
Ing. Ivan Beneš 
Místopředseda Výboru pro udržitelnou energetiku 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD 

 

Šmidingerova knihovna 

Strakonice, 12.10.2016 

JAKÁ JE ENERGETIKA SOUČASNOSTI A 
RIZIKA S NÍ SPOJENÁ 



Obsah prezentace 

1. Co je udržitelnost? 

2. Co nám dává sílu? 

3. Co nám hrozí? 

4. Z čeho budeme vyrábět elektřinu? 

5. Odkud bude Evropa získávat energii? 

6. Bude EU mírově spolupracovat nebo válčit? 

2 



Co je udržitelnost? 
Z pohledu lidského organizmu: 

 Že žijeme! Rovnovážný stav organismu, v němž nám 

nic nechybí (ani "nepřebývá"), nazýváme homeostáza 

 Bez čeho zemřeme do 3 minut? 

 Bez čeho zemřeme do 3 hodin? 

 Bez čeho zemřeme do 3 dnů? 

 Bez čeho zemřeme do 3 týdnů? 

 Základní potřeby organismu jsou vzduch, teplo, voda a 

potraviny  

 Trvalá udržitelnost znamená, že je budou mít i naše 

děti a vnoučata - příští generace 
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Neustálý růst je ideologie rakovinové buňky 
Udržitelnost není neustálý růst! 

 

 Ekonomický růst = zvyšování spotřeby  

 Když jím víc, než potřebuji – tloustnu 

 Většina spotřebního zboží končí do 5ti let jako odpad 

 Nekonečný růst (obezita - potravinová i  energetická) 

nejsou znakem ani zdraví ani kvality života  
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Kvalita života se odvíjí od základních 
potřeb člověka 

 Jaké jsou základní lidské svobody? 

 Svoboda projevu 

 Svoboda přesvědčení 

 Svoboda od strachu 

 Svoboda od nedostatku 
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Potřeba 
seberealizace 

Potřeba uznání 

Potřeba lásky a 
sounáležitosti 

Potřeba bezpečí:  

SVOBODA OD STRACHU 

Fyziologické potřeby:  

SVOBODA OD NEDOSTATKU 

Svobody 

umožňující 

přežít 

Svobody 

umožňující 

seberealizaci 

Abraham H. Maslow - hierarchie lidských potřeb 



Oproti tomu lidé stále válčí!  
Kde se bere potřeba zabíjet? 

 Kde se ve světě válčilo za posledních 1000 let? 

 Nejvíc v Evropě 
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Všeobecná deklarace lidských práv 
(přijata Valným shromážděním OSN 10.12.1948) 

 Preambule: Vybudování světa, ve kterém lidé, 

zbavení strachu a nouze, se budou těšit svobodě 

projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší 

cíl lidu  

 Následuje rozvedení práv a svobod ve 30 článcích, 

které se často jednotlivě účelově vytrhávají, aniž by 

byla respektována integrita 4 svobod uvedených v 

její preambuli 
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Lidská bezpečnost (Human Security) je vznikající 
paradigma pro chápání globálních zranitelností  

 Svoboda od strachu  

 Svoboda od nedostatku 

 Svoboda slova a přesvědčení; 

 Svoboda vyznání 

 Takto chápaná lidská bezpečnost posiluje legitimitu a 

stabilitu státu 

 Bez zajištění lidské bezpečnosti není možná 

nadstavba svobody seberealizace 

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) 8 
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Lidská bezpečnost 



Žijeme v bezpečnější Evropě, než před 
rozpadem bipolárního světa? NE! 

 Integrace Evropy byla pokusem velmi krvavou 

minulost Evropy překrýt 

 Ale od vzniku Evropské Unie v roce 1993 

proběhlo v Evropě více válek (na Balkáně, na 

Kavkaze), než v období 1945-1992 

 Bude Evropa žít v míru jako po roce 1945? 

 Nebo se vrátí ke svým historickým zvyklostem, 

tedy válkám a konfliktům? 

