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EKOLOGIE: K čemu dotace? Nová solární technologie je levnější než uhlí 
Autor: Vítězslav Kremlík | Publikováno: 22.12.2009 | 

Nedávno byla vynalezena solární technologie, která je konkurenceschopná a 
levná, takže se rozšíří sama. A žádné dotace a protekci nepotřebuje. Dotace na 
nezralou starou solární technologii mají jediný smysl - vyluxovat vám peněženky 
a obohatit zelené piráty.

Pozn: Toto je česká verze mého soutěžního blogu z mezinárodní soutěže v blogování na téma 
klimatických změn (http://climatechange.thinkaboutit.eu/think2/blogger/kremlik), kterou před 
COP15 zorganizovala Evropská komise

"Nová technologie výroby solárních panelů snižuje cenu výroby ze 3 dolarů za Watt na 
pouhých 30 centů za Watt. To znamená, že poprvé v dějinách je solární energie levnější než 
uhlí." (1)

Problémy lidstva vyřeší nečekané vynálezy, které nelze předvídat. Nikoli politici a sociální 
reformy.

Stejně tomu bylo, když končila poslední doba ledová a zmizela velká zvířata. Problémy 
nevyřešily sociální a politické reformy, ale vynález. Vynález zemědělství.

SOLÁRNÍ ENERGIE: CESTA K NEOMEZENÉMU RŮSTU

Římský klub v roce 1972 vydal knihu "Meze růstu". Žádné takové meze ale neexistují. Přímo 
nad hlavou nám visí neomezený zdroj energie. Ten samý, který pohání rostliny už miliardy 
let.

Poslední zprávy potvrzují, že mám pravdu. Společnost Nanosolar vynalezla solární panely, 
které jsou 10krát levnější než dosavadní technologie. To znamená, že solární energie je 
poprvé v dějinách levnější než uhlí. Technika přináší řešení. Nikoli politické konference a 
žvanění byrokratů v kravatách.

Představuji si, že za 50 let bude každý dům zcela pokrytý solárními foliemi. Tam, kde dnes 
vidíte omítku a cihly, tam budou solární panely. Dům nebude muset být připojen k žádné 
elektrické síti. I vaše auto bude poháněno solárním filmem, který bude nastříkaný na jeho 
karoserii. Nebudou potřeba benzínové stanice. I váš MP3 přehrávač bude poháněn elektřinou 
ze solární fólie pokrývající vaše oblečení. Budeme poháněni sluncem, tak jako 
fotosyntetizující rostliny.

NEDOTUJTE ALTERNATIVNÍ ZDROJE

Nanosolární energie nepotřebuje žádné subvence. Protože je konkurenceschopná. Levnější 
než uhlí.

Až se ekologické technologie stanou dostatečně konkurenceschopné, rozšíří se 
automaticky. Bez pomoci byrokratických dotací, regulací a směrnic. Protože budou levnější 
než fosilní paliva.

http://climatechange.thinkaboutit.eu/think2/blogger/kremlik
http://www.euportal.cz/Authors/kremlik_vitezslav.aspx
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Do té doby alternativní paliva nepřináší žádný užitek. Pokud 1 Watt elektřiny vyrobený z 
alternativních paliv je dražší než 1 Watt z fosilních paliv, prostě to znamená, že na 
výrobu 1 Wattu spotřebujeme více zdrojů. Nikoli méně. Peníze nerostou na stromech. 
Každý dolar odráží určitý objem zdrojů, ropy, obilí či práce..

Z dotací má prospěch jen zelená lobby Bursíků a jim podobných vykuků, nikoli občané.

Jak jsem napsal dříve, subvence a privilegia pro alternativní paliva nám zdražují 
elektřinu. Vliv na globální oteplování (které mimochodem skončilo v roce 1998) je přitom 
mizivý. Když my emise snížíme o 0,003%, Čína je zvýší o 10%. Výsledek nula.

Uvažujte. Pokud si mohu nahrabat peníze lobbováním, nepotřebuje dělat technické inovace. 
Prostě prosadím zákon, že lidé si MUSÍ kupovat moje výrobky. Pak je nepotřebuji 
vylepšovat. Lidé si je musí kupovat tak jako tak. Skvělým příkladem je Al Gore, který 
prosazuje eko-zákony, které přihrávají dotace jeho eko-firmám (anglicky zde)

To je normální švindl. Monopol. Zákazníci se stávají rukojmími.

ZRUŠTE KONFERENCI O ZMĚNÁCH KLIMATU

Nečekaný vynález firmy Nanosolar bude mít mnohonásobně vyšší vliv na snižování CO2 
emisí než všechny konference o změnách klimatu od roku 1990. Včetne Kjotského protokolu 
(který dosáhl starou belu, za posledních 10 let světové emise CO2 stouply asi o 30%).

Vynálezy nelze naplánovat, protože vynálezy přicházejí nečekaně a nepředvídaně. Proto se 
nedá naplánovat ani "boj s klimatickými změnami." Díky této nepředvídatelnosti vynálezů 
jsou staré sci-fi filmy tak komické. Podívejte na prognózy z roku 1890 - lidé extrapolovali, že 
v roce 2000 obloha bude plná létajících balónů. Nepředvídali vynález letadla.

Snahy konference COP15 v Kodani dohodnout se na "ambiciozním plánu snížení emisí CO2 
do roku 2050" jsou srandovní. Představte si, že v roce 1951 by OSN vytvořila 50letý plán 
světového rozvoje. Brzy by to byl jen cár papíru. Protože nemohli předvídat vynález 
mikročipu, raketoplánů, GMO, suchého zipu ani internetu.

Konference o změnách klimatu v Kodani je jen vyhazování peněz z našich daní. V době Krize 
potřebujeme každou korunu.

VÁCLAV KLAUS O ZELENÝCH DOTACÍCH 

Václav Klaus, z projevu na konferenci ve Washingtonu 4. listopadu 
2009 (Washington Briefing: Advancing the Global Debate over 
Climate Change Policy:

..."Obchod s emisními povolenkami je vládní zásah do 
ekonomiky, žádné tržní řešení. Stanovení limitů je na libovůli 
vlád... Cap-n-trade je největší zvýšení daní v dějinách lidstva... 
Udílení povolenek znamená, že se vytvoří nová vrstva zbohatlíků, 
kteří budou bohatnout na náš úkor." (můj překlad z AJ)

***

http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=G2mBVPC6Q3ik
http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=G2mBVPC6Q3ik
http://climatechange.thinkaboutit.eu/think2/post/al_gore_the_first_carbon_billionaire
http://kremlik.blog.idnes.cz/c/108926/Klimaticke-odpustky-Zdrazeni-elektriny-o-tisice-rocne.html
http://kremlik.blog.idnes.cz/c/108926/Klimaticke-odpustky-Zdrazeni-elektriny-o-tisice-rocne.html
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Jestli si myslíte totéž, tak jen neseďte a udělejte něco!

Podepište aspoň petici www.stopzdrazovani.cz
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