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Abstract 
Projekt DESERTEC – sluneční energie z pouští – spočívá v možnost využití malé plochy 
pouští v oblasti Středomoří pro výrobu elektřiny pro Evropu, Blízký východ a severní 
Afriku. Česká republika je součástí Evropy, proto je možné, že bude do projektu 
také zahrnuta. Tento článek představuje výsledky průzkumu postoje české 
veřejnosti k problémům spojených s energetikou a k projektu DESERTEC, který 
v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra, zaměřeného na 
nové hrozby 21 století a jejich řešení, provedl CITYPLAN ve spolupráci s britskou 
Cranfield University. 

Úvod 
Jednou z nejdůležitějších úloh 21. století je vyřešit problémy související s potenciální 
energetickou krizí, které provází rostoucí poptávka, změna klimatu, vyčerpatelnost 
neobnovitelných zdrojů a cena energie. Oblasti pouští v tom mohou sehrát velmi 
důležitou roli, neboť přijímají 700 krát více energie ze slunečního záření než spotřebuje 
v současnosti světová populace využíváním fosilních paliv (DLR, 2005). Pouště jsou 
rozloženy prakticky na všech světadílech, avšak ne všechny země ovládají technologii, 
které tento sluneční potenciál umí využít. Proto je spolupráce rozvinutých  a rozvojových 
států nesmírně důležitá. Pro Evropu je důležité vytvořit partnerství pro energii, vodu a 
klimatickou bezpečnost v rámci středomořského regionu (EUMENA – European Union, 
Middle East, North Africa). V roce 2003 bylo takové partnerství založeno z iniciativy 
Římského klubu, Jordánského národního výzkumného střediska pro energetiku a 
Nadace na ochranu klimatu v Hamburku. Tzv. Trans-Mediterranean Renewable Energy 
Cooperation (TREC) vychází z poznatku, že malá část (jen cca 1 %) plochy pouští je 
schopna uspokojit světovou poptávku po elektřině pro 10 miliard lidí, což je hodnota 
světová populace, která má být v tomto století dosažena.  

Technologie 
Klíčovou technologií, která přeměňuje sluneční záření na elektrickou energii, jsou 
koncentrační sluneční tepelné elektrárny (CSP), které používají parabolická zrcadla (v 
současnosti většinou parabolické žlaby) ke koncentraci slunečního záření. Získané teplo 
slouží k výrobě páry, která pohání turbíny stejně jako v uhelných a jaderných 
elektrárnách. CSP mohou být také vybaveny akumulátory tepla a pak mohou vyrábět 
elektřinu i v noci. Koncentrační sluneční elektrárny jsou již v provozu v USA, ve 
Španělsku a Austrálii. Kromě této technologie uvažuje koncept DESERTEC široké 
využití energie větru v elektrárnách umístěných na moři i na pevnině, doplňkově i místní 
fotovoltaické systémy, energii biomasy, vodní a geotermální energii (obrázek 1).  
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Překážky 
Jedním z argumentů proti projektu DESERTEC jsou jeho vysoké náklady. To 
samozřejmě platí pro každou novou technologickou vlnou. Argument je podobný jako v 
případě nákladů na renesanci jaderné energetiky s tím rozdílem, že v případě jaderných 
technologií náklady v čase rostou z důvodu rostoucích požadavků na bezpečnost, 
zatímco investiční náklady technologie CSP se díky osvojování výroby snižují, stejně 
jako jsme toho svědky u fotovoltaických článků. Přepokládá se, že průmysl zařízení pro 
CSP bude předmětem sériové výroby v podobném rozsahu jako dnešní automobilový 
průmysl. CSP mají rovněž kratší dobu výstavby (2 roky), zatímco jaderná elektrárna je 
vždy složitá originální stavba, jejíž doba výstavby a tedy i náklady na úvěry budou vždy 
podstatně vyšší.  