 Situace je mnohem nebezpečnější než během 

studené války a kubánské raketové krize 

 

 
9 

George Friedman, americký odborník na otázky národní bezpečnosti a geopolitiku 



Zdá se, že se naplňuje chmurná vize 
popsaná v knize Střet civilizací 

 Zájmy, nepřátelství a spojenectví mezi státy jsou 

určovány kulturní příbuznosti a rozdílnosti 

 Svět po studené válce je světem osmi hlavních 

civilizaci západní, slovansko-pravoslavná, islámská, 

hinduistická, konfuciánská, japonská, latinskoamerická a africká 

 Riziko, že konflikty přerostou ve větší válku, hrozí 

hlavně v případě střetu mezi skupinami a státy s 

různou civilizační příslušností 

 Na závěr doporučil prohloubit jednotu euroamerické 

civilizace, rozšířit součinnost s Ruskem, Japonskem 

a Indii, a jihoamerickými státy 
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Samuel Huntington, americký politolog, profesor Harvardské univerzity  
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Když se dva perou, kdo vyhraje? 
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Kdo má jakou sílu? 
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Výkon (W) 

Člověk 75 

Kůň 736 10x 

Automobil 75 000 1 000x 

Traktor 260 000 3 500x 

Temelín 2 000 000 000 26 667 000x 

Temelín má sedminásobek síly než všichni pracující v 

České republice dohromady (4 mil.) 

 Energie nás zbavila dřiny a poskytuje nám blahobyt 

 Ale taky nám dává nesmírnou  sílu pro válčení 



Využívání fosilních paliv je jen krátká 
epizoda v éře lidstva 
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Státům dává ekonomickou a vojenskou sílu energie 
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Geopolitika: 

Všechny země jsou si navzájem v globálním světě konkurenty 

Země s deficitem zdrojů se snaží dobýt zdrojové země, po 

dobrém či po zlém 

Země mající zdroje je chtějí prodávat, ne být dobyty 
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Svět byl, je a vždycky bude plný rizik 
World Economic Forum Annual Meetings 
 

 Dospěli jsme k nejsložitější éře v dějinách lidstva, 

vzájemně závislé a propojené  

 Nejvážnějším rizikem dneška je migrace a mezistátní 

konflikt - válka 

 Tři největší stresory lidstva: 

 změna klimatu 

 konečnost zdrojů 

 růst lidské populace 

17 
Vítejte na palubě 



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.“ 
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uhlí 

ropa 

plyn 

Fosilní civilizace právě 

dosahuje svého vrcholu a 

ztrácí palivo pro svůj další 

ekonomický rozvoj a sílu 
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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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Jak komentoval Švejk svět blázince? 
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 „Každej tam mohl mluvit, co chtěl a co 

mu slina právě přinesla na jazyk, jako by 

byl v parlamentě.” 

 „Taky jsem se tam sešel s několika 

profesory. Jeden s nich pořád chodil za 

mnou … a ten druhý mně vysvětloval, 

že uvnitř zeměkoule je ještě jedna 

mnohem větší než ta vrchní.“ 

 Takové přesvědčení je základem 

neoliberální ideologie ekonomického 

růstu a nekončících zdrojů 
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Z čeho ale budeme vyrábět elektřinu? Z jádra? 
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Fukušima Dai-ichi před zemětřesením 
11.3.2011 



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 - 13 October 2016 - p.27 

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. Podcenili jsme varování a upozornění na slabá 

místa  

2. Nebyli jsme připraveni předpokládat neočekávané 

3. Tím spíše nejsme připraveni na případ úmyslného 

útoku na JE 
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Obstojí JE v konfliktu?  
Nuclear energy = permanent state of emergency 

 Někteří lidé si myslí, že musíme rozlišovat civilní a 

vojenské využití jaderné energie; jako by obě 

nepředstavovaly srovnatelné nebezpečí 

 Civilní 1000 MW reaktor je schopen vyprodukovat 

ročně zbraňové plutonium pro 40 atomových bomb 

 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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7.6.1981 

https://www.youtube.com/watch?v=YUJOCFK6IeY 

https://www.youtube.com/watch?v=8sa7ZX58Kk4 

https://www.youtube.com/watch?v=fJyWngDco3g 

https://www.youtube.com/watch?v=YUJOCFK6IeY
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Jak si stojí jaderná energetika? 
V nebezpečném světě je velkou hrozbou 
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Stupnice indikátoru 

  příznivý 

  spíše příznivý 

  spíše nepříznivý 

  nepříznivý 
 

Klima 

Znečištění 
vzduchu 

Spotřeba vody 

Sociální kapitál 

Cenová dostupnost 

Skladovatelnost 

Domácí dostupnost 

Riziko ohrožení majetku nezúčastněných 

Riziko 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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5 + 15 let
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elektrárny

