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Obsah prezentace 

 Existuje světová dominance silnějšího? 

 Sílu nám dává energie! 

 Žijeme ve světě plném velkých rizik! 

 Proč jsou alternativní zdroje stále důležitější? 

 Kde bude Evropa hledat energetické spojence? 

 A jak? Mírová spolupráce anebo válka o zdroje? 

 Proč je migrace do Evropy? 

 Proč je hrozbou? 
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Když se dva perou, kdo vyhraje? 
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Historie světové dominance 
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Díky 1. a 2. světové válce 

zvýšily USA svou 

dominanci na úkor Evropy 

Čína 

Indie 

Japonsko 

Rusko 

Německo 

Itálie 

Francie 

V. Británie 

USA 

Svět se vrací k asijské dominanci 

Rozvoj využívání 

fosilních paliv 
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Kdo má jakou sílu? 
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Výkon (W) 

Člověk 75 

Kůň 736 10x 

Automobil 75 000 1 000x 

Temelín 2 000 000 000 26 667 000x 

Temelín má sedminásobek síly než všichni pracující v 

České republice dohromady (4 mil.) 



Využívání fosilních paliv je jen krátká 
epizoda v éře lidstva 
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Hádanka 

 Kolik je spravedlivá denní mzda pro člověka, který 

nepracuje hlavou, ale jen rukama a na práci nemyslí? 

 75 W x 8 hodin = 600 Wh = 0,6 kWh 

  1 kWh elektřiny stojí v průměru 5 Kč/kWh 

 Cena fyzické práce nemyslícího člověka = 3 Kč/den 
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 Naplnit nádrž 50litry benzínu je totéž jako 

zapřáhnout na 1 den 720 lidí 

 

 

 

 

 Spotřeba domácnosti 4 MWh/rok znamená, že v ní 

pracuje denně 23 energetických otroků 

 Business as usual nás vrátí k otroctví 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnáváme energetické otroky 
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Svět ve kterém budete žít je plný rizik 
World Economic Forum Annual Meeting 
2015 (Davos, Švýcarsko 21-24.1.2015) 

 
 Dospěli jsme k nejsložitější éře v dějinách lidstva, 

vzájemně závislé a propojené  

 Nejvážnější riziko dneška je mezistátní konflikt - válka 

 Čelíme obrovským problémům: 

 změna klimatu 

 konečnost zdrojů 

 růst lidské populace 

11 
Vítejte na palubě 
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„Souhvězdí“ největších rizik dekády 2015-2025 

Ekonomická 

Environmentální 

Technologická 

Sociální 

Globální 
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Zdroj:  2015 World Economic Forum 
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uhlí 

ropa 

plyn 

Fosilní civilizace právě 

dosahuje svého vrcholu a 

ztrácí palivo pro svůj další 

ekonomický rozvoj a sílu 



Pokles užitečné (netto) spotřeby fosilní energie 
bude ale rychlejší, než si lidé myslí 
Není důležitá cena ale Net Energy 

Net Energy tj. 

užitečná energie 

 

V této oblasti je již kolaps 

průmyslové společnosti nevratný, 

neboť  chybí zdroje pro adaptaci 



Sociálně složité systémy (naše západní 
civilizace) závisí na přebytku energie 



Při klesajícím poměru EROEI dochází 
rostoucí ekonomice „palivo“ 

Neoliberální ekonomie ignoruje fyziku. 

Když chybí peníze, tak je natiskne. 

U půdy a surovin to tak nejde! 

Ztrácíme sílu 



Když dojde ropa, je motor k ničemu 
Jak zjednodušit naši složitou společnost? 
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To není vtip, to je nezvládnutá 
adaptace na post-fosilní éru 
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Taxi z náklaďáku: 
můžeme zapřáhnout nejenom koně … 



Učíte se na škole předělat automobil 
na bryčku? 



