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Člověk jako pán tvorstva: 
kam až to povede

Lidský vliv: 
lidnatost + bohatství + 

technologie

Je nesmrtelnost blízko?  Prý 
v roce 2050 nahrajeme lidský 
mozek do počítače ! Možná 
lidská samolibost především !

K vývojové singularitě 
dojde ve chvíli, kdy 
technický pokrok 
dosáhne takového 
tempa, že zcela  a 
nezvratně promění a 
bude měnit budoucnost

2011

1950 Nerovnoměrné 
rozdělení statků-
bohatství!

Kde jsou limity ?



Pierre de Fermat
(1601 – 1665)

Chytrá příroda má své limity 
a zákony zachování 

The Fermatův princip nejkratšího času: 
“the Nature acts via the easiest and the most accessible way 
reached within the shortest time”.

Upřesnil Maupertuis (1744), který předpověděl že: 
"when some change takes place in nature, the quantity of action 
necessary for the change is the smallest possible. The quantity of 
action is the product obtained by multiplying the mass of the bodies 
by their velocity and the distance traveled“….. m v λ= ђ

⇓
J.J. Mareš, J. Stávek, and J. Šesták, „Quantum aspects of self-organized 
periodic chemical reaction“ J. Chem. Phys. 121 (2004) 1499.



„V knize “Physicae Synopsis”, kterou ukončil 1629 a 
publikoval nejprve v Leipzig 1633, ukázal význam 
tepla a chladu (hotness and coldness) u všech 
přírodních procesů. Teplo (lépe oheň) je uvažován 
jako příčina všech pohybů a odvozeně i věcí . „All 
shows therefore that both heat and cold are a 
motion, which had to be proved." Vysvětlil také 
funkci thermoscopu (teploměru tehdy nazývaném 
‘vitrum caldarium’)

„ Abychom účinky tepla a zimy spatřili světle, sluší se 
vzíti předmět viditelný i sluší se prošetřovati změn 
jeho, když se ohřeje i zase ochladí, by se očitě 
ukázalo, co teplo a zima dělají smyslům 
pochopitelné“ ⇒ nauka o teple (Termodynamika)

Teplo: calor, fervor a ardor
Zima: frigus, algor  a ??

temporVýznam tepla 
v historii

J.A. Komenský

1592-1670

Šesták J, Mareš JJ: „From cloric to statmograph and 
polarography „ J. Thermal Anal. Calor. 88 (2007) 763



„The motive power of heat is independent of the agents set at work 
to realize it; its quantity is fixed solely by the temperatures of the 
bodies between which the transfer of the heat is effected“ - citace

Lazare  Carnot
1753 - 1821

Sadi N.L.  Carnot
1796 - 1832

Jean J.B. Fourier
1768 - 1830

Základní principy vzájemné 
rovnováhy při pohybech

Analytická 
teorie tepla

kalorikum

Šesták, J., Mareš, J.J., Hubík, P., Proks, I.: Contribution by Lazare and Sadi Carnot 
to the caloric theory of heat and its inspirative role in an alternative thermodynamics. 
J. Thermal Anal. Calor. 97, 679-683 (2009) 



THERMOMETRY
CALORIMETRY

CONDUCTION
OF HEAT

Sadi Carnot
Clapeyron

Fourier
Duhamel

CARNOT LINE
(dissipationless work)

FOURIER LINE
(workless dissipation)

Clausius
(thermodynamics based

on 1st and 2nd laws)

Kelvin
(absolute

temperature)

Stokes
Kelvin

THERMODYNAMICS DISSIPATION LINE

Kirchhoff

THERMOSTATICS
(Gibbs)

Clausius-Planck inequality
(Planck)

Clausius-Duhem inequality
(Duhem)

de Donder
Meixner

Prigogine

THERMODYNAMICS OF IRREVERSIBLE PROCESSES

Nauka o teple se tak ubírala ve dvou paralelních  
směrech:

THERMAL ANALYSIS PRACTICE AND THEORY

J.W.Gibbs (1839‐1903)

Teplotní gradienty

J. Šesták, Thermal science and analysis: history, terminology, development and the 
role of personalities.  J Thermal  Anal Calor, (in print 2012) & kniha: Heat, Thermal 
Analysis and Society. Nucleus, Hradec Králové 2004

L. Onsager (1903‐1976)

Rovnováha



Ještě nedávná minulost ⇒ síla zvířat,žentoury,tažné povozy 

Jak začala naše civilizace



síla větru

včera, dnes i zítra ….
vesmírné plachetnice slunečního větru



Lidská vize: perpetum mobile - práce nebo energie zadarmo!



