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Abstract 

The authors’ prognostic scenario presents a warning prediction of 
potential energy security crisis in Europe and the Czech Republic should the 
Russian supply of gas to Europe (especially supply via Ukraine) be interrupted 
again. This would be a challenge for the EU: the need to deal with energy security 
issues in a truly coordinated way has already become a categorical imperative for 
the Union. The authors see energy security in two aspects: first, as the need to 
ensure the supply of energy resources, and, second, the need to protect them 
during production and transport. The text also contains an outline of a blackout 
scenario, i. e. looks at the consequences of possible power supply cuts in the 
country. The final part of the study is dedicated to the global competition for 
energy resources and to the concrete situation of the Czech Republic.   
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Energetická (ne)bezpečnost v dnešním světě  

 
Energetická bezpečnost patří mezi základní součásti celkové bezpečnosti, 

navíc její důležitost pro nárůst spotřeby elektrické energie a snižování snadno 
disponibilních přírodních zdrojů stoupá. I když k parciální – a tedy většinou 
krátkodobé – energetické krizi může dojít překvapivě, skutečná vážná a 
dlouhodobá krize nastává v případě, kdy energetická spotřeba není strategicky 
zajištěna v horizontu desítek let, a to nejen na národní úrovni, ale objektivně a 
zákonitě na úrovni celoevropské a brzo pravděpodobně světové. 

Energetická bezpečnost má dvě podoby. Je nutné nejen zajistit energetické 
zdroje, ale je následně během výroby a přepravy i chránit. Získat naftu, plyn, 
elektřinu či obnovitelné zdroje, ale i ochránit elektrárny, rozvodné sítě, ropné 
terminály, plynová potrubí a sklady. Tedy vše, čemu se řečí integrovaného 
záchranného systému říká kritická infrastruktura. Tím se naštěstí EU od počátku 
nového století zabývala. A před kým chránit? Jistě před přírodními katastrofami, 
ale stále i před globálním i lokálním terorismem. EU v roce 2008 přijala k ochraně 
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kritické infrastruktury zákon. Bohužel se netýkal jaderné energetiky. EU se 
zabývala i analýzou bezpečnostních hrozeb a zpracovala scénáře jak překonávat 
katastrofické a krizové situace. V mnoha zemích včetně naší probíhaly kurzy a 
cvičení. Již se zjistilo, že útok na energetické zdroje a systémy teroristé opravdu 
plánovali. V Evropě se daří zatím systémy ochránit lépe než mimo ni. Ale i situace 
v mimoevropském prostoru nás ohrožuje. 

Na první pohled je zřejmé, že energetické systémy jsou lehce zranitelné. 
Není samozřejmě možné hlídat každý elektrický sloup, každý metr potrubí apod., 
je nutné pečlivě volit priority. Složitá je i ochrana řídících počítačů, které jsou 
ohroženy dnes a denně. Modernizace umožňuje snadnější život, ale je i slabinou. 
Za modernizaci se platí, tím spíš je nutné nové sofistikované systémy chránit. Je to 
výzva i pro vědu a výzkum a následnou praxi, jak zajistit zdroje nové i dostatečné 
rezervní a náhradní zdroje. První by si to měli uvědomit politici, nezabývat se 
někdy banálními až pofiderními problémy. Je třeba nejen zajišťovat nové zdroje, 
ale i ochranu všech energetických systémů. A pokud by politici neslyšeli, jakože 
často neslyší, měla by se stále častěji ozývat občanská veřejnost.  
 
 
Scénář:  Evropa a Česko odvracejí energetický kolaps 

 
Počátkem druhé dekády 21. století se začaly prohlubovat komplikace se 

zajišťováním energetické bezpečnosti Evropy. Po delším výpadku v dodávkách 
plynu do Evropy z Ruska přes Ukrajinu na počátku roku 2009 se výpadky 
opakovaly v ještě větším měřítku.  