The Olduvai Theory of Industrial Civilization 

1. Pre Industrial Phase [c. 3 000 000 BC to 1765]  

A - Tool making (c. 3 000 000 BC);  B - Fire used (c. 1 000 000 BC);  C - Neolithic agricultural revolution (c. 8 000 BC);  

D - Watts steam engine of 1765 starting the Industrial Phase (1930-2025)  

2. Industrial Phase [1930 to 2025, estimated] 

E - Per capita energy-use 37% of peak value; F - Peak energy-use; G - Present energy-use; H - Per capita energy-use 37% of peak 

value 

3. Post Industrial Phase [c. 2100 and beyond] 

J, K, and L = Recurring future attempts at industrialization fail.  

Úsilí vrátit se na 
průmyslovou 
trajektorii minulého 
století je marné 

Proč adaptace? 
Albert Einstein:  
„Nevím, čím se bude 
bojovat ve třetí světové 
válce, ale ve čtvrté to 
budou klacky a kameny.“ 



 

politici

geologové

politici

geologové

5 + 15 let

Investiční cyklus plynové 

elektrárny

 

10 + 30 let

Investiční cyklus uhelné 

elektrárny

politici

geologové

15 + 60 let
Investiční cyklus jaderné 

elektrárny

Kolik času zbývá na řešení budoucího nedostatku? 
(z toho pro sílu armád a ekonomiky je rozhodující ropa) 
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Celostní pohled na lidskou bezpečnost 
Co znamená Human Security?  

 Svoboda slova a přesvědčení 

 Svoboda vyznání 

 Svoboda od strachu  

 Svoboda od nedostatku 

 Takto chápaná lidská bezpečnost posiluje legitimitu a 

stabilitu státu 

 

In: Freedom from fear (S. l.). Canada’s foreign policy for human 

security. Department of Foreign Affairs and International Trade, 

www.humansecurity.gc.ca (1. 4. 2003) 

24 

P
re

s
id

e
n
t 

U
S

A
 

R
o
o
s
e
v
e
lt
 v

y
tý

č
il 

4
 

s
v
o
b
o
d
y
 6

. 
1
. 

1
9

4
1

 



Potřeba 
seberealizace 

Potřeba uznání 

Potřeba lásky a 
sounáležitosti 

Potřeba bezpečí: jistoty, stálosti, 
pořádku, pravidel a mezí, osvobození 

od strachu, úzkosti a chaosu 

Fyziologické potřeby: vzduchu, přiměřené 
teploty, vody, potravin, spánku a odpočinku, 

vyhnutí se bolesti 

Zajištění základních potřeb v příštích 10 
letech nebude vůbec samozřejmostí 

Abraham H. Maslow - hierarchie lidských potřeb 

Základní 

potřeby pro 

přežití  

základní role 

státu 

Svoboda od 

strachu 

Svoboda od 

nedostatku 



Koincidence 

poruch 

Změna  

klimatu 

Zločinnost, 

deprivace 

Konflikty o 

zdroje 

Energie, voda, 

potraviny 

Migrace 

Guerillové 

akce 

Vojenské 

akce 

Extrémní 

jevy 

Teroristické 

akce 

Naše Achilova pata 
Selhání globál-

ního vládnutí 

 

příčiny 

dopady 

 

Růst světové 

populace 

Konečnost 

zdrojů 

Fyziologické potřeby: dýchání, teplo, 
voda,  potraviny, přístřeší, spánek, ...  