Lidská vize perpeta mobile naší generace:   
práce a energie na úkor druhých

Svítím si levnou elektřinou a tím vyrábím na „kšeft“ drahou ! 



Lenost - síla pokroku: 
Kolo a samohyb



Nakonec jsme vyměnili koně za koně

Prolnutí potřeby tepla a pohybu



Historická jistota člověka: oheň
První znaky lidmi připraveného ohně

(Koobi Fora, Kenya) ≈ 1.5 mil

První ohniště ≈ 300 000 BC
etapy:  bez ohně

poznávání ohně
rozdělávání ohně
využívání ohně

Oheň jako manufacturing tool 
instrumental reagent

Jak jsme vyměnili koně za koně ?



Teplo jako zdroj práce –
nic jiného zatím neumíme

Parní stroj = technická revoluce
Propojení starověkých živlů
ohně, vody, vzduchu, těla a formy,
zkonstruovaný na základě
„know-how“ = in-form-ace
Spalovací motor = oheň  uvězněný 
uvnitř cylindru 
Reverzibilita = pomalost
Rychlost       = neefektivita
Za práci platíme:

energií, ale i časem a                  
za cenu lepší konstrukce

N.L.Sadi Carnot

Výsledná práce
max. účinnost

< 40 %

S

T

adiabatic

ΔT
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Limita účinnosti tepelných strojů
ideal real

cold2
ideal

max 1 hot

1 1
TTWη

E T T
= = − = −

Pro skutečný tepelný stroj: 

.

Pro ideální Carnotův cyklus:

* *
1 1 1 2 2 2      ς T ςT ς T ςT= =

1 2 1 2    ς ς ς ς ς ς< < <

real idealη η⇒ <

⇒práce⇐

η= {1 ‐ √ (T2/T1) } ≤

≥ ∼ 37 %

η = {1 ‐ (T2/T1) }

⇑ Perpetum mobile 2 . druhu



První využití ohně pro 
přeměnu vody na páry

Potřeba 
zpřáteleného 
ohně



Pracovní cyklus motoru s oddělenými 
cykly je následující: první válec 
nasaje vzduch a stlačí jej s 
kompresním poměrem 8 : 1. Během 
stlačování se asi ve třech čtvrtinách 
zdvihu otevře plochý přepouštěcí 
ventil a stlačený vzduch  začne 
proudit do druhého, pracovního válce. 

Dvoutaktní motor OPOC (Opposed-
Piston Opposed-Cylinder - protilehlý 
píst, protilehlý válec) vypadá jako 
klasický motor jenže v jednom válci se 
namísto jednoho proti sobě pohybují 
vlastně dva písty. Tímto má motor 
dosahovat nebývalé účinnosti a také 
vysokého litrového výkonu. Tento. 

Technicky vývoj klasických spalovacích motoru nekončí

předpoklad má jistou logiku, ideálním spalovacím 
prostorem je prostor kulový a tomuto tvaru se 
může daná konstrukce v prvních fázích 
spalovacího procesu velmi přiblížit a tím, že 
zatímco současný moderní turbodieselový motor 
má v průměru výkon něco přes 80 koní na litr, 
motor OPOC může mít téměř 130 koní na litr 
zdvihového objemu

Asi při čtyřech pětinách kompresního zdvihu je do 
pracovního válce vstříknuto palivo, které se mísí se 
vzduchem díky vysoké turbulenci. Po dokončení 
kompresního zdvihu zůstává ventil stále otevřen, 
stlačený vzduch nadále proudí do pracovního válce. 
V tuto chvíli je směs paliva se vzduchem zažehnuta. 
Přepouštěcí ventil se zavírá až chvíli po zážehu, 
kdy už je veškerý vzduch vpuštěn do pracovního 
válce a za vysokých tlaků probíhá expanze.

Princip účinnosti zůstává stejný ! 