Nejhorší situace nastala v mrazivém prosinci 2010 a počátkem jara 2011, 
kdy panovalo chladné počasí. Zásobníky plynu byly v té době v řadě evropských 
zemí, závislých na dodávkách ruského plynu, po silné zimě vyprázdněné. Primární 
příčinou byl po parlamentních a prezidentských volbách v roce 2010 faktický 
politický a ekonomický rozpad Ukrajiny. Absence ústřední moci v zemi způsobila, 
že systém plynovodů vedoucích přes Ukrajinu z Ruska se ocitl v rukou několika 
společností s nejasnou vlastnickou strukturou a zřejmě napojených na 
organizovaný zločin. Soupeření těchto společností o kontrolu nad lukrativními 
přepravními kapacitami plynu a nelegální odčerpávání ruského plynu určeného pro 
export vedl k  zastavení dodávek plynu do Evropy, a to v prosinci 2010 na tři týdny 
a počátkem jara 2011 na celý měsíc.   

„Plynovými“ krizemi bylo stejně jako v roce 2009 nejvýrazněji zasaženo 
Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a státy bývalé Jugoslávie, nedostatek plynu se 
ale tentokrát dotkl výrazně i Polska, Maďarska, Rakouska, České republiky a 
Německa. Situaci komplikoval fakt, že ještě nebyly dostavěny možné alternativní 
trasy pro přepravu plynu z Ruska do Evropy na severu (Nord Stream) a jihu (South 
Stream) Evropy. Aktuální krizovou situaci se podařilo zčásti vyřešit vyjednáváním 
mezi Německem, Ukrajinou a Ruskem s významnou účastí Polska uchovávajícím 
si vliv na část ukrajinských politických elit především na západě Ukrajiny. Tyto 
„plynové“ krize se staly výrazným varováním pro celou EU – nutnost skutečně 
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koordinovaně řešit energetickou bezpečnost se pro unii stala kategorickým 
imperativem.  

Rusko jako primární dodavatel plynu a významný dodavatel ropy do 
Evropy začalo již koncem první dekády 21. století intenzivně diverzifikovat svoje 
přepravní trasy těchto komodit. Výrazně se to týkalo především Číny. Ta poskytla 
v roce 2009 obrovskou dolarovou půjčku ruským společnostem Rosněft a 
Transněft, stavícím ropovod ze západní Sibiře k pobřeží Tichého oceánu (tzv. 
VSTO – Vostočnaja Sibir Tichyj Okean). Čína si tak zajistila, že bude postavena 
odbočka z tohoto ropovodu do čínského města Daqing. Ropovod byl zprovozněn 
v roce 2011 a každý rok jím bylo do Číny dodáváno 15 miliónů tun ropy. Přes 
Čínu byl také v letech 2015 – 2020 vybudován další ropovod do jihovýchodní Asie 
a východní Asie, kde díky rostoucí životní úrovni (především ve Vietnamu a 
v Indonésii) prudce stoupala spotřeba ropy. Rusku se podařilo na Sachalinu uvést 
s japonskou pomocí v roce 2009 do provozu i závod na výrobu zkapalněného 
plynu (LNG) a začít budovat kapacity na jeho přepravu. Rusko se již tehdy stalo 
jedním z lídrů světového trhu s touto komoditou – podílelo se na něm 5 %. 
Produkce sachalinského závodu měla zaručený dlouhodobý odbyt. V roce 2009 
byly uzavřeny smlouvy o dodávkách LNG s japonskými, americkými a 
jihokorejskými společnostmi na 25 let.    

Postupná diverzifikace přepravních tras ropy a plynu umožňovala Rusku 
omezovat finanční závislost na obchodu s těmito komoditami na Evropské unii. 
Z hlediska zajištění energetické bezpečnosti nebyla ale situace příznivá pro EU ani 
v oblasti Kaspiku, Kavkazu a Turecka a Střední Asie. Po svržení prezidenta 
Saakašviliho v Gruzii na začátku roku 2011 začalo v Gruzii období dlouhodobé 
politické nestability, doprovázené i ozbrojenými střety. Několikrát přitom došlo i 
k poškození ropovodu Baku – Tbilisi – Ceyhan, jediného ropovodu přepravujícího 
ropu do Evropy mimo ruské území. Proto se klíčový producent ropy a plynu 
v regionu Ázerbájdžán rozhodl při přepravě své produkce na evropské trhy více 
spolupracovat s Ruskem. Zámysl EU diverzifikovat dodávky plynu do Evropy ze 
Střední Asie se podařilo splnit jen zčásti, protože místní plynový trh ve velké míře 
ovládly Rusko s Čínou. Např. velká část produkce plynu v Turkmenistánu začala 
být na začátku desetiletí dodávána do Číny, a to plynovodem, jehož výstavbu 
uhradila čínská strana. Ruská společnost Gazprom měla navíc z počátku století 
uzavřenu dlouhodobou smlouvu o dodávkách turkmenského plynu do Ruska.  