Potřeba bezpečí, jistoty, stálosti, 
pořádku, pravidel a mezí, … 

Potřeba sounáležitosti 

Potřeba uznání 

Sebe-
realizace 

Narušení dodávek způsobí 

sociální nepokoje, které 

neviditelná ruka trhu neřeší 

V dnešním světě 

můžeme skoro všechno, 

ale bez elektřiny 

nemůžeme skoro nic 

Tradiční 

rizika 

Vývojové 

stresory 

Nová   

rizika 
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Z čeho ale budeme vyrábět elektřinu? Z jádra? 
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Fukušima Dai-ichi před zemětřesením 



Fukushima Dai-ichi 
after the accidents 

Fukušima Dai-ichi po katastrofě 
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Hlavní příčiny poškození – staniční blackout 

Elektrárna byla chráněna 

ochranou hrází navrženou 

tak, aby vydržely 5,7 m 

tsunami. Ale tsunami vlna, 

která  přišla 15 minut po 

zemětřesení, měla 8-14 m  
Celá elektrárna byla 

zaplavena, včetně nízko 

položených dieselgenerátorů 

a elektrických zařízení v 

reaktorových suterénech 

 

Připojení k elektrické 

síti bylo přerušeno 



The Fukushima Daiichi Incident – Dr. Matthias Braun - 30 September 2015 - 

p.31 

The Fukushima Daiichi Incident 
 2. Accident progression 

Reaktory 1 a 3: K výbuchu vodíku došlo 

v servisním podlaží budovy reaktoru 

Reaktor 2: Výbuch  vodíku uvnitř budovy 

reaktoru, roztržení primárního okruhu, 

nekontrolovaný únik radioaktivity 

Reaktor 4: Tavení článků v bazénu 

vyhořelého paliva, výbuch vodíku 

Na všech blocích  narušení integrity 

palivových článků (meltdown) 

Výbuchy na všech blocích 



Fukušima – poučení z výsledků 
vyšetřování 

1. Nebyli jsme připraveni předpokládat neočekávané 

2. Podcenili jsme varování a upozornění na slabá 

místa 

3. Tím spíše nejsme připraveni a případ úmyslného 

útoku na JE 
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Nuclear energy = a permanent state of 
emergency 

 Někteří lidé si myslí, že musíme rozlišovat civilní a 

vojenské využití jaderné energie; jako by obě 

nepředstavovaly srovnatelné nebezpečí 

 Jaderná elektrárna je jako „atomová mina“, kterou lze 

odpálit primitivní střelou s plochou dráhou letu, 

možná i jen kybernetickým útokem typu stuxnet 

 Možnost ohrozit energetickou technologii na dálku 

ověřoval experiment Aurora (USA, 2007)  

 I konvenčním útokem lze způsobit dopady větší, než 

použitím jaderné zbraně  
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Jak si stojí jaderná energetika? 
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Stupnice indikátoru 

  příznivý 

  spíše příznivý 

  spíše nepříznivý 

  nepříznivý 
 

Klima 

Znečištění 
vzduchu 

Spotřeba vody 

Sociální kapitál 

Cenová dostupnost 

Skladovatelnost 

Domácí dostupnost 

Možnost ohrožení majetku nezúčastněných 

Možnost ohrožení zdraví a životů nezúčastněných 

Svoboda od 

strachu 

Svoboda od 

nedostatku 

Environmentální 

dopady 

Polarizace společnosti 

Vážnou hrozbou jsou kybernetické, fyzické, 

vojenské útoky. Ženevský protokol z  roku 

1977 sice zahrnuje jaderné elektrárny mezi 

zakázané cíle ozbrojených útoků, ale 

současně uvádí 3 výjimky, kdy to připouští. 
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Jestliže akcentujeme lidskou bezpečnost, 
škrtáme jádro 
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Jak si stojí české uhlí? 
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Polarizace společnosti 

Especially coal could potentially 

become a “strategic reserve” 

for Germany (Bundeswehr 

Transformation Centre, 2010) 
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Jestliže akcentujeme emise CO2, škrtáme uhlí 
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Jak si stojí zemní plyn? 
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10 + 30 let

Investiční cyklus uhelné 

elektrárny

politici

geologové

15 + 60 let
Investiční cyklus jaderné 

elektrárny

Jestliže se neusmíříme s Ruskem, škrtáme plyn 
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Zbývají nám OZE 
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Jaké jsou naše vyhlídky ČR? 
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(Energiewende) 

We are here 

Žádná kombinace starých a nových zdrojů 

energie není schopna v delším výhledu 

zajistit návrat do průmyslové společnosti 

minulého století 

Tato zpráva se neposlouchá dobře, ale 

ještě horší by bylo ji ignorovat 

S OZE pouze na českém 

území budeme schopni 

přežít, ale ne vyrábět.  