Další argument, který je často používán proti tomuto projektu, je obava o bezpečnost 
dodávky energie. Evropská unie usiluje o snížení závislosti na dovozu energie a snaží 
se o zvýšení diverzifikace energetických zdrojů i dodavatelů energie. Zahraničně-
politickým nástrojem EU, jehož cílem je posílit vztahy se státy, které sice sousedí s EU, 
ale vyhlídka jejich připojení k EU je zatím malá, je „Evropská politika sousedství“ (ENP - 
European Neighbourhood Policy) vzniklá v roce 2004. ENP nabízí především 
ekonomické stimuly, jako je těsnější ekonomická spolupráce výměnou za pokrok v 
demokracii, pokrok v právním řádu a v lidských právech. Mezi úkoly ENP patří také 
regionální spolupráce, zahrnující projekty propojující infrastrukturu mezi EU, Blízkým 
východem a severní Afrikou. 

Přínosy 
Realizace myšlenky DESERTEC může zajistit trvale udržitelnou výrobu elektřiny pro 
90% světové populace žijící ve vzdálenosti do 3000 km od pouštních oblastí. Vedlejším, 
ale důležitým užitkem projektu DESERTEC je získávání sladké vody, která je a bude 
nedostatkovou komoditou v severní Africe i v zemích Blízkého východu. Teplo z 
kombinované výroby elektřiny a tepla může být využito k odsolování mořské vody. Voda 
pak může být využita nejen jako pitná, ale také v zemědělské a průmyslové činnosti. To 
by přispělo ke společenskému a ekonomickému rozvoji států severní Afriky a Blízkého 
východu. Pro Evropu by to tak znamenalo zmírnění současné neúnosné ekonomické 
migrace z těchto oblastí. Dalším potenciálním produktem, který může být součástí 
exportu, je vodík získávaný elektrolýzou. Vývoz solární elektřiny do Evropy by otevřel 
dveře investičním a obchodním příležitostem, což by dalo impulz i novým pracovním 
místům a tudíž i růstu politické stability v regionech MENA.  

Kdo je již zapojen 
13. července 2008 byla za francouzského předsednictví EU v Paříži na speciálním 
summitu 43 představitelů států a vlád oficiálně vyhlášena Unie pro Středozemí. 
Evropská unie podepsala následně smlouvu o partnerství v oblasti energetiky s africkými 
státy. 8. září 2008 byla podepsána dohoda, která by měla zajistit významné investice do 
africké přenosové soustavy, do produkce energie a dalších projektů (The United Euro 
Bridge, 2008). 

13. července 2009 (na den přesně rok po vzniku Unie pro Středomoří) podepsalo 
dvanáct významných světových společností (ABB, ABENGOA Solar, Cevital, Deutsche 
Bank, E.ON, HSH Nordbank, MAN Solar Millennium, Munich Re, M+W Zander, RWE, 
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SCHOTT Solar, SIEMENS) v Mnichově Memorandum o založení průmyslové iniciativy 
projektu DESERTEC (DESERTEC Industrial Initiative DII). Smyslem této iniciativy je 
analyzovat a rozvinout technický, ekonomický, politický, společenský a ekologický rámec 
pro výrobu energie v pouštích severní Afriky (DESERTEC Foundation, 2009). Šest 
z těchto společností má zastoupení i v České republice. V únoru 2010 byla skupina 
rozšířena o dalších 5 společností z Maroka, Tuniska, Španělska Francie a Itálie. 

30. září 2009 byla založena projektová společnost, jejímž cílem je akcelerovat 
implementaci projektu DESERTEC. 

8. března 2010 oznámili v Londýně představitelé deseti významných globálně 
působících společností (3E, AREVA T&D, DEME Blue Energy, Elia, Hochtief 
Construction AG, Mainstream Renewable Power, Parsons Brinckerhoff, Prysmian 
Cables & Systems, Siemens and Visser & Smit Marine Contracting) založení formace 
„Přátelé evropské supersítě“ (Friends of the Supergrid), která bude „sklízet“ elektřinu 
z obřích větrných farem v Severním moři. Jedná se o společnosti, jež mají dostatek 
know-how i politického vlivu aby se evropská supersíť stala skutečností. 

Dynamiku nastávajících změn v energetickém sektoru nejlépe dokládá oznámení 
největší světové firmy pro výstavbu jaderných elektráren AREVA, že kupuje dodavatele 
solárních technologií CSP, kalifornskou firmu AUSRA. AREVA uvedla, že si tuto 
technologii vybrala mezi ostatními solárními systémy proto, že je jaderné energetice 
nejbližší, napsala agentura Reuters 8.února 2010. Podle manažerů AREVA bude v roce 
2020 trh CSP činit 20 000 MW, což je více, než očekávaný trh v jaderné energetice. 

