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Jaké je síla mužů a žen?
W=F*s   P=W/t   P=F*v   v=s/t

▪ Lidský výkon je 3W / kg váhy

▪ Muž 80 kg  má výkon 240W

▪ Žena 55 kg  má výkon 165 W
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Jakou práci vykonají muž a žena za den?
Jaká je hodnota práce jejich svalů?

▪ Muž:

▪ 240 W x 8 hodin = 1920 Wh = 1,92 kWh

▪ 1,92 kWh x 5 Kč =  9,60 Kč

▪ Žena:

▪ 165 W x 8 hodin = 1320 Wh = 1,32 kWh

▪ 1,32 kWh x 5 Kč =  6,60 Kč
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Jak se pracovalo před začátkem 
využívání fosilní energie?
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Fitness před 
100 lety a dnes

1920 - 2020

a proč?

1920

2020



Fosilní energie nás zbavila dřiny
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Co má jakou sílu? 
Kolik otroků bychom potřebovali?
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Výkon (W) Počet otroků

Člověk 
(povoleno 30%)

75 1    

Kůň 736 10

Automobil 75 000 1 000

Tank 1 100 000 15 000

Bombardér 45 000 000 600 000

Temelín 2 000 000 000 26 667 000

▪ Energie zbavila lidstvo dřiny a poskytuje blahobyt

▪ Ale taky dává nesmírnou  sílu při válčení
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Také je mnohem snadnější zničit celé město
miliony tun TNT či 6 kg plutonia

15 000 tun TNT            21 000 tun TNT  

Little Boy (Hirošima)     Fat Man (Nagasaki)Kobercový nálet (Drážďany)

6 kg Pu239 je nemožné 

detekovat špionážními satelity

2 000 x =

TNT

1 kg štěpného materiálu může 

uvolnit energii o síle 10 kt TNT

2 000 letadel
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Celostní pohled na energetiku a bezpečnost
Energie slouží k uspokojení potřeb

bydlení

doprava

zemědělství

terciér

průmysl

potřeby lidí

elektrárny

teplárny

rafinerie

obnovitelné zdroje

uhlí

zemní plyn

ropa

neobnovitelné 

zdroje

Ekonomický, sociální, environmentální a bezpečnostní rozměr  udržitelný rozvoj

7 000 000 000 roků

R/P: 85 roků

R/P: 155 roků

R/P: 67 roků

R/P: 42 roků

Energetická bezpečnost 

uživatelů energie

Bezpečnost energetických 

transformací a dopravy 

energie

Energetická bezpečnost 

zdrojů primární energie

fosilní zdroje

(sluneční 

energie z 

pravěku)

jaderná energie

jaderná fúze 

s bezdrátovým 

přenosem

Krizová situace 

nastává na 

konci vedení či 

potrubí

Ožehavé oblasti energetické bezpečnosti:   sítě objekty

atomy, chemické 

a jaderné vazby



 

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

Ropu musíme šetřit pro armádu a dopravu
Z čeho ale budeme vyrábět elektřinu?
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Kvůli strachu z globálního oteplení škrtáme uhlí
Takže jádro?!?
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Fukušima Dai-ichi před zemětřesením 

11.3.2011 – máme právě 10leté výročí

Reaktor 4

Reaktor 3

Reaktor 2

Reaktor 1

福島



Spoléhali Japonci víc na štěstí a nedbali 
na upozornění na slabiny elektrárny?