Energetická domobrana pro přežití 
krizových situací 
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Zkrácení topné sezóny na 6 měsíců 
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potřeba pro 

vytápění 

přitápění přitápění 

vše pokryto solárními zisky 

ohřev vody 
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Evropa je na tom nejhůře 
Kde bude hledat energetického partnera? 

  

Rozložení ověřených zásob fosilní energie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Střední Východ

Stř. a Již. Amerika

Bývalý SSSR

Afrika

Severní Amerika

Asie a Oceánie

Evropa

uhlí

plyn

ropa

Problém fosilních zdrojů: 

• Nerovnoměrnost rozložení 

• Zásoby jsou konečné 

 

 

 

 

 

 

? Kolonizace zdrojů nadnárodními 
společnostmi  

? Silové řešení přístupu ke zdrojům 

? 

? 

? 



Země s největšími zásobami ropy 
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  Střední východ 

 Afrika 

 Rusko 

 
Ale severní Afriku a Střední východ jsme si rozbili a 

místo energie odtud budeme mít spíše jen uprchlíky 



Země s největšími zásobami zemního plynu 
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Disponibilní obnovitelné zdroje v EU a 
blízkém dosahu 

Poteče do EU solární 

elektřina ze severní Afriky 

a Středního Východu? 
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Rusko 

Írán 

Čína USA 

EU 

Vaše budoucnost je v řešení trojčlenky mezi 
klíčovými hráči: spolupráce nebo konflikt? 

Válečný konflikt o zbývající 
zdroje bude mít charakter 
asymetrické hybridní války 
s útoky na kritickou 
infrastrukturu, včetně 
jaderných elektráren. 
OZE umožní přežít 

Mírová spolupráce 
povede k rozšíření OZE, 

decentralizovaných 
zdrojů a k dálkovým 
přenosům elektřiny, 

možná uvolní cestu ke 
čtvrté generaci 

množivých reaktorů 

Víra nemůže být strategií, 
musíme být připraveni na vše 



Pramen:  Zentrum für Transformation der Bundeswehr, 2010 
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Zásoby Spotřeba

Energie: Strategická elipsa 
energetických surovin obsahuje 
74% ropy a 70% plynu 



Německá (EU) energetická politika  
má geopolitickou a mírovou logiku 

 Nejde do konfliktu ani s USA, ani s Čínou, ani s 

lídry EU ani s Ruskem 

 Je přitažlivá pro města a rozvojový svět 

Čína 

GB+F+I 
USA – Carterova doktrína 



Pramen: http://www.desertec.org/ 

Projekt DESERTEC: 1% území pouští dá 
elektřinu pro 10 mld. obyvatel 
 

http://www.desertec.org/
http://www.desertec.org/
http://www.desertec.org/


Předpokládaná spolupráce v rámci 
Unie pro Středomoří 

DESERTEC znamená peníze, zaměstnanost, energii, vodu a potraviny 

pro severní Afriku a Střední Východ – tedy snížení migrace do Evropy 



Čtyři (nejenom) energetická „hřiště“ 
Energetika je hlavně síle a málo o trhu 

Vojenské  

doktríny 

Zahraniční  

politika 
Krizové  

řízení 

Liberalizovaný  

trh 

Účast  

v misích 
Diplomacie 

Civilní nouzové  

plánování 

Podnikání  

v energetice 

Zajištění přístupu ke zdrojům 

(suroviny, voda, půda) 

