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Dnešní svět se potýká s řadou krizí a 
mnohé další hrozí 

 Finanční krize 

 Vodní krize 

 Potravinová krize 

 Přírodní katastrofy 

 Ozbrojené konflikty 

 Krize demokracie 

 Ale ze všeho nejhorší je krize ignorance 
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Demokracie je forma vlády, ve které se 
všichni občané rovně podílejí – přímo 
nebo nepřímo (skrze volené zástupce) 
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Jak vidí dnešní svět karikaturisté? 
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Ballot Box = volební urna 
http://stevedeasy.com/?p=1078 

http://stevedeasy.com/?p=1078
http://stevedeasy.com/?p=1078


Nedostatek kritického myšlení – je toto 
předobraz našeho západního světa? 

Obraz je dosti ponurý, pánové. 

Světové klima se mění, savci 

zabírají území, a my všichni máme 

mozek o velikosti vlašského ořechu. 



Kdo nás (kromě naší pohodlnosti) 
zbavuje kritického myšlení? 

 Kniha je o špatných lidech, skupinové 

hlouposti a uchvácené moci 

 Hledá odpověď na otázku, kdo jsou lidé, o 

nichž hovoří současné zprávy sdělovacích 

prostředků 

 Tito lidé nejsou nemocní a nejde ani o 

poruchu osobnosti, ale o druh parazitní 

evoluční strategie a krajní variantu lidské 

normy 

 Jak se pozná deprivant? 
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http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Vzpoura_deprivantu-Koukolik_Drtilova.pdf 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivant 

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Vzpoura_deprivantu-Koukolik_Drtilova.pdf
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Vzpoura_deprivantu-Koukolik_Drtilova.pdf
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http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Vzpoura_deprivantu-Koukolik_Drtilova.pdf
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Vzpoura_deprivantu-Koukolik_Drtilova.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivant
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivant
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivant


Co je kritické myšlení? 

 Nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo 

naléhavosti nějakého sdělení 

 Naivně nepřebírat tradované názory 

 Dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohle 

 Vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a 

zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných 

osob 
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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  

12 Potřeby jsou konečné, nekonečná je žádostivost 



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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https://www.youtube.com/watch?v=Wjup2kxOoY4 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjup2kxOoY4
https://www.youtube.com/watch?v=Wjup2kxOoY4


To vše se děje přesto, že existuje 
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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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, než v období 

1945-1992 (Balkán, Kavkaz, Ukrajina) 

 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 
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George Friedman, americký odborník na otázky národní bezpečnosti a geopolitiku 

http://www.nakladatelstvitk.cz/wp-content/uploads/2015/11/Flashpoints-Obalka-1.pdf 

http://www.nakladatelstvitk.cz/wp-content/uploads/2015/11/Flashpoints-Obalka-1.pdf
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Hodiny „soudného dne“:  
Kolik „minut“ zbývá do jaderné apokalypsy 

Zdroj: http://thebulletin.org/ 

 

období studené války 

http://thebulletin.org/
http://thebulletin.org/
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Když se dva perou, kdo vyhraje? 

19 



Kdo má jakou sílu? 
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Výkon (W) 

Člověk 75 

Kůň 736 10x 

Automobil 75 000 1 000x 

Tank 1 100 000 15 000x 

Bombardér 45 000 000 600 000x 

Temelín 2 000 000 000 26 667 000x 

Temelín má sedminásobek síly než všichni pracující v 

České republice dohromady (4 mil.) 