 

10 + 30 let

Investiční cyklus uhelné 

elektrárny

politici

geologové

15 + 60 let
Investiční cyklus jaderné 

elektrárny

Jestliže akcentujeme lidskou bezpečnost, 
škrtáme jádro 
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Jak si stojí české uhlí? 
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Especially coal could potentially 

become a “strategic reserve” 

for Germany (Bundeswehr 

Transformation Centre, 2010) 



 

politici

geologové

politici

geologové

5 + 15 let

Investiční cyklus plynové 

elektrárny
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Investiční cyklus uhelné 
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Investiční cyklus jaderné 

elektrárny

Jestliže akcentujeme emise CO2, škrtáme uhlí 
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Jak si stojí zemní plyn? 
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elektrárny

 

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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Evropa (tedy i my) 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 

 

 

 

 

 

 

? Férový obchod 

? Kolonizace zdrojů nadnárodními 
společnostmi  

? Silové řešení přístupu ke zdrojům 

? 

? 



Disponibilní obnovitelné zdroje v EU  
a blízkém dosahu 

Poteče do EU solární 

elektřina ze severní Afriky 

a Středního Východu? 



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/


Německá 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 



Reakce na dohodu o Nord Stream: 
Vznik rusko-německé energetické osy 
 
Český rozhlas 12.10.2006 informoval, že: 

 Německo se po uzavření smlouvy s Ruskem může 

stát klíčovou energetickou velmocí Evropy 

 Smlouva učiní z Německa největšího distributora 

zemního plynu na Starém kontinentu 

 Dohoda je ve Washingtonu vnímána jako vážná 

hrozba americkým zájmům v Evropě 

 Putinova cesta v roce 2006 do Drážďan a Mnichova 

vyústila v strategické partnerství Ruska a Německa, 

které při troše štěstí potrvá příštích 50 let 
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Zdroj: http://www.rozhlas.cz/cro6/internet/_zprava/vznik-ruskonemecke-energeticke-osy--283942 
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Rusko-německá energetické osa 
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Zvýšení bezpečnosti – vyřazení prostředníků 

43 



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 



Namísto toho Arabské jaro 2011 tento 
region rozvrátilo : 
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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 

Rozvrátilo Střední východ a severní Afriku a 

tak k nám místo solární elektřiny proudí ze 

severní Afriky a Středního Východu uprchlíci. 

To Evropu oslabilo a ohrožuje její budoucnost 

Německo je dnes oslabeno: 

- migrační krizí 

- případem VW 

- případem Deutche Bank 

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


Co předcházelo? 
Wesley Clark: 

 Čtyřhvězdičkový generál USA 

 Mezi lety 1997-2000 během svého velitelského mandátu 

evropského nejvyššího spojeneckého velitelství NATO velel 

Clark operaci „Spojenecká síla“ proti Jugoslávii 

 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
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Obsah prezentace 

1. Co je udržitelnost? 

2. Co nám dává sílu? 

3. Co nám hrozí? 

4. Z čeho budeme vyrábět elektřinu? 

5. Kde bude Evropa získávat energii? 

6. Bude EU mírově spolupracovat nebo válčit? 
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Přijmeme geopolitickou teorií válek 
jako nevyhnutelnost? 

 Klasické geopolitické teorie přenáší téma darwinismu 

do vztahů mezi státy a národy a zasazují je do širšího 

rámce  soutěže o omezené zdroje, které jsou vázány 

na určitá teritoria 

 Konflikt a válka jsou nevyhnutelným důsledkem 

nerovné distribuce těchto zdrojů v prostoru, který je 

členěn hranicemi jednotlivých států 

 Z toho vyplývají snahy o přerozdělení těchto zdrojů, 

nebo o  překonání prostorových bariér, bránících v 

přístupu k nim (např. přístup k moři, ke zdrojům pitné 

vody, k úrodné půdě, k energetickým zdrojům)  

(Cohen 1975). 48 



Poznatky z 1. a 2. světové války  
a co z toho vyplývá 

 V dobách Rockefellera znamenala kontrola 

nad trhem petroleje pouze obrovskou majetkovou moc 

 Rozvoj průmyslové výroby zbraní učinil z válek 

průmyslové zabíjení a to především civilistů 

 Mít či nemít ropu rozhodovalo o vítězství nebo prohře 

světové války jak v Evropě, tak i v Tichém oceánu 

 V době obou světových válek se stala ropa hlavním 

zdrojem energie a z ní plyne i obrovská vojenská moc 

 Evropa nemá a nebude mít zdroje ropy a proto už 

nemůže sama vést války (jedině jako žoldnéř někoho 

jiného a tedy za cizí zájmy) 
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Když se země se zásobami ropy nepodvolí silnějšímu, 
jsou terčem sankcí či vojenských akcí 
Reakcí na rozvrat země je ilegální migrace 