Neúspěchem skončil i plán na výstavbu plynovodu Nabucco, jehož 
prostřednictvím měl do Evropy proudit plyn z oblasti Kaspiku a Blízkého východu. 
Německo, jako největší čistý plátce EU, totiž nesouhlasilo s finanční podporou 
tohoto projektu, za prioritní z hlediska financování z fondů EU považovalo 
plynovod Nord Stream, který stavělo ve spolupráci s Ruskem. Roli tu hrály zájmy 
velkých energetických koncernů, především z Itálie a Francie, které měly 
významné podíly na projektu South Stream nebo v těžebních oblastech v Rusku, a 
neměly proto zájem na realizaci v podstatě konkurenčního projektu. Odmítavě se 
k projektu postavilo z politických a ekonomických důvodů i Turecko. Jeho 
hlavním požadavkem za to, aby byl plynovod Nabucco veden po jeho území, bylo 
přijetí do Evropské unie. To odmítly dvě klíčové země EU – Německo a Francie. 
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A navíc Turecko začalo jako nastupující regionální velmoc úzce ekonomicky a 
politicky spolupracovat s Ruskem, které se stalo již koncem první dekády 
21. století jeho hlavním obchodním partnerem. Turecko navíc stále více záviselo 
na dodávkách ruského plynu (65 %) a ropy (40 %).  

Odmítnutí tureckého členství v EU zkomplikovalo i výstavbu 
plánovaných ropovodů a plynovodů z Iráku a Íránu, které mohly výrazněji zvýšit 
evropskou energetickou bezpečnost. Potenciál těchto (staro)nových dodavatelů byl 
přitom nepřehlédnutelný. V případě Iráku došlo v první polovině druhé dekády 
století k politické a ekonomické stabilizaci země, což umožnilo výrazně zvýšit 
těžbu ropy. Urovnání konfliktních evropsko-íránských a americko-íránských 
vztahů, ke kterému došlo v prvním funkčním období amerického prezidenta 
Obamy, otevřelo cestu k prohloubení ekonomické spolupráce Íránu s Evropou 
včetně dodávek ropy a plynu. Nicméně objem těchto dodávek realizovaných 
především mořskou cestou tankery byl omezenější než v sedmdesátých letech 
20. století, před svržením íránského šáha Rezy Páhlavího. Příčinou byla 
modernizace íránské ekonomiky, která díky tomu začala sama vykazovat zvýšenou 
spotřebu energetických surovin, a dále díky velkým dodávkám íránské ropy a 
plynu do Pákistánu, Indie a Číny nově postavenými ropovody a plynovody 
dokončenými v roce 2014.   

Dodávky ropy a plynu do Evropy z dalších zemí  Blízkého východu, 
především Saudské Arábie, Kuvajtu, Sjednocených arabských emirátů zemí Kataru 
byly relativně stabilní, problémem se staly ceny těchto komodit. Po útlumu cen 
ropy a plynu koncem první dekády 21. století, jako důsledku nejhlubší globální 
ekonomické recese po II. světové válce, došlo v prvních letech druhé dekády 
21. století k  postupnému nárůstu cen, který se stal strmým na konci desetiletí. 
Hlavní příčinou byla zvláště ohromně rostoucí poptávka nejen v Číně a Indii, ale i 
v dalších dynamicky se rozvíjejících lidnatých zemích – Turecku, Íránu, Pákistánu, 
Indonésii, Vietnamu, Jižní Africe a Brazílii. K nárůstu cen plynu přispěla i 
koordinovaná cenová politika hlavních producentů - Ruska, Íránu, Kataru, 
Alžírska, Venezuely a Nigérie, kteří v roce 2012 vytvořili institucionalizované 
„Světové fórum producentů zemního plynu“ (WFGP), čímž fakticky diktovali 
světové ceny plynu.  