Wankel rotační



Rozdělení práce W na mechanickou a tepelnou není 
zcela  evidentní protože v sobě zahrnuje pojmy 
světa makroskopického         a        mikroskopického

dW = PdV

Práce  W je vlastně definované 
jen na makroskopické úrovni  
(třeba pohyb pístu ΔV),  chceme-li 
definici provést na mikroskopické 
úrovni  (síla x vzdálenost) a to pro 
všechny molekuly, význam tepla Q 
jako takového vlastně vymizí !? 

?

práce

V  ⇔ P tlak P →



Z jiného pohledu můžeme posoudit procesy jako
chaotické (molekuly - jednotlivé části)     a
usměrněné (válec+píst – celek, sestava) 

dW = PdV

? ΔU/ΔS = T ⇒

chaotic
process

ΔU/ΔV = P  ⇒

ordered     
process

stroje ⇒ limita účinnosti; společnost ⇒ limita spokojenosti; ekonomie ⇒ limita prosperity 

dQ = TdS

zdroj tepla Q



⇒tolerance (prosperita)

uspořádání ⇒

zisk ⇓

Termodynamické zákony (min. energie) 

versus lidské cítění (max. spokojenosti)

případně  
maximum 
prosperity    
v ekonomii

Limita
účinnosti



Obecná interpretace thermodynamických principů
The Lagrange-LeChatelier law is found convenient in many aspects of nature and life and  

can be interpreted in various ways according to the situation. 

Gibbs energy, G:      ΔH   +- TΔS                    -» minimum!
Lagrange:             (E-pV)  +- T In P -» maximum!

Probability: =     improbable        probable        — > maximum!
Law:  =               order                 disorder ->• maximum!
Complexity:  =   simple                complex          —> maximum!
Organization: = organized         disorganized ->maximum! 
Behavior:      =   planned           spontaneous    — > maximum!
Ethics:      =       good                bad                  — >• maximum!
Art:  =                beautiful            ugly ->• maximum! 
Health: =           healthy             sick                    — > maximum!
Biology:  =         living                dead ~> maximum!
Engineering:=   correct             defect                — > maximum!
Chemistry:  =    cohesion          entropy             -—> maximum!
Society: =          bonds               freedom - > maximum!
Economics: =    ratio                  chance -> maximum!



Teplo Q a entropie S ve fyzice

Fenomenologická
termodynamika
S = So + ∫ dQ/T

Statistický popis
S = K log W

W – komplexita, počet 
možných mikro-stavů 
v systému, kde K je 
Boltzmannova konstanta

1.38 10-23 J/K

R. Clausius
1822-1888

L. Boltzmann
1844-1906

J.C. Maxwell
1831-1879



Entropie a informace
Telegraf jako prapůvodce
komunikace (přenosu zpráv) 

Informace
I = - K log W

W – zakódování: počet 
možných kryptogramů

K = 1         „nats“
K = 1/ln 2  „bites“ 
(K = KBolt. = 1.38 10-23 J/K)

C.L. Shannon
1916-1980

J. von Neumann
1903-1957

Teorie počítačů



Jak můžeme rozumět informaci

proces
Podle termodynamických zákonů 

Vyměňováním informace s okolím 
Entropie          Stat. fyzika          Informatika

Q/T     ⇒S⇐ kB ln W     ?⇔ (1/ln2) ln C

Q – teplo            W – komplexita         C – zakódování

(energetická výměna - transduktory - měření/stroje)

J/K = 1023 bit



Co takhle porovnat teplo s informací?

Spalovací teplo  - bible – 0.5 kg, Cp 107 J/kg 
ΔQ ≅ 5 106J

„Tepelný“ informační obsah  
– 2x106 slov (n)                  

při  T = 800 K,
zakódováno 64 písmeny (q)

ΔQ ≅ kB T log W ; kde 
W ≅ n!/((n/q)!)q ⇒ log W ≅ n log q

odkud získáme  ΔQ ≅ 10-13 J

Rozdíl dvaceti 
řádů je však 
mnohem menší 
než fluktuace

Má nehmotné uspořádání informací stejný dopad jako uspořádání hmotných částic ??