Rovněž Čína, která se rychle stává lídrem ve výstavbě jaderných, větrných a 
fotovoltaických elektráren, rozšířila svůj zájem i o koncentrační sluneční technologie 
CSP a hodlá se stát největším dodavatelem alternativních energetických technologií. 

Metodologie průzkumu 
V rámci projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra, zaměřeného na 
nové hrozby 21 století a jejich řešení, provedl v roce 2009 CITYPLAN spol. s r.o. ve 
spolupráci Cranfield University průzkum postoje české veřejnosti k energetickým 
otázkám a k projektu DESERTEC. Respondenti byli tázáni na jejich názor vůči fosilním 
palivům, jaderné energetice a obnovitelným zdrojům energie, dále vůči projektu 
DESERTEC, jeho proveditelnosti, překážkám a přínosům. Celkově se průzkumu 
účastnilo 157 respondentů, kteří byli rozděleni do 4 cílových skupin: představitelé státní 
správy a samosprávy (9 % z celkového počtu), odborná veřejnost v oboru energetika 
(16 %), studenti (39 %) a ostatní (36 %). 

Dotazník se skládal z obecné části obsahující šest tvrzení o obecných energetických 
problémech. Konkrétně dvě tvrzení o fosilních palivech, dvě o jaderné energetice a dvě 
o obnovitelné energii. Respondenti měli zaškrtnout, zda se s těmito tvrzeními ztotožňují, 
či ne. Další část dotazníku se skládala ze dvou podsekcí. V sekci A byl představen 
projekt DESERTEC, byly zde uvedeny základní informace o tom, jak by projekt fungoval, 
co je k jeho realizaci zapotřebí, jaké jsou výhody projektu, kdo se již o DESERTEC 
zajímá a kde podobné technologie již existují. Sekce B se skládala ze čtyř otázek, které 
byly jak “multiple – choice” (výběr z několika možností), tak i hodnotící. Otázky se týkaly 
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názoru na projekt DESERTEC obecně, na jeho potenciální bariéry, možné přínosy 
obecně a konkrétně pro Českou republiku.  

Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti - část obecná 
Respondenti vyjádřili svůj postoj k tvrzením o různých energetických problémech na 
stupnici od “Naprosto souhlasím” k “Naprosto nesouhlasím” a “Nevím”. 

Tvrzení 1: Fosilní paliva (ropa a zemní plyn) nebudou ke konci tohoto století stačit pro 
zajištění energetických potřeb lidstva. 

Více než 80 % respondentů souhlasí s tím, že fosilní paliva nebudou na konci tohoto 
století stačit, aby zajistila naše energetické potřeby, z čehož 44 % naprosto souhlasí s 
tímto tvrzením. Toto zjištění není překvapující, neboť problematika s nedostatkem 
fosilních paliv je často zmiňována v médiích.  

Tvrzení 2: Nedostatek fosilních paliv by mohl vést k ozbrojeným konfliktům o zbývající 
zdroje. 

83 % respondentů vnímá nedostatek fosilních paliv jako důvod k ozbrojeným konfliktům. 
To může být způsobeno obavami z konfliktů, jako jsou například nepokoje a vojenské 
operace na Středním východě. 

Tvrzní 3: Jaderná (nukleární) energetika je dobré řešení k zajištění energie pro lidstvo. 

Téměř 80 % České veřejnosti souhlasí s tvrzením, že jaderná energetika je dobré řešení 
k zajištění energie, z čehož 44 % naprosto souhlasí s tímto tvrzením. V názorech 
jednotlivých skupin lze poukázat na odlišnosti. Pouze 60 % pracovníků státní správy 
nebo samosprávy souhlasí, že jaderná energie je dobré řešení, oproti tomu skoro 90 % 
představitelů odborné veřejnosti sdílí tento názor. 

Tvrzení 4: Jaderná (nukleární) energetika může byt zneužita teroristy a pro výrobu 
jaderných zbraní. 

I přes kladný postoj vůči jaderné energetice skoro dvě třetiny (61 %) respondentů 
souhlasí s tvrzením, že jaderná energetika může vést k šíření jaderných zbraní a/nebo 
k teroristickému útoku na jadernou elektrárnu. Odborná veřejnost, tedy odborníci 
v oblasti energetiky, si ze 72 % myslí, že tyto hrozby v případě jaderné energetiky 
mohou nastat (40 % naprosto souhlasí). Studenti si uvědomují tyto hrozby nejméně – 
jenom 46 %. 