Prudce se zvyšující ceny energetických surovin, jejichž výši mohla EU 
ovlivňovat jen v minimální míře, výrazně zatěžovaly od začátku druhé dekády 
ekonomiky členských zemí. Ty byly navíc ekonomicky oslabeny po globální 
ekonomické recesi (některé země byly nuceny vyhlásit na přelomu první a druhé 
dekády století i státní bankrot). To bylo i příčinou zpoždění výstavby dvou nových 
plynovodů Nord Stream a South Stream.  Nord Stream byl uveden do provozu 
s dvouletým zpožděním v roce 2014 a South Stream taktéž s dvouletým zpožděním 
v roce 2017. V Evropě zároveň došlo k výraznému nárůstu spotřeby elektřiny, 
plynu a ropy pro nepříznivé změny klimatu. Evropu postihovaly na jedné straně 
častější extrémní mrazy a na straně druhé extrémní horka a sucha.  Evropané 
nicméně nebyli schopni ani minimálně omezit svůj konzumní přístup k životu, 
který byl nadále energeticky nesmírně náročný.  Kombinace nepříznivých faktorů 
vedla k tomu, že v některých zemích EU musel být zaveden přídělový systém na 
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benzín a došlo k plánovitému omezování zásobování elektrickou energií. Některé 
země přejaly i „čínský model“ střídavého používání aut se sudou a lichou značkou.  
Ani to nezabránilo tomu, že prakticky každý rok v letech 2013 – 2018 docházelo 
jak v zimě, tak i v létě prakticky v celé Evropě k velkým výpadkům elektřiny, které 
na několik dní totálně ochromily ekonomický a společenský život a měly za 
následek velké ekonomické ztráty.  

 
Leden 2018: Blackout v Česku  

Česko bylo postiženo od počátku roku již téměř dva týdny silnými mrazy. 
Prudce stoupal odběr elektrické energie a již se začal projevovat její lokální 
nedostatek. Velká sněhová bouře v polovině ledna silně poškodila na několika 
klíčových bodech přenosovou soustavu elektrické energie. K přerušení dodávky 
elektrického proudu došlo náhle v nejnevhodnější okamžik – jednoho lednového 
pondělí v 7,23 hod., kdy většina lidí odcházela do práce a děti do školy. Kromě 
autobusů přestala fungovat veškerá ostatní městská hromadná doprava, železniční 
doprava a bylo přerušeno řízení letového provozu. Přestal fungovat systém směrových 
světel na křižovatkách, což znemožnilo bezpečný provoz autobusů i automobilové 
dopravy, což vedlo k postupnému dopravnímu chaosu a na klíčových křižovatkách a 
dopravních uzlech ke kolapsu. Přestala svítit světla v dopravních tunelech. Většina 
řidičů autobusové dopravy to řešila návratem do garáží a řidiči soukromých vozidel 
se vraceli domů, předpokládali, že by mohlo přestat fungovat zásobování pohonnými 
hmotami. Kolem desáté hodiny přestalo fungovat spojení mobilními telefony.   

Provoz nemocnic byl zpočátku zajišťován v režimu využití náhradních 
agregátů, ale po několika hodinách mohla být lékařská péče věnována jen 
naléhavým případům. Zhaslo vnitřní osvětlení. Přestaly fungovat banky, bankomaty 
a v obchodech pokladny, takže všechna tato a další zařízení včetně nejrůznějších 
služeb bylo nutné přerušit. V domácnostech začalo docházet k nepříjemným 
komplikacím: přestaly fungovat rozhlas a televize, domácí spotřebiče, byty přestaly 
být vytápěny. Bylo přerušeno telefonní spojení na pevných linkách. Občané 
v prvních hodinách výpadku elektrického proudu vzniklou situaci pociťovali 
jako nepříjemnost, poté ji začali vnímat jako diskonfortní zátěž pro sice stále větší 
množství lidí, ale vedoucí k hospodářským i osobním ztrátám jen omezeného 
rozsahu. K ohrožení lidských životů docházelo zatím jen ve výjimečných situacích, 
např. při selhání náhradních agregátů v nemocnicích či při vzniku paniky v netypických 
specifických situacích. Státní a samosprávné orgány měst a obcí se situací začaly 
vážněji zabývat až v pozdních odpoledních hodinách; odpovědní funkcionáři 
řadu hodin předpokládali, že jde pouze o dočasný výpadek elektrické energie.   