Venezuela 

Kanada 

Libye 

Nigerie 

Saudská Arábie 

Kuvajt 

Irák 

Írán 

Sýrie 

Rusko 

Súdán 



Rozhořely se války o energetické zdroje a trasy 
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 

Zdroj: ISBN 978–1–921260–31–5 

bez mandátu RB OSN 

na základě dopisu osmi 

evropských zemí, proti 

byla Francie i Německo 

bez mandátu  

RB OSN 



Proč se válčí v Sýrii? Jde opět o 
geopolitiku a energii (zde plyn) 

 Konkrétně se bojuje o dodávky plynu do Evropy 

 Vyšachovat (a ekonomicky oslabit) Rusko z dodávky 

plynu do Evropy může jen Katar, který navrhl Damašku v 

r. 2009 plynovod přes Sýrii do Turecka 

 Sýrie to odmítla aby chránila zájmy svého spojence 

Ruska, jako hlavního dodavatele pro Evropu  

 Upřednostnila projekt Írán - Irák – Sýrie a tyto země 

oznámily v červenci 2011 úmysl podepsat kontrakt  

 29. července 2011 začala v Sýrii občanská válka 

 Geopoliticky jde o rozbití vazeb Sýrie – RF a Sýrie - Írán 
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Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar-Turkey_pipeline 

             https://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Iraq-Syria_pipeline 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_civil_war 
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Geopolitická příčina občanské války v Sýrii 
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Zdroj: http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18842 

Trojúhelník „černého zlata“ – ropy a plynu 
56% světových zásob 

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18842
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18842


Izraelci mají obavu, že se Írán zmocní 
bohatství „černého trojúhelníku“ 
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Jeho jaderná zařízení jsou 

v hledáčku vojenských cílů 

Zdroj: http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18842 

 

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18842
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18842


Víra nemůže být strategií, musíme být 
připraveni na vše. Evropa je však pasivní! 
Odchází generace, které zažily hrůzy války 

a svět opět haraší zbraněmi 

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

Rusko 

Írán 

Čína USA 

EU 

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

Mírová adaptace 
povede k rozšíření OZE, 

decentralizovaných 
zdrojů a k dálkovým 
přenosům elektřiny, 

možná uvolní cestu ke 
čtvrté generaci 

množivých reaktorů 

Země zdrojové 

elipsy 
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Rusko

Írán

ČínaUSA

EU
Jak jsou rozloženy jejich armády? 

2015 



Britský generál předpovídá válku v r. 2017 
Richard Shirreff, bývalý náměstek vrchního velitele ozbrojených sil 
NATO v Evropě 
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8 varovných signálů v posledních týdnech 

 5/2016 Britský generál Shirreff a USA admirál Stavridis 

varovali před  konfrontací mezi Ruskem a Západem 

 22.9. Ministerstvo obrany Francie uvedlo, že se ruské 

bombardéry přiblížily ke 4 evropským zemím 

 Mírové rozhovory o příměří v Sýrii ztroskotaly 

 Zdá se že se Obama snaží záměrně vyprovokovat Putina 

 Putin domnělé provokace ihned oplácí 

 RF pozastavila platnost dohody s USA o recyklaci plutonia  

 RF rozmístila protiraketový systém S-300 v Sýrii  

 4 - 8.10.2016 Cvičení civilní obrany v RF, kterého se 

zúčastnilo 40 mil. obyvatel a 200 tis. záchranářů 
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Zdroj: http://www.activistpost.com/2016/10/8-alarming-warning-signs-indicate-war-russia-imminent.html 
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Garant míru Rada bezpečnosti OSN 
- v současnosti dialog hluchých 

 Orgán  odpovědný za zajištění světového míru, 

mezinárodní bezpečnosti a řešení konfliktů 

 Rezoluce rady bezpečností jsou závazné a Rada může 

jejich splnění vynucovat i silou 

 Garantem 5 vítězů ve 2. světové válce s právem veta: 