Lidé v České republice vnímají možnost nebezpečí spojenou s jadernou energií, což 
potvrzuje hypotézu, založenou na předešlých průzkumech, které dokazují, že lidé v EU 
mají obavy z možného teroristického útoku na jadernou elektrárnu či zneužití 
radioaktivního materiálu (EC, 2007). Přesto, že většina odborníků na energetiku vidí 
v jádru řešení, více než 70 % připouští fakt, že jádro je spojeno s hrozbami. 

Tvrzení 5: Obnovitelné zdroje energie mohou významně zmírnit globální oteplování. 

Přes 60 % respondentů souhlasí, že obnovitelné zdroje energie mohou zmírnit 
oteplování naší planety, avšak třetina s tímto tvrzením nesouhlasí. Studenti jsou více 
skeptičtí, pouze 44 % z nich si myslí, že obnovitelné zdroje energie mohou pozitivně 

OZE 2010 22. - 23. dubna 2010, Kouty nad Desnou



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost 

 
 
ovlivnit globální oteplování a 46 % s tímto tvrzením nesouhlasí. Ostatní skupiny 
respondentů nevykazují větší odlišnosti. 

Tvrzení 6: Obnovitelné zdroje energie mohou v budoucnu pokrýt nejméně polovinu 
potřeby energie lidstva. 

Pokud se týká potenciálu obnovitelných zdrojů energie, přesně 50 % respondentů 
souhlasí, že nejméně polovina poptávky energie může být v budoucnu pokryta 
z obnovitelných zdrojů. Ale téměř 40 % dotazovaných s tvrzením nesouhlasí a 12 % 
neví. S přihlédnutím k jednotlivým skupinám, 48 % odborníků v oboru energetiky 
souhlasí, že obnovitelné zdroje mohou zajistit nejméně polovinu potřeby energie lidstva, 
ačkoliv naprosto stejné procento (48 %) tomu nevěří. Naprostá většina (93 %) 
představitelů státní správy a samosprávy vidí potenciál v obnovitelných zdrojích 
pozitivně. Studenti jsou naopak skeptičtí, pouze 38 % souhlasí, že polovina potřeby 
energie bude v budoucnu zajištěna obnovitelnými zdroji. 

Česká republika je vůči obnovitelným zdrojům energie spíše skeptická. Pesimistické 
vnímání obnovitelných zdrojů českou veřejností může být ovlivněno negativním 
postojem k alternativním zdrojům energie některých českých politiků. Průzkumy 
provedené v jiných zemí ukazují na silnou podporu veřejnosti pro využívání 
obnovitelných zdrojů energie (AGS, 2007; EC, 2006; WorldPublicOpinion, 2008). Bylo by 
proto zajímavé udělat další průzkum, který by objasnil, proč česká veřejnost zastává 
takový postoj. Může být způsoben také nedostatečnou informovaností o možnostech 
alternativní energie.  

Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti - část DESERTEC 
V této části jsou shrnuty odpovědi na otázky týkající se projektu DESERTEC. Nejprve 
obecný názor na projekt, poté jsou diskutovány možné bariéry a přínosy projektu 
DESERTEC, kterým respondenti přiřazovali důležitost na stupnici od “velmi důležité” k 
“nedůležité”. 

Otázka 1: Co je podle Vás projekt DESERTEC? 

Naprostá většina (90 %) respondentů vnímá projekt DESERTEC jako dobrý nápad 
(obrázek 2), avšak skoro polovina (43 %) si myslí, že je projekt těžko proveditelný. Při 
porovnávání jednotlivých skupin, můžeme vidět určité odlišnosti. 75 % představitelů 
státní správy či samosprávy mají na projekt kladný názor a věří, že se projekt podaří 
v budoucnu zrealizovat. Oproti tomu pouze jedna třetina studentů si myslí, že je projekt 
realizovatelný. Více než polovina odborníků (56 %) projektu DESERTEC důvěřuje a 
nikdo z této skupiny neoznačil projekt za nerealizovatelný. 