Po střízlivém vyhodnocení situace odpovědnými orgány jednodenní 
výpadek elektrické energie neměl katastrofický průběh, ani neznamenal rozklad 
funkčních páteřních sektorů společnosti. Kromě výjimečných situací se v zásadě 
jednalo o multidisfunkčnost řady pro populaci zcela běžných každodenních 
služeb. Vzhledem k zimnímu období bylo nejtíživějším problémem vytápění. 
Nefungovalo venkovní osvětlení.  Prokázalo se, že čím větší osídlení, tím vážnější 
problémy, což pociťovala jako hlavní město nejtíživěji Praha. 
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Blackout trvá již tři dny  
Následný den se dopravní chaos zmínil jen proto, že pro zmenšující se 

zásoby pohonných hmot se provoz automobilů omezil na minimum. Řada dobře 
situovaných lidí raději preventivně odjela s rodinami do zahraničí. Po třídenní 
nefunkčnosti bankovní sítě a bankomatů začala část obyvatel pociťovat 
nedostatek hotovosti a komplikace v zásobování, kdy přestaly fungovat 
supermarkety a hypermarkety a menší klasické prodejny skromné zásoby zboží 
brzo vyčerpaly. Lékařská zařízení mohla nemocným poskytovat jen omezenou 
péči. Mohly být prováděny jen nejnutnější akutní operace. Hygienické problémy 
související s kažením potravin naštěstí minimalizovalo jinak hrozivě nepříjemné 
mrazivé počasí. Pro trvající mráz se komplikovalo zásobování pitnou 
vodou. Rostla nespokojenost občanů, objevily se první případy násilí a zneužití 
situace, zvláště rabování v opuštěných bytech a domech. Státní a samosprávné 
orgány sice mobilizovaly svůj potenciál, ale efekt byl jen sporadický. 
Primárním strategickým cílem bylo obnovit dodávky elektrické energie ze 
zahraničí. 

Tři dny souvisle trvající výpadek elektrické energie vedl ke kritickému 
stavu základních páteřních odvětví (doprava, počítačové sítě, zásobování, 
zdravotnictví, hygiena). Na postiženém území nefungovala výroba, převážná 
většina lidí nechodila do zaměstnání, byla doma, stravovala se ze zásob a trpěla 
zimou. Vytvořily se předpoklady pro závažnou trestnou činnost včetně 
organizované.  Zároveň však začala fungovat zatím skromná a tudíž ještě 
nepostačující pomoc z nepostižených krajů a ze sousedících zemí, tj. především 
z Německa a Rakouska a také ze Slovenska, které na rozdíl od ČR v minulých 
letech dostavělo nové bloky jaderných elektráren. 
 
Blackout po týdnu 

Čtvrtý den a dny následující nadále trval kolaps dopravy, telefonního 
spojení a bankovního systému, postupný kolaps zásobování, problematické se 
stalo předávání jakýchkoliv informací; obyvatelstvu docházely potraviny a 
finanční hotovost, což vedlo ke stresovému i násilnému chování jednotlivců; 
došlo k ochromení zdravotní péče; vznikly již závažné hygienické problémy 
způsobené nedostatkem pitné vody.  