Není energie jako energie
Oheň/teplo jako takové  nenese s sebou žádnou 

informaci , pro jeho využití (využitelná práce) 
musíme zapojit motor jako informační transduktor

Transformovaná (spořádaná) energie (např. elektrická)
potřebuje proto méně komplikované stroje pro její 
(např. mechanické) využití (alternátor)
SciFi (Stonier) Energie nese 

jisté analogie s 
informací

energie

hmotainformace

radiatiace quagma

crystal



Toto je naše bohatství: příroda – světlo a oheň 
jak se s ní hospodaříme a jak ji interagujeme a v 
jakém žijeme prostředí, chceme a jsme schopni žít



Jestliže chceme posuzovat, kdo nebo co škodí životnímu prostředí, je třeba 
nejprve definovat, co toto slovní spojení vlastně znamená. Životní prostředí 
neexistuje samo o sobě. Má smysl pouze ve vztahu k člověku, který  toto 
prostředí kolem sebe hodnotí, a to v kontextu svých vlastních potřeb. 
Pokud se pokusíme hodnotit kvalitu životního prostředí a pominout přitom 
člověka jako jediného možného arbitra takového hodnocení, ztrácí tento 
pojem jakýkoliv smysl. Protože hodnota bez člověka, tedy bez hodnotícího 
subjektu, neexistuje. I přesto, že představa planety Země bez člověka je 
pro přesvědčeného ekologistu příjemnou představou, šlo by o planetu bez 
jediného živočišného druhu, který je schopný vyjadřovat a sledovat nějaké 
hodnoty. Neexistoval by zde žádný tvor, který by měl schopnost hodnotit 
kvalitu svého životního prostředí. Každý živočich se chová podle své 
přirozenosti a přizpůsobuje si své okolí svým potřebám. Zvířata se chovají 
instinktivně, a jen my lidé jsme schopni své potřeby racionálně pojmenovat 
a cílevědomě podle nich jednat (nebo i proti nim, jak by si přáli ekologisté). 
Člověk si své okolí (životní prostředí) musí přizpůsobovat v souladu se svými 
potřebami a v souladu se svojí touhou po šťastném, spokojeném a co možná 
pohodlném životě. Bez této potřeby (hnací síly) by člověk nebyl schopný 
pozvednout sám sebe z hlubin divošství až k rozvinuté civilizaci. Přirozené 
životní prostředí člověka znamená takové prostředí, kde se lidé mohou 
racionálně rozhodovat, definovat si své hodnoty a snažit se je získávat 
nebo uchovat, a taky žít s odpovídající potřebou a spotřebou energie.



Zdroj: Slunce a potažmo vítr a voda - závislost na počasí
Obnovitelnost: klima se měnilo, mění a měnit se bude, výkyvy 
klimatu mohou být větší než tomu bylo v době přístrojových 
pozorování 
Změny v klimatickém systému mohou probíhat velmi rychle 
protože klimatický systém je velmi složitá nelineární 
(chaotická) soustava ?
S postupující civilizací je lidská společnost jakýmikoliv  
anomáliemi a extrémy klimatu stále více zranitelná
Člověk evidentně zasahuje do klimatického systému:
Teplo a skleníkové plyny jednou do atmosféry - uvolněné  
plyny tam zůstávají dlouhou dobu. Odhady důsledků nejisté  -
různé scénáře, klimatické modely, hrozba oteplování jako 
zdroj ekonomického lobbizmu.
Vždy se rozhodujeme za nejistoty
Bez  skleníkového efektu by neexistoval život !!

Naše zkušenost se slunečním zářením
?



Zvětšovací skla jako zdroj ohně známá už ve starověku i 
středověku (Čína). Archimedes prý použil sluneční odraz 
z bronzových zrcadel k zapálení nepřátelských lodí. 

Sluneční lázně známé v době Justiniana a praotcové 
Pueblo lidí (Anasazi v severní Americe) žili v jižně položených 
jeskyních. 

Švýcarský Horace de Saussure postavil jako první 
sluneční kolektory a Sir John Herschel si vařil jídlo 
během Africké expedice. 

Francouz Edmond 
Becquerel objevil v roce 1839 
fotovoltaický efekt v buňce, 
vytvořených ze dvou 
kovových elektrod umístěných 
v elektrolytu. 

V roce 1876 objeven
stejný efekt pro selenové krystaly (W.G. Adams 
a R.E. Day) čímž začal nástup polovodičů v pevném stavu



V roce 1905 se A. Ensteinovi  podařilo vysvětlit 
fotoelektrický jev, za což získal v roce 1921 Nobelovu cenu. 