Tyto výsledky jsou překvapivé, když bereme v úvahu, že Česká republika je ohledně 
obnovitelných zdrojů energie spíše skeptická. Zdá se, že respondenti jsou myšlence 
projektu DESERTEC otevřeni a že by tento projekt mohl být přijat kladně širokou 
veřejností. Je velmi důležité klást důraz na vysvětlení, jak bude projekt realizován, 
protože průzkum ukázal, že skoro polovina lidí má pochyby o proveditelnosti projektu. 
Bylo by přínosné udělat průzkum jakou cestou nejlépe projekt DESERTEC propagovat. 
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Otázka 2: Jaké si myslíte, že jsou potenciální překážky projektu? 

Téměř 40 % respondentů vidí jako největší překážku nepřátelské vztahy mezi státy, 
zejména mezi státy severní Afriky a Blízkého východu. Finance jsou hned druhou 
největší překážkou, i když respondenti hodnotí tuto překážku jako střední. Teroristický 
útok a nedostatečná technologie jsou vnímány spíše jako malé překážky. 

V jednotlivých skupinách se pořadí překážek neliší, kromě studentů, kteří hodnotí 
problém nedostatečné technologie vážněji (25 %) než teroristický útok (20 %). Naproti 
tomu pouze 8 % odborníků ohodnotilo problém nedostatečné technologie jako 
významnou překážku. 

To, že lidé nevidí problém v nedostatečné technologii, ukazuje, že veřejnost vnímá 
využívání obnovitelných zdrojů jako možný posun od spalování fosilních paliv. Fakt, že 
finance byly označeny za vysokou bariéru, odporuje hypotézám. Průzkumy z minulosti 
ukazují, že lidé v EU nevidí v příklonu k obnovitelným zdrojům ekonomickou újmu, 
naopak, respondenti očekávají úsporu výdajů za energii v dlouhodobém horizontu 
(WorldPublicOpinion.org, 2008). Lidé označili nepřátelské vztahy mezi státy jako největší 
problém projektu, což připouští i samotní zastánci projektu DESERTEC. Partnerství 
v oblasti obnovitelných zdrojů a zóna volného obchodu v EU-MENA jsou jednou 
z nejdůležitějších podmínek tohoto projektu (DLR, 2007). Toto je také hlavní důvod pro 
utváření partnerství a dohod mezi státy Středomoří. 

Skeptický postoj studentů vůči technologiím poukazuje na nedostatek informací o 
nových technologiích využívání obnovitelných zdrojů, které jsou již ve světě v provozu. 
Mnoho z nich si pletlo CSP technologii s fotovoltaickými články. 

 
Otázka 3: Jaké si myslíte, že jsou přínosy tohoto projektu? 

Jako největší přínos je mezi českou veřejností vnímáno zvýšení nezávislosti na 
neobnovitelných zdrojích energie. Více než polovina (54 %) respondentů ohodnotila 
tento přínos za vysoký. Toto zjištění není překvapivé, neboť průzkum ukázal, že 
veřejnost citelně vnímá nedostatek fosilních paliv, a s tím spojené nebezpečí 
ozbrojeného konfliktu, jako velký problém. K tomuto názoru mohl také přispět spor mezi 
Ruskem a Ukrajinou ohledně plynu, který vyústil v přerušení jeho dodávky v lednu 2009. 

Druhý nejdůležitější přínos projektu, hodnocený 42 % respondentů jako vysoký, je 
zlepšení životního prostředí. To poukazuje na to, že si je česká veřejnost vědoma 
negativních dopadů využívání neobnovitelných zdrojů energie na životní prostředí a 
myslí si, že posun k obnovitelným zdrojům by mohl tyto dopady zmírnit.  

Zlepšení vztahů a spolupráce mezi zeměmi Unie pro Středomoří a nové pracovní 
příležitosti jsou veřejností vnímány spíše jako průměrný přínos. Podle odborníků je 
zlepšení životního prostředí větší přínos, než snížení závislosti na neobnovitelných 
zdrojích. Větší procento odborníků také označilo jako vysoký přínos možné zlepšení 
vztahů mezi státy. 

Otázka 4: Jaké si myslíte, že by měl projekt přínosy pro Českou republiku? 