Občané se odvažovali vycházet z domova pouze ve dne; v noci vzrostla 
závažná trestná činnost; většina obyvatel se zdržovala doma a soustřeďovala se 
na ochranu majetku; postižené území opouštěla další část obyvatel. Zahraniční 
pomoc sice zesílila, zvláště mobilizací vojenských jednotek Severoatlantické 
aliance, ale situaci se dařilo zvládat jen zčásti, tíživá byla zejména zima. 
Významně pomohlo zvláště v příhraničních oblastech Slovensko, Německo a 
Rakousko. Naštěstí se přesně po sto šedesáti hodinách, půl hodiny před půlnocí, 
zvláště za pomoci ze zahraničí, podařilo dodávku elektrické energie obnovit.    
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Dlouhodobé problémy se zajištěním energetických surovin a dodávkami 
elektřiny vedly k masovým projevům nespokojenosti v jednotlivých členských 
zemích EU, které dokonce přivodily  pád několika vlád. V rámci EU se nicméně 
nepodařilo ani v letech 2014 – 2019 dosáhnout konsensu o podobě jednotné a 
koordinované energetické politiky, včetně výstavby nových jaderných elektráren 
jako klíčového prvku zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti Evropy. 
Tyto dvě otázky se staly hlavním tématem voleb do Evropského parlamentu v roce 
2019. Nově zvolený evropský parlament i z tohoto důvodu vyzval členské země 
EU k uspořádání občanského orientačního referenda na jaře 2020 o budoucí 
podobě energetické politiky EU, jež mělo dvě základní otázky: Jste pro budování 
nových jaderných elektráren s novou generací jaderných reaktorů na území 
členských zemí EU? Podporujete značné a dlouhodobé investice do využívání 
nových technologií (ekonomická výroba vodíku, skladování elektřiny, širší využití 
obnovitelných zdrojů, zdokonalování elektromobilů)?  

Občanské referendum se uskutečnilo ve všech 31 členských zemích EU 
(k 27 zemím EU z roku 2009 přibyly Norsko, Chorvatsko, Srbsko a Bosna a 
Hercegovina). Referenda se zúčastnilo 68 % registrovaných voličů a 60 % z nich 
na obě otázky odpovědělo kladně (v České republice byly tyto ukazatele vyšší – 
účast 71 %, kladně odpovědělo 80 % voličů).  

I na základě tohoto názoru občanů EU představila nově jmenovaná 
Evropská komise při své inauguraci v Evropském parlamentu rozsáhlý program 
„Nová evropská energetická architektura na léta 2020 – 2030“, na který byla 
z fondů EU vyčleněna částka 2 biliony Euro. Začal další závod s časem 
o energetické přežití Evropy….. 

 
 

Post skriptum: Zápas o energetické zdroje  
 
21. století je a intenzivněji bude zápasem o přírodní zdroje, zvláště 

energetické, a to nejvíce mezi Čínou a Spojenými státy jako budoucími dvěma 
supervelmocemi v multipolárním světě. USA se začínají významně zajímat i o jiné 
energetické zdroje, než je ropa a plyn, zvláště o vodík, k jehož výrobě je třeba 
energie, nejpravděpodobněji jaderná. Řadu opatření přijímá v posledním období i 
Evropská unie. Již po kolapsu zásobování ropou a plynem z Ruska se energetická 
politika znovu ocitla v popředí zájmu. Určitě nebylo nejvhodnější komplikovat si 
vztahy s Ruskem. Energetika se v Evropské Unii stala jedním z klíčových témat. 
Na konci století už budeme moci volit pouze mezi nukleárními zdroji a 
obnovitelnou energií, která bude nedostatečná. Čas nečeká již nyní. 

Současná spotřeba ropy je 83 milionů barelů denně, v roce 2010 to bude 
90 milionů a v roce 2030 až 115 milionů (barel je 159 litrů). Američané odhadují 
spotřebu na 121 milionu barelů už v roce 2025, což je podle expertů prakticky 
těžebně nereálné. Enormní růst je determinován zvláště ekonomickým rozvojem 
Číny a Indie, které mohou být brzy schopny spotřebovat samy světovou produkci 
ropy celou. Ropa nyní kryje 40 % spotřeby energií ve světě. V roce 2020 to má být 
o polovinu více, tedy 60 %. V dalších dvaceti letech stoupne závislost USA a EU 
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na ropě z 50 % na 70 %, v Číně z 30 % také na 70 %. Přitom 60 % světových 
zásob ropy je na Blízkém a Středním Východě, zvláště v Saudské Arábii, v Iráku, 
Íránu, Kuvajtu a ve Spojených arabských emirátech. Ne tedy v klidných oblastech.   