Po mnoha letech, během nichž bylo učiněno mnoho 
vynálezů a objevů, se v roce 1954 povedlo pánům D. Chapinovi, 
C. Fullerovi a G. Pearsonovi vyvinout první článek s účinností 
vyšší než čtyři procenta. Fotovoltaické články našly první 
praktické použití koncem šedesátých let pro napájení satelitů 
(stejně jako později vysokoteplotní supravodiče). 

První družice napájená solárními panely 
se jmenovala ´Vanaguard I´ a byla vypuštěna 
na oběžnou dráhu 17. března 1958. 

Teprve díky poptávce leteckého 
průmyslu během šedesátých a sedmdesátých 
let minulého století došlo k významnějšímu 
pokroku ve vývoji těchto technologií 
s následným rozmachem 
polovodičové současnosti.



Od dob svého vynalezení se solární buňky (cells) změnily velmi 
málo. Jsou složeny ze dvou vrstev polovodičového materiálu 
(převážně z křemíku), které jsou umístěny mezi dvěma 
kovovými elektrodami. Jedna z vrstev - materiál typu N 
obsahuje velké množství negativně nabitých elektronů, kdežto 
druhá vrstva - materiál typu P obsahuje velké množství "děr", 
které se dají popsat jako prázdná místa, která snadno 
akceptují elektrony. V místě kde jsou tyto dvě vrstvy spojeny 
dojde ke spárování elektronů s děrami čímž se vytvoří 
elektrické pole, které zabrání dalším elektronům v pohybu z N-
vrstvy do P-vrstvy. Když dopadne foton o správné vlnové délce 
na toto spojení, vyrazí některé spárované elektrony z děr. 
Elektrické pole poté tlačí tyto volné elektrony a díry v 
opačném směru což vede k přebytku volných elektronů v N-
vrstvě a přebytku děr (nedostatku elektronů) v P-vrstvě. Pokud 
se elektrody propojí s vnějším obvodem, vytvoří cestu pro 
přebytečné elektrony a tím se spojí elektrický obvod/proud.



celek
sestava

část
elektrony



Můžeme opravdu vsadit jen na solární články ? 

Dnes η≅ 7% ,  křemíkové buňky mají účinnost až kolem 24%,
kaskádovité buňky na bázi gallium arsenidu až 32%, 
budoucnost snad až 50 %. Stejně jako u větrných elektráren
je nezbytné investovat obrovské množství energie na výrobu, 
které se během funkčního období (možná) zaplatí.         

Zůstává otázka jak naložit s odpadem (recyklace As)?

Ale klima je nejdůležitější proměnná, takže v lepším 
případě se konvertuje asi 15% záření. Proto roční výroba 
nepřesáhne 4.65 kWh/m2, což by tak mohlo zajistit zhruba 
¾  světové spotřeby energie při pokrytí asi 1100 km2 plochy 
země (1000 km2 je asi 0.65 % a 1554 km2 je asi 1% ).

Kdo ale zajistí údržbu? Na 1 km2 plochy je potřeba 10 
lidí, což v důsledku znamená zajistit jejich ubytování, 
stravování, rozvoz a to pro desetitisíce dělníků.



V uplynulých deseti letech však elektřina v Česku 
zdražila o 131 procent, s výjimkou Malty nejvíce v celé 
Evropské unii. Dostatečným vysvětlením nemůže být 
vyrovnání evropských cen elektřiny po rozšíření unie. V 
posledních letech rostla česká cena s výjimkou Litvy nejvíc 
mezi novými členskými státy. Přitom ještě před deseti lety 
patřila tuzemská elektřina k nejlacinějším. Byla o polovinu 
levnější než v západní Evropě. Víc platili i Poláci a Slovinci. 
Bulhaři dnes platí za proud o polovinu víc, než před deset 
lety Češi. Rumuni dvakrát víc. 
V první polovině roku 2009 dosáhl ČEZ marže provozního 

zisku 42 %, což je dvojnásobek průměru srovnatelných 
konkurentů západní Evropy.

Jaká je skutečná cena energie ? Výrobní náklady 
versus zisk ! 



