze státního rozpočtu a také zdaňovat provozovatele fotovoltaických 
elektráren15. Je evidentní, že vyrobená energie z projektu Desertec by vyžadovala zapojení 
do systému podpory obnovitelných zdrojů energie, což by mohlo vést k mnoha negativním 
politicko-ekonomickým důsledkům. 
 
Desertecu se v kontextu výše uvedeného vytýká, že je utopický a velmi nákladný. Výše 
investic 400 miliard eur a předpokládaných 100 GW výroby elektrické energie se zdají být 
z dnešního pohledu jako nesmyslné a neefektivní.16 Kritici vyzývají především k posílení 
vlastní evropské energetické soběstačnosti vytvořením jednotného evropského trhu 
s energiemi a zvýšením podílu decentralizovaných výroben na celkovém podílu výroby 
elektrické energie. Vycházejí také z předpokladu negativní demografické křivky a snížení 
spotřeby elektrické energie. Poukazují na zvyšování podílu úspor elektrické energie různými 
opatřeními jako je zateplování, zavádění energetických standardů elektrických spotřebičů  
a možnost spotřebitelů si elektrickou energii sami vyrábět a skladovat. Desertec je tak podle 
nich vlastně nadbytečný import energie, který Evropa nebude potřebovat. 
 
Je známo, že evropská elektrifikační síť je značně zastaralá a že se především Španělsko  
a Německo potýká s přenosem vlastní obnovitelné energie. To znamená, že by musely být 
realizovány značné investice do energetické infrastruktury mnoha zemí, aby přenos 
obnovitelné energie z regionu Blízkého východu a Severní Afriky byl vůbec reálný. Německo 
po havárii ve Fukušimě oznámilo odklon od jaderné energetiky a plánuje odstavit všechny 
své zdroje do roku 2022, přičemž masivně investuje do obnovitelných zdrojů17. Jejich 
Energie-Wende však přináší mnoho problémů nejen jim, ale i sousedním zemím v důsledku 
přelivů elektrické energie z větrných parků v Severním moři. Navíc neúprosné ekonomické 
zákony velí pořizovat energii co nejlevněji a tak i v Německu sílí hlasy po rozumnějším 
přístupu. Paradoxně z ekonomických důvodů a v důsledku nízkých cen uhlí Německo znovu 
otevřelo několik uhelných elektráren. Je logické, že se tak z projektu Desertec stáhla většina 
investorů, která pochopila fakt, že návratnost jejich investic by mohla být velmi nejistá. Navíc 
cíle Evropské unie pro rok 2020 v oblasti obnovitelných zdrojů energie byly prakticky 
dosaženy a to do konce tohoto období chybí více než 4 roky.18 
 

                                                 
15

 Podpora obnovitelných zdrojů a ceny elektřiny v roce 2013. TZB Info. 2015. 
http://oze.tzb-info.cz/9224-podpora-obnovitelnych-zdroju-a-ceny-elektriny-v-roce-2013 
16

 Desertec Abandons Sahara Solar Power Export Dream. Euractiv. 2013. 
http://www.euractiv.com/energy/desertec-abandons-sahara-solar-p-news-528151 
17

 Německo opustí jádro nejpozději v roce 2022. Eurozpravy.cz. 2011. 
http://ekonomika.eurozpravy.cz/evropa/26232-nemecko-opusti-jadro-nejpozdeji-v-roce-2022/ 
18

 Renewable Energy Statistic.. Eurostat. 2014. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics 
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Závěr 
 
Desertec je velmi ambiciózní projekt, který si klade za cíl vyrábět elektrickou energii 
v regionu MENA a přebytky dodávat do energetické sítě členských států Evropské unie, 
přičemž podíl této dodané energie na celkové unijní spotřebě by mohl dosáhnout cca. 15 %. 
Je evidentní, že Desertec je projektem pro dlouhodobě stabilní a neturbulentní období. 
Potřebuje pro svou realizaci podporu politických a ekonomických kruhů a nesmí být 
v konfliktu se společenskými zájmy velmi nehomogenní populace afrických a evropských 
zemí. Situaci v africkém a blízkovýchodním regionu se bohužel nedaří dlouhodobě 
stabilizovat a tak Evropa čelí stále silnějším vlnám migrace, než tomu bylo dosud. Desertec 
by tak byl v případě své realizace vystaven neustálému nebezpečí, že investované prostředky 
budou zmařeny v důsledku válečného konfliktu či občanských nepokojů. 
 
Kladem projektu je to, že se opírá o ověřené způsoby výroby elektrické energie a snaží se je 
integrovat do tzv. chytré sítě, která by byla schopna uspokojit náročné požadavky po 
stabilních dodávkách. Po technické stránce je projekt tedy plně realizovatelný. K jeho škodě 
je však obětí nehomogenního evropského energetického prostředí, kdy evropské státy 
uplatňují různorodou energetickou politiku a velmi se liší jejich přístupy k zabezpečování 
svých energetických potřeb. Státy jsou tak málo otevřené novým projektům, protože samy 
nejsou schopny uspokojivě definovat svůj energetický mix a množství energie, které budou 
v budoucnu potřebovat. V důsledku neustále se zvyšující účinnosti technologií obnovitelných 
zdrojů energie se oblast jejich využití také neustále rozšiřuje a tento fakt přirozeně nahrává 
tendenci realizovat energetické projekty spíše na evropské půdě, než v potenciálně 
konfliktních oblastech. Evropský spotřebitel i přes velký pokles ceny elektrické energie na 
trhu její výrazný pokles nepocítil a dnes již není ochoten nést další zátěž v podobě finanční 
podpory výroby el. energie v Severní Africe či na Blízkém východě. Desertec prozatím skončil 
na nešťastné kombinaci událostí arabského jara, neuvážené podpoře obnovitelných zdrojů 
energie v členských státech Evropské unie a absenci představ o vlastním energetickém mixu 
spolu s budoucí spotřebou elektrické energie. 
 
Desertec by byl nádherným příkladem interdependence zemí regionu EU-MENA, stejně jako 
se rozhodly kooperovat evropské země v unijním projektu. V současné době se však 
Desertec dostává na čekací listinu podobných projektů na které ještě nedozrál čas. Věřím 
však, že se podaří připravit alespoň několik dílčích realizací, které třeba znovu podnítí aktivitu 
v tomto smělém projektu.  
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Namísto závěru: Nejnovější vývoj 
 
Zprávy ze října 2015 ukazují, že v oemezním modu se Maroku podařilo spustit přinejmenším 
část aktivit, zařazovaných původně do projektu Desertec. Jedná se o jednu z mála 
severoafrických zemí, která zůstává stabilní. Vybudovala několik solárních parků a vyloučit 
nelze ani vývoz elektřiny do Evropy.19 
 

 
 

 

                                                 
19 Morocco Poised to Become a Solar Superpower with Launch of Desert Mega Project. The Guardian. 26. X. 
2015. http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/26/morocco-poised-to-become-a-solar-super 
power-with-launch-of-desert-mega-project 