▪ 福島 (Fukušima) v překladu znamená Šťastný ostrov

▪ 200 kilometrů pobřeží ostrova Honšú je velmi často 

vystavováno přílivové vlně, která jednou třeba za 

50 let dosáhne i 40 metrů 

▪ Ale za dobu 400 let, co se o tom vedou záznamy, ta 

oblast Fukušimy nebyla vystavena vyšší záplavové 

vlně než 3,5 až 4 metry

▪ A tak postavili ochrannou hráz vysokou  5,7 metrů

▪ A nejen to - důležitá zařízení umístili do suterénu
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Fukušima Dai-ichi po čtyřech dnech
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Výbuch vodíku v 

servisním podlaží 

budovy reaktoru a 

tavení aktivní zóny

Výbuch vodíku  a 

tavení palivových 

článků v bazénu 

vyhořelého paliva

Výbuch  vodíku, 

roztržení primárního 

okruhu a a tavení 

aktivní zóny

Výbuch vodíku v 

servisním podlaží 

budovy reaktoru a 

tavení aktivní zóny

12 34
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1. Kvůli zemětřesení bylo připojení 

k elektrické síti přerušeno. 

Životně důležitá zařízení byla 

umístěna v suterénu
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2. Elektrárna byla chráněna 

ochranou hrází navrženou tak, aby 

vydržela 5,7 m tsunami. Ale vlna 

tsunami, která  přišla 50 minut po 

zemětřesení, měla 14-15 m 
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3. Celá elektrárna byla zaplavena, 

včetně nízko položených 

dieselgenerátorů a elektrických 

zařízení v suterénech.          

Nastal staniční blackout.
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4. Dozorna sice nebyla 

zatopena, ale byla potmě.

Zhasly i všechny přístroje. 
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ztráta chlazení reaktoru

chlazení mořskou vodou

izolované dochlazování aktivní zóny

vysokotlaké 

vstřikování 

chladicí vody

havarijní dochlazování reaktoru

V ventilace přetlaku



Jaderná energetika se v Japonsku za 
10 let po havárii nevzpamatovala
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Stav po 10-ti letech:
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Zdroj: Reuters, 19.1.2021

▪ Z 54 reaktorů před katastrofou 

bylo 24 vyřazeno

▪ Ze zbývajících byly v lednu 

2021 v provozu jen 4 



Rozdíl mezi havarovaným autem a havarovanou JE: 
škody zničené JE jsou 30 x vyšší, než cena nové

Výše škody:

Zdroj: Japan Center for Economic Research 2011, The Guardian 20.1.2017

Lze 

pojistit

Nelze 

pojistit

4500 mld.Kč



Co vyplývá ze zkušeností s výstavbou nových 
jaderných bloků pro Českou republiku?

▪ Doba výstavby se zvýší průměrně trojnásobně

▪ Cena výstavby se zvýší průměrně čtyřnásobně

▪ Za těchto okolností je rozhodnutí o výstavbě nového 

jaderného bloku ekonomicky nezodpovědné dobrodružství

▪ Doplatí na něj nejvíce dorůstající generace
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Zkušenost z referenčních zdojů na Západě

dodavatel elektrárna plán skutečnost prodloužení plán skutečnost prodražení

EDF EPR Olkiluoto, Finsko 4 17 425% 3,0 11,4 380% ve výstavbě

EDF EPR Flamanville, Francie 5 16 320% 3,2 19,4 606% ve výstavbě

EDF EPR Hinkley, UK 5 10 200% 12,1 24,1 200% ve výstavbě

Westinghouse AP 1000 Summer, USA 5  -  - 6,2 30,0 481% stavba zastavena

Westinghouse AP 1000 Vogtle, USA 4 9 225% 8,0 22,8 286% ve výstavbě

Rosatom

Atmea (EDF + Mitsubishi)

KHNP (J. Korea)

CGN (Čína)

doba výstavby (roků) cena (mld.EUR)

objednávka Finsko (1), Maďarsko (2)

žádný referenční ani objednaný reaktor ATMEA 1

žádná instalace ani objednávka na Západě

žádná instalace ani objednávka na Západě
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Jestliže upřednostníme lidskou bezpečnost, 
škrtáme jádro
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Pokud na nátlak USA omezíme plyn z Ruska …
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… zbývají už jen obnovitelné zdroje elektřiny OZE
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Druh Hlavní výhody Hlavní nevýhody