Průměrná doba ročního využití maxima instalovaného 
výkonu fotovoltaického zdroje je přibližně 11 procent. 
Ostatní obnovitelné zdroje mají více; např. větrné zdroje 
dosahují 22 procent; nejefektivnější jsou bioplynové stanice, 
které dosahují až 86 procent. Paradoxně jsou výkupní ceny 
energie z fotovoltaiky nejvyšší. Rozdíl mezi výkupní cenou 
elektřiny z fotovoltaiky a z větrné elektrárny je propastný.  
Za MWh z fotovoltaiky lze dostat 12 250 Kč, za MWh z 
větru jen 2 230 Kč. Pro rok 2010 se předpokládá, že fotovol-
taika vyrobí cca 12 procent veškeré energie z obnovitelných 
zdrojů. Na těchto 12 procent jde nejvíce peněz (plných 55 
procent) určených na podporu obnovitelných zdrojů. Aktuálně 
je v provozu cca 680 MW větrných a fotovoltaických elektrá-
ren dohromady. Vliv větrných elektráren na českou síť je 
nepodstatný zatímco dopad fotovoltaiky obrovský . Navíc je 
ještě v různém stádiu povolení/provedení  ohromujících 
≈8000 MW - jak se s tím rozvodné sítě vypořádají.



Kdo na solárním fotovoltaickém „boomu“ v ČR 
vydělal nejvíce?
1. Výrobci panelů – inkasovali ihned
2. Investoři do elektráren – zisk z investice bude 
generován v horizontu několika let
Kdo to vše zaplatí?
1.Obyčejný český občan ve formě ceny elektřiny
2.České firmy, kterým se zvýší výrobní náklady

Fotovoltaika může cenu elektřiny firmám 
výrazně zvýšit . Například středně velká strojírenská 
firma  počítá, že fotovoltaikou zdražená elektřina 
již příští rok zvedne náklady až o 5 milionů Kč. 
Toto zdražení by mohlo mít dopad na pracovní 
místa, konkurenceschopnost výroby,
cenu výrobků a koupěschopnost obyvatelstva.
Jsme tak hloupí či samolibí, že se necháváme okrádat 
politiky a jejich falešnou řečí o životním prostředí?



Nárůst počtu fotovoltaických
elektráren ke konci roku 2010



Nárůst počtu větrných 
elektráren ke konci roku 2010







Bude toto opravdu česká krajina naši budoucnosti?

Za instalovaný výkon solárek 1800 MW a vynaložené  solární miliardy Kč by bývalo bylo 
možno postavit uhelné elektrárny o výkonu až 5000 MW či plynové o kapacitě ještě větší 
nebo jaderné bloky o stejném výkonu jako tuzemské fotovoltaické parky. Získali bychom 
tak ročně v prvních dvou případech po třiceti a v posledním kolem deseti terawatthodin 
proudu právě v době, kdy to bude zapotřebí - ale co by tomu řekla budoucnost ??



Problémy budoucnosti: 
distribuce el. energie na 
velké vzdálenosti ?
Enormní investice, které 
vadí vzhledově i ekologům



Jak si to představujeme   
takhle

a nebo tak



údržba

Kdo ale zajistí čističe ! - na 1 km2 10 
pracovníků, což znamená celkově asi 
106 dělníků, zajištění jejich 
ubytování, stravování a rozvoz !?
Možnost ovlivnění lokálního podnebí: vyšší 
albedo panelů zvýší místní teplotu, která 
následně způsobí přísun mokrého oceánské-
ho vzduchu, který po vzestupu se ochladí 
za vzniku oblaků, které zastíní fotočlánky  

Zatím nepředvídatelné a neočekávané problémy?



2005 PV electricity price
(€ / kWh)

0.50

0.36

0.42

0.31

0.28

PV electricity 
prices*)

compared with
typical consumer
electricity prices

consumer electricity price (€ / kWh)

0.14
0.16

0.16

0.20

0.10

0.22

0.12

0.11

*) depreciation 25 yrs, 
real interest rate 

4%, 
O&M cost 1%/yr,
PR 0.75 (example)

PV electricity price - Evropa

Nařízení EU instalovat v oblasti energetických zdrojů bez ohledu na 
zeměpisnou polohu 13% obnovitelných zdrojů (fotovoltaika) je zavádějící 



Jak je to v Čechách a na 
Moravě! Opravdu předáme 
naše nejlepší vinice 
lobbistům a investorům !