Energie zbavila lidstvo dřiny a poskytuje blahobyt 

Ale taky poskytuje nesmírnou sílu pro válčení  

Energie v rukou deprivantů je životu nebezpečná  



Kolik energie je v jaderných zbraních? 
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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 



Když se země se zásobami surovin nepodvolí 
Západu, 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 



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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Z čeho ale budeme vyrábět elektřinu?  
A jak dlouho? Z jádra? 
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Fukušima Dai-ichi před zemětřesením 
11.3.2011 

Reaktor 4 

Reaktor 3 

Reaktor 2 

Reaktor 1 



Fukušima Dai-ichi po katastrofě 



Lékařské a ekologické důsledky jaderné 
katastrofy Fukushima: krize bez konce 
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 1. screening: u 116 dětí v prefektuře Fukušina 

již diagnostikována agresivní či metastázující 

forma rakoviny štítné žlázy (2/2016) 

 2. screening: anomálie u 36 408 dětí 

 V Japonsku se očekává zvýšení případů 

rakoviny o 10 - 66  tis.  

 

PSR Lékaři pro sociální odpovědnost 

PPNW Lékaři proti jaderné válce 

(Nobelova cena míru v r.1985) 

 

 

Zdroj: http://www.helencaldicott.com, 2016 

http://www.helencaldicott.com/
http://www.helencaldicott.com/


Ekonomické důsledky: náklady na likvidaci 
havarované JE jsou až 30 x vyšší, než její pořízení 
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(Pro srovnání: likvidace následků = až 3,6 násobek rozpočtu ČR) 

73-257 mld.USD (2011) 

Daňové poplatníky to stálo již 100 mld.USD 

Odhad likvidace z 12/2016 se oproti roku 2013 

zdvojnásobil na 187 mld.USD (4500 miliard Kč) 

(Temelín stál 100 miliard Kč) 

„Vyčištění“ bude trvat 30-50 let 

Zdroj: The Guardian 20.1.2017 

https://www.jcer.or.jp/eng/research/pdf/pe(iwata20110425)e.pdf Japan Center for Economic Research 25.4.2011                   

https://www.jcer.or.jp/eng/research/pdf/pe(iwata20110425)e.pdf
https://www.jcer.or.jp/eng/research/pdf/pe(iwata20110425)e.pdf
https://www.jcer.or.jp/eng/research/pdf/pe(iwata20110425)e.pdf


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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 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)  

 V nebezpečném světě není žádná JE bezpečná 
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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 

Obstojí JE v konfliktu?  
Nuclear plant = permanent state of emergency 

https://www.youtube.com/watch?v=YUJOCFK6IeY
https://www.youtube.com/watch?v=YUJOCFK6IeY
https://www.youtube.com/watch?v=8sa7ZX58Kk4
https://www.youtube.com/watch?v=8sa7ZX58Kk4
https://www.youtube.com/watch?v=fJyWngDco3g
https://www.youtube.com/watch?v=fJyWngDco3g


Jaderná energetika je prakticky „mrtvá“ 
3 havárie, které ji „pohřbili“ 
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+ 28.3.1979 

+ 26.4.1986 

+ 11.3.2011 

Zdroj: Bulletin of the Atomic Scientists 

http://thebulletin.org/global-nuclear-power-database
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Významným zdrojem plynu pro EU je RF 
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Zbývají OZE 
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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 

 

 

 

 

 

 

? Férový obchod 

? Kolonizace zdrojů nadnárodními 
společnostmi  

? Silové řešení přístupu ke zdrojům 

? 

? 



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

http://dii-desertenergy.org/ 

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

Realizuje  se 

Stagnuje kvůli 

barevným 

revolucím 

http://www.desertec.org/
http://www.desertec.org/
http://www.desertec.org/
http://dii-desertenergy.org/
http://dii-desertenergy.org/
http://dii-desertenergy.org/
http://dii-desertenergy.org/


Myšlenka DESERTEC vychází z 
bilance slunečního svitu v hod/rok 
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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 v roce 2011 tento region rozvrátily 
barevné revoluce: 
(Arabské jaro) 

46 

Tunisko Alžírsko Egypt Jemen Jordánsko Libye Maroko Omán Saudská Arábie Sýrie Bahrajn 

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

Rozvrátily 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 

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


Co předcházelo vysvětlil 
Wesley Clark před 10 lety 3.10.2007 

v Commonwealth Club of California *)  

 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 

 Vypověděl, že 10 dnů po 11. září 2001 se při návštěvě v 

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 

 

 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 

 

47 
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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 závisí na odpovědnosti 
politiků 3 zemí: 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 



Národní vojenská strategie USA 2015  

 USA považují za ohrožení svého 

nadřazeného postavení ve světě po 

rozpadu bipolárního světa tyto státy: 

‒ Rusko 

‒ Írán 

‒ KLDR 

‒ Čína 
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Zdroj: https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf 

http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf  

https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf
http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf
http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf
http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf
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Rusko

Írán

ČínaUSA

EU
Jak jsou rozloženy jejich armády? 