Biomasa Skladovatelná, všude 

dostupná

Výroba elektřiny 

spalováním, emise

Ubírá půdu pro 

produkci potravin

Vodní energie Výroba elektřiny bez 

spalování

Omezeně dostupná

S výjimkou přehrad 

neskladovatelná

Větrná energie Výroba elektřiny bez 

spalování

Omezeně dostupná

Nestálá a 

neskladovatelná

Sluneční energie Výroba elektřiny bez 

spalování

Neomezeně dostupná

Nestálá a 

neskladovatelná

Využívání OZE bude vyžadovat rozvoj systémů pro akumulaci energie



Co z toho vyplývá pro Evropu?

▪ Rozvíjet instalace OZE, z hlediska disponibilní 

bilance především větrnou a sluneční energetiku

▪ Přebudovat distribuční infrastrukturu a doplnit ji o 

systémy pro akumulaci energie

▪ Využívat fosilní energii k získání času na tuto 

transformaci energetického systému

▪ V duchu Charty OSN udržovat přátelské vztahy se 

všemi zeměmi, i s těmi na kterých je Evropa 

energeticky závislá (tzn. spolupracovat a neválčit)
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Ekonomická a vojenská síla států je závislá na ropě
Ropa rozhoduje, kdo bude vítěz a kdo poražený
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Geopolitika:

Všechny země jsou si navzájem v globálním světě konkurenty

„New Great Game“ (nová velká hra): geopolitický zájem 

o Střední Asii založený na nerostném bohatství regionu



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

ČínaUSA

EU

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

Země zdrojové 

elipsy



Postavení hlavních hráčů v geopolitické 
hře o energii je rozdílné

Energetická „setrvačnost“ vlastních zásob

je ukazatelem „energetické převahy“

Je to poměr vlastní zásoby / spotřeba (roky)

Rusko by mohlo s energetickou politikou EU 

tvořit kompatibilní a konkurenceschopný celek.



Kdo koho ohrožuje? (výdaje na zbrojení)
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11x víc než Rusko



Geopolitická „New Great Game“ o ropu a plyn



Případ South Stream

▪ Evropská komise a USA si 

vynutily zrušení plynovodu 

South Stream

▪ Následkem toho utrpěl 

Balkán, přišel o výnosy        

z tranzitních poplatků a o 

další ekonomické výhody

▪ Namísto toho vybudováním 

náhradního TurkStream

získalo tyto výhody Turecko, 

což posílilo jeho vyjednávací 

pozici vůči EU i vůči Rusku
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Případ North Stream

▪ USA chce zabránit dokončení 

plynovodu North Stream 2

▪ Tím oslabí ekonomicky Rusko 

jako geopolitického konkurenta

▪ Současně oslabí i EU jako 

svého ekonomického 

konkurenta

▪ Pro EU je Rusko nejdůležitější 

energetický partner

▪ Z Ruska je 30% importované 

ropy, 40% plynu a 42% uhlí
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Kvalita života se odvíjí od základních 
potřeb člověka: žít a být šťastný
(všeobecná deklarace lidských práv)

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

(pohled lidské 

bezpečnosti)

Svobody 

umožňující

Seberealizaci

(být šťastný)

Abraham H. Maslow - hierarchie lidských potřeb

OSN 10.12.1948

Vybudování světa, 

ve kterém lidé, 

zbavení strachu a 

nouze, se budou 

těšit svobodě 

projevu a 

přesvědčení, bylo 

prohlášeno za 

nejvyšší cíl lidu



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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Fosilní paliva nám přinesla bohatství, 
ale fosilní civilizace je jen kratičkým 
úsekem v éře existence lidstva
Není to ale náš jediný problém

41

Dřevo

Svaly zvířat

Svaly lidí, hlavně otroků

Živočišný tuk

Větrné mlýny

Vodní mlýny

Fosilní energie

Zase otroci, 

nebo něco 

jiného?