Nejdůležitější přínosy, které by projekt DESERTEC mohl přinést konkrétně pro Českou 
republiku, jsou diverzifikace energetických zdrojů a ekonomický rozvoj. Oba tyto přínosy 
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však byly označeny spíše za průměrné, než vysoké, a přibližně 40 % respondentů tyto 
přínosy označilo jako malé či nevýznamné. Zlepšení vztahů ČR se zeměmi Blízkého 
východu a severní Afriky je vnímáno skoro polovinou respondentů jako malý či 
nevýznamný přínos a vytváření pracovních míst je považováno 70 % respondentů také 
jako malý či nevýznamný přínos.  

Můžeme shrnout, že v otázce přínosů projektu konkrétně pro Českou republiku jsou 
respondenti méně optimističtí. To může být mimo jiné ovlivněno i tím, že projekt 
DESERTEC je zatím v počáteční fázi a v tuto chvíli není jisté, zda se Česká republika 
bude na projektu aktivněji podílet. Dalším důvodem může být i fakt, že většina lidí 
slyšela o projektu poprvé v tomto průzkumu. Bylo by zajímavé udělat další průzkum, 
tentokrát tváří v tvář, a zjistit důvody skepse vůči potenciálním přínosům projektu pro 
Českou republiku.  

V jednotlivých skupinách lze vidět odlišnosti názorů. Studenti jsou při hodnocení přínosů 
více pesimističtí. Více než polovina studentů zastává názor, že všechny přínosy jsou jen 
malé či nevýznamné. Naopak 36 % dotazovaných odborníků vnímá diverzifikaci 
energetických zdrojů jako významný přínos a skoro 70 % ohodnotilo ekonomický rozvoj 
(např. příležitost zvýšení vývozu investičních celků do regiónu MENA) za vysoký či 
střední přínos. Představitelé státní správy či samosprávy jsou dokonce ještě více 
optimističtí, přibližně 60 % z nich vidí všechny přínosy jako významné či středně 
významné. 

Podrobné výsledky odpovědí podle jednotlivých skupin respondentů si můžete stáhnout 
na: http://www.cityplan.cz/index.php?akce=search&search_word=desertec 

Závěr 
Průzkum ukázal, že česká veřejnost citelně vnímá problémy spojené s vyčerpatelností 
fosilních paliv a uvědomuje si, že tyto problémy mohou vyústit ve vojenské konflikty. To 
by mohlo vysvětlit důvod, proč většina respondentů věří, že jaderná energie je dobré 
řešení k uspokojení poptávky po energii. Nicméně současně respondenti, především 
představitelé odborné veřejnosti, mají obavy, že rozvoj jaderné energetiky může vést k 
šíření jaderných zbraní. Hrozbou je rovněž možnost útoků na jaderné elektrárny. 

K obnovitelným zdrojům, jejich potenciálu a pozitivnímu dopadu na životní prostředí, 
jsou čeští respondenti (především studenti) méně optimističtí v porovnání s výsledky 
podobných výzkumů v jiných zemích. Avšak většina respondentů vnímá projekt 
DESERTEC jako dobrý nápad a téměř polovina věří, že projekt je v budoucnu 
realizovatelný. Největší překážkou projektu jsou, dle respondentů, nepřátelské vztahy 
mezi státy a nedostatek financí. Dalšími bariérami, které byly respondenty zmíněny, jsou 
lobby velkých energetických společností, které by mohly znemožnit zahájení tohoto 
projektu. 

Mezi nejdůležitější přínosy, které byly respondenty označeny, patří zvýšení nezávislosti 
na neobnovitelných zdrojích energie a také zlepšení životního prostředí. Lidé však byli 
méně optimističtí, pokud jde o výši přínosů konkrétně pro Českou republiku. 
Z potenciálních výhod přímo pro Českou republiku, dotazovaní řadili na přední místo 
diverzifikaci zdrojů a ekonomický rozvoj. Dalšími výhodami, vnímanými českou 
veřejností, jsou zvýšení energetické bezpečnosti v Evropě a zlepšení životního 
standardu ve státech severní Afriky. 
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Obrázek 1: Koncept DESERTEC a panevropské supersítě (super-smart-grid) 

 

 Zdroj: DESERTEC Foundation, 2009 

 

Obrázek 2: Odpovědi české veřejnosti na otázku „Co je podle Vás projekt DESERTEC?“ 
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