Řecko 2007
Ohřev vody
Solární články



ZnO

Nanostrukturovaný 3-D systém překrývající 
cely/komůrky z amorfního křemíku nanesená na 
skle formou nanoválců-tyček  ZnO sloužící jako 
druhotné elektrody, připravené (leptaci) 
etchingovou metodou , výsledné vynikajícím 
záchytné vlastnostmi v důsledku zvětšeného 
povrchu 

Kam se ubírá vývoj !



Aplikovaná nanotechnologie formou C60 nanotrubiček 
která může  posunout práh efektivity až k 60%. 
V oblasti fotovoltaiky (trychtýřová koncentrace, 
miniaturní zrcadélka) za cenu, která je až  třikrát 
méně (≈0.5 Euro), než běžná cena. Další pozoruhodný 
jev jsou termální vlny” (”thermopower wave”)  
doprovázející  vznikající elektrický proud podél 
nanotrubiček (elektrody nanovlákna v centru 
trubiček). 



DIMES-ECTM, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

World Solar Car Race 2001, 2003, 2005
The winner: TUD Nuna

Budoucnost ??  
Kdy ??           
Za jako cenu?



Energetické zdroje zemědělskou velkovýrobou



Bude toto opravdu česká krajina naši budoucnosti?



obilí

dřevo

traviny

Biopaliva řepka

Skutečnost nebo 
jen zbožné přání



dřevo

traviny

Bio-fermentace

Etanol - biodiesel

Poučíme se 
od termitů?

Luxus automobilů jen za 
cenu drahých potravin,  
nebo nutnost k přežití  
těch co jednou zbudou



Genetické manipulace není nic nového, zakladatelem se vlastně 
stal mnich řádu sv. Augustina Johann Gregor Mendel (1822-
1884) , jeho kniha "Pokusy s rostlinnými kříženci" z roku 1866 
následovala Darwinovo dílo "O vzniku druhů" z roku 1859,. 
Vycházelo se z křížení v rámci stejných nebo blízkých druhů  
dnes se míchají i vzájemně odlišné geny, což probíhá i v přírodě 
ale většinou jen jako následek katastrofických změn. 

Genetické inženýrství východisko (nebo zhouba) ?



(i) Elektrárna na biomasu – výkon 1 MW zabraná půda 
řádově milionu m2 pro jeden MW 

(j) Fotovoltaický systém – výkon 1 MW pokrytí asi 50 tisíc 
m2 pro 1 MW (účinnost 20%, intenzita 0.35 kW/m2)

(ij) Větrná elektrárna 5000 m2/1MW (jednotlivý výkon 
2MW, účinnost 20%)

(ii) Klasická uhelná elektrárna – výkon asi 500 MW s 
požadavkem asi 500 m2 pro 1 MW (devastace půdy ?)

(jj) Nukleární elektrárna – výkon asi 2 GW s požadavkem 
asi 80 m2/MW (devastace půdy ?)

A co územní požadavky na energetiku ?

Máme dost nadbytečné půdy ležící ladem nebo jinak nevyužitelné 
aniž bychom brali obživu tisícům drobným zemědělcům ve světě



Člověk a Slunce
Můžeme ho napodobit ?

1939 objev reakce štěpení atomového jádra
1942 první jaderný reaktor (tuhý přírodní uran) 
1943 varování vědců aplikovat U-Pu cyklus v JE
1945 první štěpná bomba
1950 Aircraft Nuclear Propulsion Program (MSR)
1952 první fúzní bomba
1954 první jaderná elektrárna 5 MW Obminsk
1957 první komerční PWR JE Shippingport 

70 let



Má nukleární energie šanci ? 
- 4.5 miliard let     (∼ 15 % 235U)
- 2 miliard let ⇒ přirozený reaktor Okla- Gabon                  

(∼ 10% 235U)
…….
1939 objev reakce štěpení atomového jádra (≈ 0.7 % 235U)
1945 první štěpná bomba
1952 první fúzní bomba
1954 první jaderná elektrárna ( I generace → 5 MW)
…..
1986 havárie v Černobylu ⇒ nedůvěra, odmítání (⇒ dnešek?)

…….
2010 Nová generace IV  ⇒ množivý cyklus až 30x

případná produkce vodíku       
(lépe ∼ reformní plyny - CH4)

……..
2090 Nové generace VI, mikro-fúze, nové objevy ???