Svět byl, je a vždycky bude plný rizik 
World Economic Forum Annual Meetings

▪ Schází se politické, ekonomické a vědecké elity

▪ Tři největší stresory lidstva:

‒ změna klimatu

‒ konečnost zdrojů

‒ růst lidské populace

▪ Žijeme v nejsložitější éře v dějinách lidstva, 

vzájemně závislé a propojené 

▪ Kráčí svět slepě k nové velké krizi?

▪ Nikdy nebyla naléhavější potřeba globální 

spolupráce, místo ní  zesilují rozpory

42
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30 největších rizik pro náš svět (2020)
D

o
p

a
d

 →

Pravděpodobnost →

holé přežití

bezpečí

Antropogenní rizika 

jsou v rukách politiků

Ekonomická

Environmentální

Technologická

Sociální

Globální Covid-19
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30 největších rizik pro náš svět 
(2021)

D
o

p
a

d
 →

Pravděpodobnost →

holé přežití

bezpečí

Antropogenní rizika 

jsou v rukách politiků

Ekonomická

Environmentální

Technologická

Sociální

Globální

Covid-19



Při hledání řešení je dobré znát dějiny
Rovnováha extrémů (podle spisovatele Benjamina Kurase)

▪ Na dějiny světa můžeme pohlížet jako na kyvadlový 

pohyb mezi protipóly lidských zájmů

▪ Na jedné straně stojí extrém bezohledného egoistického 

individualismu na úkor všech ostatních, na druhé extrém 

totalitního kolektivismu na úkor individuální svobody

▪ Politické dějiny jsou dějinami kyvadlových výkyvů od 

jednoho extrému k druhému

▪ Díky zdokonaleným zbraním schopných zničit planetu 

tisíckrát, by však příští švih mohl být tím posledním

▪ Přežití civilizace závisí zejména na odolnosti proti 

hrozbě jaderných zbraní a pandemií

45
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Riziko jaderné apokalypsy je největší 
od roku 1950 (100 sekund do „půlnoci“)
Situace se zhoršuje

Zdroj: http://thebulletin.org/

období studené války

Bulletin of Atomic Scientists spravuje 

a každoročně posunuje minutovou 

ručičku pomyslných hodin konce světa

USA vodíková
bomba

obava ze 
vzájemného

zničení   

zákaz testů
smlouva

SALT a ABM

USA a SSSR omezuji 
komunikaci

omezení jaderného
arzenálu

smlouva START

modernizace 
jaderné triády

rušení smluv ome-
zujících zbrojením

in
u
t 

d
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 p

ů
ln
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c
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http://thebulletin.org/


Co můžeme udělat sami? 
Být proti válce! (jako kdysi John Lennon a mládež)

Zvýšit svou odolnost a soběstačnost!

47

Počáteční stav

společnosti

Vysoká odolnost

(budeme posíleni)

Nízká odolnost

(utrpíme škody na 

zdraví a majetku)

Žádná odolnost

(zahyneme)

Absorbování 

šoku
Doba zotavení 

(liší se v závislosti na 

úrovni odolnosti)

Práh katastrofy

Čas

pohroma

Válka není jen plýtváním zdroji, ale sama o sobě je 

významnou příčinou poškození životního prostředí



Přiměřená soběstačnost (napít, najíst, ohřát) 
se stává v případě pandemie či války nutností

Cirkulární ekonomika by měla zajistit alespoň 

nezbytné množství vody, potravin a energie



Spotřeba + odpady

Vstupy do ekonomiky 

z životního prostředí

Technologické soubory

Cirkulární ekonomika se snaží 
napodobit přírodní procesy Umí to člověk jak příroda?



Kontakt: 

Ing. Ivan Beneš

Místopředseda Výboru pro udržitelnou 
energetiku a dopravu Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj

Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD

telefon: 603 261 470

e-mail:      benes.energy@gmail.com