2015 



Jaká je jejich síla? 
Vojenské výdaje 1988-2015 
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China, P.R.

USSR/Russia

Iran

Project for the New American Century 

Foreign Policy Initiative 

Po demontáži SSSR a konci bipolárního světa 

pokus o zavedení unipolárního modelu 

+ jaderné zbraně 



Vnitropolitický zápas v USA 
(Phil Ebersole, americký novinář, Rochester, N.Y.) 

 V americké vládě v současnosti působí dvě frakce s 

protichůdnými politikami: 

1. Jednou z nich jsou neokonzervativci, kteří si myslí, 

že se Spojené státy mohou prosadit tím, že rozdrtí 

nějaký národ, který se postaví proti americké 

dominanci 

2. Druhou jsou neoliberálové, kteří si myslí, že 

Spojené státy se mohou prosadit tím, že podřídí 

politiku potřebám amerických korporací 
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Svět, ve kterém budeme žít: George Friedman 
americký zpravodajský expert a odborník na 
národní bezpečnost The Chicago Council on Global Affairs, 

4.2.2015 
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Sci-fi, nebo reálná příprava ? 
Richard Shirreff, bývalý náměstek vrchního velitele ozbrojených sil 
NATO v Evropě 
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Připravuje se i ČR na útočnou válku a 
chce změnit kvůli tomu ústavu? 

 Sněmovní tisk 956/0, část č. 1/4 

Novela ústav. zákona - Ústava ČR 

 Dosud je vyslání ozbrojených sil ČR do zahraničí a 

účast na mírových operacích možná jen se 

souhlasem přijímajícího státu 

 To se má vyškrtnout 

 Zdůvodnění změny: Rychlé vyslání ozbrojených sil 

ČR však může být žádoucí i ke stabilizaci tzv. 

zhroucených států, které nemají vládu, jež by s 

takovou operací vyslovila souhlas 
 

56 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1016&CT1=0 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=956
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1016&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1016&CT1=0


Globální index míru (Global Peace Index): 
měřítko národní a regionální mírumilovnosti 

 ČR je šestou nejmírumilovnější zemí.  

 Nenechme se zatáhnout do vnitřních ani vnějších konfliktů 
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10 nejlepších                   10 nejhorších 

114. USA  116. Čína   151. Rusko 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_index_m%C3%ADru 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_index_m%C3%ADru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_index_m%C3%ADru


Hodnota indexu mírumilovnosti 
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pořadí GPI skóre

Island 1 1,111

Rakousko 4 1,265

ČR 6 1,360

Maďarsko 15 1,494

Německo 16 1,500

Slovensko 26 1,611

Polsko 33 1,676 Střední Evropa

USA 114 2,232 klíčové velmoci

Čína 116 2,242

Rusko 151 3,047

Syrie 163 3,814

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_People%27s_

Republic_of_China 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_People's_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_People's_Republic_of_China


Samuel Huntington, americký politolog, 
profesor Harvardské univerzity 

 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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Skončíme opět karikaturou 
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CO JE NA TOM TELEGRAMU NEPOCHOPITELNÉ? 
 

ODESILATEL JSEM JÁ, ADRESÁT – LIDSTVO, TEXT – LIDI NEBLBNĚTE, STOP.  



Važte dobře, kdo je váš „pastýř“ a kam vás 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:  420 - 603 261 470 

e-mail:       benes.energy@gmail.com 

 