USA, V. Británie, Francie, Rusko, Čína  

 Pokud bude zrušeno jejich právo veta, může válečný 

konflikt vypuknout každým dnem 

 Jsme ve vysokém riziku menšího válečného konfliktu o 

zdroje, který může obratem ruky přerůst do lokálního či 

globálního nukleárního konfliktu (F. Koukolík 22.9.2016) 
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V pondělí Západ řešil sexuální skandály 
kandidátů a jejich partnerů … 
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… a v Istanbulu začal Světový energetický kongres 
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Prezident 

Severokyperské 

republiky 

Mustafa Akinci 

Prezident 

Ázerbájdžánu 

Ilham Alijev 

Prezident 

Turecka 

Tayyip Erdoğan 

Prezident  

Ruské federace 

Vladimír Putin 



Vývoj jižní trasy plynu do Evropy 
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Vliv ruského Krymu: sníží cenu a zvýší 
spolehlivost dodávky plynu do EU 
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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 budeme 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
https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE
https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE
https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE


Německo (Evropa) je ve schizofrenním 
postavení mezi USA a RF - příklad plynovodu 
Nord Stream 2, který rozděluje EU 

 Evropské společnosti v červenci 2016 po tlaku Polska 

vycouvaly z konsorcia Nord Stream 2 

 Nord Stream AG, teď ze 100% vlastněná Gazpromem, bude 

pokračovat v pracích na plynovodu 

 „Považujeme Nord Stream za ekonomický projekt. Podle 

mého názoru se na něj sankce nevztahují,“ řekla Merkelová *)  

 V Berlíně i v Praze – je možné stále častěji zaslechnout 

„kacířskou myšlenku“, že přeprava plynu z Ruska pod mořem 

mnohem bezpečnější než přes nedůvěryhodnou Ukrajinu **) 

 Tohle se Evropě krutě vymstí! varuje viceprezident USA Joe 

Biden 

 
66 Zdroj: *) http://www.euro.cz/byznys/gazprom-nord-stream-2-prudce-snizi-tranzit-pres-ukrajinu-1294467 

           **) http://oenergetice.cz/plyn/mozna-utecha-pro-gazprom-vice-plynu-ceska/ 
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Kdyby to dopadlo špatně: zkušenost z 
života ve městě během války na Balkáně 

 Jaké to bylo žít ve městě celý rok bez elektřiny, paliva, 

tekoucí vody, dodávek potravin nebo tradičního obchodu? 

 Měna byla bezcenná, neexistovaly policejní nebo vládní 

síly, v ulicích vládly gangy a násilí 

 Peníze ztratily hodnotu, vyměňovali jsme věci, fungoval 

černý trh 

 Svíčky, zapalovače, antibiotika, palivo, baterie, munice do 

pušek a samozřejmě jídlo - bojovali jsme o to jako zvířata 

 Jedinec sám nemá šanci bez ohledu na to, jak moc dobře 

je ozbrojený a připravený, nakonec zemře, mnohokrát 

jsem to viděl 
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Zdroj: http://disidenti.org/redakce/urban-survival-tipy-a-rady-z-valky-v-bosne 
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Jak by vypadla současná válka v Evropě: 
příklad 650 km od ČR – Jugoslávie 1999 
Cíle bombardování 
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průmyslové zóny

řízení státu

telekomunikace

elektroenergetika

ropná zařízení

dopravní infrastruktura

obranné síly
vstup ČR do NATO

Jugoslávie  vyhlašuje jedno-
stranně příměří, NATO je odmítá

Jugoslávie podává žalobu k Mezinárodnímu 
soudnímu dvoru k dosažení příměří

Mezinárodní soudní dvůr žalobu 
zamítá a Jugoslávie kapituluje

• Prezident Jugoslávie S. Miloševič byl uvězněn a souzen Mezinárodním tribunálem pro 

bývalou Jugoslávii pro obvinění z genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti 

• 11. března 2006 byl po 5 letech věznění nalezen ve své cele v Haagu mrtev 

• 24.března 2016 byl Slobodan Milošević zproštěn všech obvinění 

• Výrok soudu je „skryt“ v 2590 stránkovém rozsudku nad Karadžićem 
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Film, na který několik dní po zhlédnutí nebudete moci zapomenout 



Važme dobře, kdo je náš „pastýř“ a kam nás vede 
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Je to uklidňující, být veden 



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 

 