I to může ovlivnit energetickou bezpečnost Evropy a USA, kterým se 
navíc může ztížit zásobování s ropou z Latinské Ameriky, v níž příkrá sociální 
diferenciace vede k nástupu levicových vlád (z posledních 12 prezidentských voleb 
zvítězilo 8 politiků s levicovou orientací). I v Africe je v pozadí na první pohled 
etnických konfliktů boj o ropu. Konečně obě irácké války byly vedeny zejména 
o ropu. Jak Afriku, tak Latinskou Ameriku se nyní výrazně snaží ekonomicky 
ovládnout Číňané, kteří v těchto zemích investují své stále se zvyšující dolarové 
přebytky s obrovským ziskem. 

Bohatá Evropa se musí připravit v 21. století na „energetický tlak“ ze 
strany dnes chudých, ale též bohatnoucích zemí, které se dívají na „Západ“ a jeho 
snahy o zajištění energetické bezpečnosti s nedůvěrou. Vnímají to spíše jako snahu 
konzervovat současný nerovnoprávný stav v přístupu k energetickým zdrojům a 
jejich využívání. Tento fakt může být příčinou vážných konfliktů.  Zatím možná 
nikoliv ozbrojených ale například v přístupu k  (ne)ochraně klimatu.  

Pro ilustraci problému jsou na místě dva příklady:  Česká republika jako 
středně velký evropský stát vyrábí více elektřiny než 40 afrických zemí 
dohromady. Její roční produkce dosahuje okolo 80 terawatthodin (TWh), zatímco 
Nigérie se 150 miliony obyvatel (a bohatými zásobami ropy) ročně produkuje jen 
kolem 15 TWh.  Každý průměrný Čech je tak zabezpečen elektřinou osmdesátkrát 
více, než občan Nigérie.  Další příklad: Čína v posledních letech otevírá novou 
elektrárnu o výkonu 1000 MW v průměru každých šest dnů. Jen v letech 2002 - 
2005  tak navýšila svůj energetický výkon o kompletní energetickou kapacitu 
Japonska. 
 
 
Jak je na tom Česká republika? 

 
Zdroje energie v ČR v roce 2005 byly následující: uhelné elektrárny 

poskytovaly 47 311 Kwh, jaderné elektrárny 23 255 Kwh, vodní elektrárny 3 014 
Kwh, paroplynové a plynové elektrárny 2 550 GWh a obnovitelné zdroje 63 GWh. 
Jedinou nadějí na zlepšení je odtrhnout hospodářský růst od spotřeby energie a 
emisí. V roce 2004 u nás činila míra investic 27,3 % (v EU 19,25 %). K posouzení 
energetické potřeby, spotřeby, technologického vývoje, geopolitické situace, 
energetické, ekonomické a ekologické bezpečnosti v horizontu nejméně 40 let byla 
ustavena nezávislá komise v čele s předsedou akademie věd Václavem Pačesem. 
Spoléhat na dovoz energie již nelze. Ve střední Evropě bude do roku 2020 chybět 
cca 15 tisíc MW výrobní kapacity. Temelín má 2000 MW. Nebude od koho 
elektřinu koupit. ČEZ chce v příštích patnácti letech investovat 20 miliard do 
větrné energetiky. Spotřeba u nás stále roste, na minulých patnáct let se 
zdvojnásobila. Podobně tomu je v celé Evropě. Sluneční elektrárna před chladicími 
věžemi jaderné elektrárny Dukovany vyprodukuje při maximálním výkonu deset 
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kilowatt, jaderná sousedka dvě stě tisíckrát víc. JE Temelín není jednoduché 
rozšířit, vyžadovalo by to i rekonstrukci, resp. posílení rozvodové sítě. 

Řešením energetických problémů u nás přesto je jaderná energie, protože 
v souvislosti s rozhodnutím EU v roce 2020 musíme zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie na 20 %. Realisté u nás předpokládají nejvýš 10 %. ČR je z jedné 
třetiny závislá na dovozu energetických zdrojů, jakými jsou ropa a plyn. Nebudou-
li prolomeny územně ekologické limity v severozápadních Čechách, začne kolem 
roku 2015 těžba hnědého uhlí prudce klesat.  Bez rozsáhlých investic nedojde 
k prodloužení životnosti zásob černého uhlí na Ostravsku a těžba bude také dále 
klesat. Pokles poptávky ale očekávat nelze: V roce 2020 budeme muset dovážet 
osm milionů tun uhlí, v roce 2040 již 32 milionů tun. Alternativní zdroje naši 
energetickou bilanci nevyřeší. 