Zajištění dopravních cest 

Zábrana nukleární proliferace 

Energetické 

společnosti 

Ústřední důležitost pro sílu 

moderních armád má ropa 

Maximalizace 

zisku 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

Objekty kritické 

infrastruktury 

Kontinuita  

činnosti 

Minimalizace ztrát  

v území 

241/2000 

240/2000 

239/2000 

G 20 ? (národní) IZS Směrnice EU Rada bezpečnosti 

Netržní oblasti Trh 
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Země s největšími zásobami ropy bývají po selhání 
diplomacie terčem vojenských akcí či sankcí 
Reakcí na rozvrat země je ilegální migrace 

Venezuela 

Kanada 

Libye 

Nigerie 

Saudská Arábie 

Kuvajt 

Irák 

Írán 

Rusko 

Súdán 



Relevantní otázka: Začaly další války o zdroje? 
Příklad nedávných válek o „pre-peak-oil“ ropu 

? 

Operation Iraqi Freedom Operation Desert Storm 

F:     Opération Harmattan 

GB:  Operation Ellamy 

CA:   Operation Mobile 

USA: Operation Odyssey Dawn 

2003 1991 

2011 2012 



Ani vedení válek o ropu se již neobejde 
bez obnovitelných zdrojů 

Pramen: Defence Industry Daily, 24.1.2012 

1 galon paliva pro jednotky v 

Afganistanu vyžaduje 7 galonů 

na jejich dopravu. 

Spolu se zabezpečením této 

logistiky přijde 1 galon nafty až 

na 400 USD  

(to je 2000 Kč/litr) 



Zásobování PHM je zranitelné: 
útok na US konvoj v Pákistánu 
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Americká armáda, námořnictvo a letectvo: 
užití OZE v rámci všech ozbrojených sil 

60 



US Army v Severní Africe: 
solární stan 2 kW 
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US Marine 3rd Battalion, 5th Marine 
Regiment, Afganistan 
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Použití solárního systému v bitevním poli 
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Solární uniformy a solární batohy: 
energie pro zbraně, GPS, vysílačku … 
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UK se rozhodla vybavit 

svou armádu solárně 

soběstačnými uniformami 

http://www.solarninovinky.cz/?home/2011090501/britsti-vojaci-se-tesi-jejich-uniforma-vyrobi-energii#.Vgrx_3rtmko 

http://www.solarninovinky.cz/?home/2011090501/britsti-vojaci-se-tesi-jejich-uniforma-vyrobi-energii.Vgrx_3rtmko
http://www.solarninovinky.cz/?home/2011090501/britsti-vojaci-se-tesi-jejich-uniforma-vyrobi-energii.Vgrx_3rtmko
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http://www.solarninovinky.cz/?home/2011090501/britsti-vojaci-se-tesi-jejich-uniforma-vyrobi-energii.Vgrx_3rtmko
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Co je na vojenském výzkumu báječné? 
Dal nám civilní využití vojenské techniky! 

 

 Dal nám jadernou energetiku 

 

 Dal nám osobní auta 

 

 Dal nám osobní počítače 

 

 Dal nám osobní komunikaci a GPS 

 

 Brzy nám dá osobní elektrárny 
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Wesley Clark 

 Čtyřhvězdičkový generál USA 

 Mezi lety 1997-2000 během svého velitelského mandátu 

evropského nejvyššího spojeneckého velitelství NATO Clark 

velel operaci „Spojenecká síla“ během války v Kosovu 

 Ve volebním roce 2004 kandidoval na prezidenta USA 

 2. března 2007 vypověděl, že 10 dnů po 11. září 2001 se při 

návštěvě Pentagonu dověděl o rozhodnutí vojenského a 

politického vedení administrativy George W. Bushe provést 

preventivní útok na Irák bez jakýchkoli příčin či důkazů; a o 

pár dní poté o rozšíření tohoto plánu, které počítalo s invazí 

armády USA do sedmi zemí během následujících pěti let 
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Pramen: https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M 

https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M
https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M
https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M
https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M


