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Co si lze a co nelze představit?
 Nízkoenergetickou metalurgii?  
 Mechanické ovládání místo elektrického?
 Celosezónní vytápění sluneční energií? 
 ČR bez automobilového průmyslu?
 Města bez aut?
 Povolenky na odběr energie?
 Zajištění světové spotřeby pouze 

obnovitelnými zdroji?
 2000Wattovou společnost?
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2000Wattová společnost

koncept prof.Eberharda Jochema (CH)
spíše metafora, nicméně založená na   
odhadu udržitelné spotřeby energie 

  globální instalovaný výkon 12 000 GW
současně představuje výzvu: 

 definujme si jasné cíle
 používejme pouze energii, kterou 
skutečně potřebujeme 
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2000W – reálný cíl?
 Přepočtená globální spotřeba v roce 2000 
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2000W – reálný cíl?
 Přepočtená spotřeba v roce 2000 - Švýcarsko 
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Alternativy vývoje spotřeby PEZ 
- Švýcarsko

Zdroj: prof.E.Jochem, 2004
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2000wattová společnost (Evropa)

Www.
oilnergy.com



8

Ekologická stopa / biologická 
kapacita 

www.hraozemi.cz

Vybrané hodnoty: 
USA:    9,7 gha
Afrika:    1,1 gha
EU25:     4,8 gha

průměr:   2,2 gha

Není zde 
souvislost  s 
finanční krizí?
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Ekologická stopa / biologická 
kapacita 

www.hraozemi.cz

Aktuální globální 
ekologický deficit 
= 0,2

Zcela nepochybně 
existuje 
souvislost mezi 
zadlužením 
ekonomickým a 
ekologickým

Jaký je deficit v 
energetice? 
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Změna paradigmatu

Forecasting   backasting

Backasting lze vyložit jako: 
 „pohled zpět z budoucnosti do současnosti“
 východiskem není prognózování 

budoucnosti, ale:
 základem je představa o budoucnosti

Od prognózování k plánování: 
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Princip backcastingu
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Princip backcastingu
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Hlavní charakteristiky backastingu
 vědecký (systematický) přístup k 

udržitelnosti
 dlouhodobá perspektiva
 komplexní přístup

 zahrnutí všech úrovní rozhodování
 komunitní participativní plánování

 podstatná účast veřejnosti
 komunitní realizace

 stanovení míry zodpovědnosti
 zaměření na konkrétní akce 
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Využití backastingu pro 
energetickou koncepci ČR

 diskuse dlouhodobé vize ČR
 více ohledu k socioekonomickému hodnocení

 stragegie rozvoje ČR v oblastech s nejvyšší 
spotřebou energie

 systematické zmapování konečné spotřeby
 stanovení dlouhodobých cílů
 zahrnutí plánování spotřeby na všech úrovní 

rozhodování
 komplexní nedogmatická diskuse s veřejností
 zavádění a realizace energetického managementu 

na všech úrovních 
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Lidé se začnou chovat rozumně 
teprve až vyčerpají všechny 

ostatní možnosti.
 

Murphyho zákony
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Příklady použití 
backcastingu
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Princip „negaenergie“ v praxi
 

Zdroj: Akční plán energetické efektivnosti EU
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Energeticky soběstačná obec – 
základní princip
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Göteborg 2050
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Whistler 2020

 Kanadské zimní středisko 
 Místní politici využili přípravu olympijských 

her k nové energetické koncepci
 Namísto nového plynovodu úspory energie 

a obnovitelné zdroje
 Při současném rozšiřování               

výstavby (olympijská vesnice) 
 Více na www.whistler2020.ca  

http://www.whistler2020.ca/
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Masdar (Abú Dhabi) – město 
budoucnosti s nulovými emisemi

   
 Je Masdar 

příkladem alokace 
volného kapitálu 

do udržitelné 
budoucnosti ?
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Překážky a výzvy pro 
pokračující decentralizaci 

energetiky v ČR a EU

Miroslav Šafařík 

Energetická bezpečnost a decentralizace, 26.11.2008



Fosilní energetická éra lidstva

Počet obyvatel světa 
vzrostl od 17. st. 
více než 110krát0krát 
z 0,5 mld. na 6 mld. 

Spotřeba energie
narostla od 17.století 
160krát160krát
ze  2,5 EJ / rok
na 400 EJ / rok

uhlí

ropa

plyn

ostatní

jaderná 
energie

Zdroje 
energie 
do roku 
2200

kWh/rok
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V dlouhodobé perspektivě jsme 
všichni mrtvi.

John Maynard Keynes
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Vývoj cen ropy - dlouhodobý

www.oilnergy.com
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Vývoj cen ropy – 2007 / 2008 

www.oilnergy.com
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Největší výzvy v blízké současnosti
 Nedostatek pitné vody 

 globální oteplování tento problém prohlubuje
 Nedostatek energie ?

 reálně využijeme pouze 20 % energie, kterou v 
současnosti získáváme z přírodních zdrojů

 Výpustě do životního prostředí
   ovzduší, půda, voda, 
   odpady, hluk, elektrosmog, (ne)kvalita vnitřního 
prostředí, poškození zdraví …
   vše má jednoho společného jmenovatele: 
neefektivní využívání energie
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Mýty současného vnímání energetiky
 Je potřeba stavět nové zdroje, jinak:

 poroste cena energie
   je ohrožena energetická bezpečnost

 Úspory a obnovitelné zdroje jsou důležité, ale:
   jsou pouhým doplňkem, nikoli řešením

 Včasná výstavba nových zdrojů:
   vyřeší většinu problémů v zásobování energií
   omezí zdražování energie

 Bez prolomení limitů těžby:
   dojde k dalšímu zdražení energie
   bude ohrožena dodávka uhlí pro teplárenství

 Tlak na úspory energie snižuje životní úroveň 
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Jaká je skutečnost ?
 Z ČR bylo v roce 2007 vyvezeno 16 TWh elektřiny

  To je téměř 10 % spotřeby PEZ
  Retrofity elektráren nejsou připravovány s nejlepší 
možnou účinností  

 Životní úroveň nemůže být snížena plánovitou 
úsporou provozních nákladů
 zvyšování energetické efektivnosti naopak zvyšuje 
reálný příjem

 Výstavba zdrojů je stále upřednostňována před 
energetickou efektivností
  Podpora efektivnosti není vedena strategickým 
cílem
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Projekt virtuální elektrárny 2002 - 2005
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Projekt virtuální elektrárny 2002 - 2005
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Projekt virtuální elektrárny 2002 - 2005
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Řízení virtuální elektrárny 
Aktuální globální 
ekologický deficit 
= 0,2

Zcela nepochybně 
existuje 
souvislost mezi 
zadlužením 
ekonomickým a 
ekologickým

Jaký je deficit v 
energetice? 

Zdroj: Siemens
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Shrnutí – hlavní překážky 
 Růst závislosti na energii

 Elektřinu využíváme téměř ve všech činnostech
 V energetice neexistuje tržní prostředí

 Státní podpora energetických koncernů
 Likvidace jakékoli konkurence v zárodku  

 Rigidní plánování 
 Stavíme na starých základech
 BAT ze 70.let 

 Výstavba zdrojů upřednostňována před 
energetickou efektivností
  Podpora efektivnosti není vedena strategickým 
cílem (backasting)
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Mnoho 
slunných 

dnů 
v málo 
mlhavé 

budoucnosti

safarik@porsenna.cz
603 521 163

mailto:safarik@porsenna.cz