Z tohoto důvodu je tak perspektivní využívání jaderné energetiky. Svět 
zatím kryje své energetické zdroje z jádra z 16 %, Francie jako jaderná velmoc již 
z 80 %. I Rusko má jadernou budoucnost, disponuje 40 % světových zásob 
obohaceného uranu. Temelín by nahradilo, jak to spočítal spisovatel Pavel Kohout, 
18 250 větrných mlýnů o výšce dvou petřínských rozhleden. Na kilometr čtvereční 
je jich možno umístnit deset. Tedy k jejich umístění by bylo třeba území 
1825 čtverečných kilometrů, tj. územní čtverec o stranách dlouhých téměř 43 km, 
tedy prostor nejen Prahy, ale až k Berounu, Mělníku, Kladnu, Staré Boleslavi a 
Slanému. Z uvedeného je patrné, že podobné úvahy jsou v podmínkách ČR 
technickým nesmyslem. 

Studie Mezinárodní energetické agentury o vývoji světové energetiky do 
roku 2050 předpokládá, že v globálním měřítku budou obnovitelné zdroje krýt asi 
jen 2 % potřeby. Ale v Číně, kde je rozvoj ekonomiky cílevědomě řízen státem, 
předpokládají, že z obnovitelných zdrojů pokryjí už v roce 2040 přes 30 % potřeb. 
Ale všichni se budou muset chovat obezřetněji, víme, co způsobila výroba biolíhu 
se světovými cenami potravin.  
 
 

Résumé 
The prognostic scenario presented by the authors foresees growing 

difficulties in ensuring Europe’s energy security in the early 2010s. After the 
comparatively long interruption of Russian gas supply to Europe via Ukraine in 
the early 2009 the cuts were repeated on an even bigger scale. “Gas crises” were 
a major warning for the entire EU: the need for coordinated action to address 
energy security became a categorical imperative. Already in the late 2000s  
Russia, the chief gas supplier and a major oil supplier, started to actively diversify 
the transport routes for these commodities. This gradual diversification of  
transport routes for oil and gas, especially the growing volume and importance of 
supplies to China, enabled Russia to reduce its financial dependence on selling 
these commodities to the European Union. The Nabucco gas pipeline project, 
designed to bring to Europe Caspian and Middle East gas, ended in a failure. 
Rapprochement in the conflict-ridden Euro-Iranian and U.S.-Iranian relations that 
was achieved during President Obama’s first term in office opened the way for 
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closer economic cooperation between Iran and Europe, including supplies of 
Iranian oil and gas. Oil and gas supplies to Europe from other Middle East 
countries, particularly Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates or Qatar, 
remained relatively stable: the problem was the price of these commodities. The 
principal reason was a particularly massive growth of demand, not only in China 
and India, but also in other dynamically developing and densely populated 
countries. The construction of two new gas pipelines, Nord Stream and South 
Stream, has been delayed. Nord Stream was put into operation two years later than 
planned, in 2014, and South Stream was also completed with a two years’ delay, in 
2017. Meanwhile, unfavourable effects of climate change led to increased 
electricity, gas and oil consumption. Europe had to face, on the one hand, more 
frequent extreme cold, and, on the other, bouts of extreme heat and droughts. 
Europeans were unable to change even in the slightest their energy-intensive 
consumerist lifestyle. A combination of unfavourable factors led to the introduction 
of  a petrol-rationing system in some EU countries and to scheduled reductions in 
electricity supply. There were large-scale blackouts all over Europe that for 
several days totally paralyzed economic and social life and led to great financial 
losses. Long-term problems in obtaining energy resources and electricity led to 
displays of discontent in individual EU countries, leading even to the fall of several 
governments. However, throughout 2014 – 2019 the EU remained unable to agree 
on a future single, coordinated energy policy, including the construction of new  
nuclear power plants as the key element of Europe’s energy security and self-
sufficiency. 
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