Záměr USA po 11. září 2001: zničit 
vlády v 7 zemích do 5ti let:  
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Irák Sýrie Libanon Libye Somálsko Sudán Irán 

Pramen: https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8 

https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8
https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8
https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8


Arabské jaro 2011: 
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Tunisko Alžírsko Egypt Jemen Jordánsko Libye Maroko Omán Saudská Arábie Sýrie Bahrajn 

Pramen: https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_jaro 

A tak k nám místo solární elektřiny proudí ze 

severní Afriky a Středního Východu uprchlíci 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_jaro


George Friedman,  Stratfor (Strategic Forecasting) 

americký zpravodajský expert a odborník na národní bezpečnost 

The Chicago Council on Global Affairs, 4.2.2015 
Svět, ve kterém budete žít: 
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Pramen: https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE 

https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE
https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE
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Obsah prezentace 

 Existuje světová dominance silnějšího? 

 Sílu nám dává energie! 

 Žijeme ve světě plném velkých rizik! 

 Proč jsou alternativní zdroje stále důležitější? 

 Kde bude Evropa hledat energetické spojence? 

 A jak? Mírová spolupráce anebo válka o zdroje? 

 Proč je migrace do Evropy? 

 Proč je hrozbou? 
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Migraci zesilují důsledky klimatické změny: 
Evropu zasáhne exodus z jihu a východu 

Pramen: Lloyd’s, 2011 



Předpoklady pro ekonomickou migraci 
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Rozdělení světa na civilizační celky 
podle Huntingtona (Střet civilizací) 
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Obsah prezentace 

 Existuje světová dominance silnějšího? 

 Sílu nám dává energie! 

 Žijeme ve světě plném velkých rizik! 

 Proč jsou alternativní zdroje stále důležitější? 

 Kde bude Evropa hledat energetické spojence? 

 A jak? Mírová spolupráce anebo válka o zdroje? 

 Proč je migrace do Evropy? 

 Proč je hrozbou? 
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Jak reaguje mozek ve válce? 
80% populace má sklon k poslušnosti 
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Pramen: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3478482 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3478482
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3478482
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3478482


Víra nemůže být strategií, musíme být 
připraveni na vše 
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Výpočet kritického množství uprchlíků: 

5 000 počet motivovaných ozbrojenců nutných k "dobytí" ČR 

6 250 muži tvoří 80% současných úprchlíků 

7 813 kritický počet počet migrantů pro ČR 

260 417 kritický počet uprchlíků v EU (při kvótě 3% pro ČR) 

Potenciál domobrany ČR: 

93 400 počet myslivců 

345 000 počet dobrovolných hasičů 
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We are here 

Žádná kombinace starých a nových zdrojů 

energie není schopna v delším výhledu 

zajistit návrat do průmyslové společnosti 

minulého století 

Tato zpráva se neposlouchá dobře, ale 

ještě horší by bylo ji ignorovat 

Pokud nezajistíme lidskou 

bezpečnost, nebude možné 

ani sít ani sklízet. Vítězit 

budou zbraně, případně pak 

i klacky a kameny (Einstein) 

Energiewende + DESERTEC 

Nezvládnutá adaptace a migrace 

Nejenom energetická budoucnost 



Závěr 

 Přestože je vám sotva 18 let, můžete být brzy i vy 

zataženi do velké geopolitické hry 

 Rozvíjejte svou schopnost kritického myšlení: 

 Přemýšlejte, ověřujte, zpochybňujte! 
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Kontakt  

 

    Ing. Ivan Beneš 

    Místopředseda Výboru pro udržitelnou  
  energetiku RVUR 

    Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD 

telefon:  603 261 470 

e-mail:       benes.energy@gmail.com 

 