Mohla by být jaderná energie považována za 
obnovitelný zdroj ?
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Všechen uran a 
krátkodobé štěpné 
produkty

Separace

Schéma transmutátoru

Nové zdroje nuklidů, téměř neomezené zásoby 
Th232 + n ⇒ Th233 (β↑ 22 min) ⇒ Pa233 (β↑ 27 dní) ⇒ U233

U238 + n ⇒ U239 (β↑ 23 min) ⇒ Np239 (β↑ 2,5 dne) ⇒ Pu239
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Japonsko 
projekt FUJI 
(MSBR) (prof. 
Furukawa)

1980 vývoj 
aktivit 
spojených s 
aplikací MSR

SSSR (spolu s 
českými ústavy) 
projekt 
FREGAT (prof. 
Prusakov) 
1995 

spolupráce s 
LANL a koncept 
ADS s MSR

1996 vznik konsorcia TRANSMUTOR v ČR   (ÚJV 
Řež, ÚJF AV, FJFI ČVUT a ŠKODA JS)
1998-2000 projekt TRANSMUTOR   podpořen 

MPO ČR a SÚRAO

Fluidní schéma na bázi
LiF+BeF2+ThF4+UF4



Termojaderná fúze:  
Standardní cesta je pokus o spojování jader (De, Tr) jejich 
dostatečným sblížením (překonáním odpudivých sil) pomocí extrémních 
tlaků nebo za ultra-vysokých teplot (plazma) v kontejneru tvořeném 
magnetickým polem  (TOKAMAK) - technologicky extrémně obtížné (ne-
li nemožné). Stavba ITERu (Francie)
„Katalytická“ cesta přiblížením jader na vhodném nosiči (elektrolýza 
D2O na povrchu Pd, Pt , tzv. studená fúze – nepotvrzeno, spíše 
nemožné – zatím v oblasti sci fiction).
Vystřelování částic deuteria proti sobě v extrémních podmínkách 
(pomocí laseru v nano-trubicích) .
Fúze vyprovokovaná vysokým tlakem a teplotou v kolabujících  mikro-
bublinách (tzv „kvitace“ vznikající v některých kapalinách působením 
vysokofrekvenčního ultrazvuku).
Piezo-fúze  indikovaná při vzniku extrémních podmínek při mechanickém 
namáhání sloučenin deuteria a lithia.
Pyroelektrický ultra-jemného hrot  může vytvořit extrémní pole které  
snad umožní spojení jader deuteria v okolním plynu¨.
Laserové ostřelování terčíků  a další možné variace. 
D + 3He → 4He + p+ ⇒ přímé využití náboje vystupujících částic



Ale vodík se v přírodě nevyskytuje a 
tudíž není primární energetickou surovinou  

Spalování jen s účinností tepelných strojů <40%

Vábivá písnička budoucnosti -
vodíkové hospodářství



Separace

Chemická vazbaSpalování 
meso-mikro

H2O

palivové články
potřeba dělících membrán a 
tuhých elektrolytů – makro a 
mikro-organizace 

e-

KYSLÍKVODÍK

e-

e-

e-

IntegraceΔT

<40%

<90%



Problémy s použitím vodíku 
Vodík není primární zdroj energie a je v rámci pozemských 
energetických zdrojů země jen přenašečem energie 
Vodík se musí nejprve vyrobit 
Spalování (využití v palivových článcích) je až sekundární 
proces poplatný nízké efektivitě tepelných strojů 
Jenom pro zajištění současné energetické potřeby vodíkem by 
bylo nutné vybudovat 5 000 nových nukleárních elektráren k 
jeho dostatečné produkci klasickou elektrolýzou. 
Bylo by nezbytné vybudovat zcela nový celosvětový systém  
transportu a rozvodu vodíku stejně, jako přizpůsobení a 
nového sociálního chápaní široké veřejnosti.
Alternativním řešením by mohla být metanová technologie –
ale pozor, vzniknou obdobné otázky, zejména nebezpečí 
zvýšení skleníkového efektu a katastrofických dopadů 
necitlivého těžení pevných hydridů.



Kde se hydráty metanu nacházejí
a za jakou (ekonomickou a ekologickou) cenu je 

budeme moci jednou vytěžit !

Mořské dno

Arktida, Sibiř





První vrt 1860         
USA Standard Oil       

Energetická cena: 
na 100 vytěžených
barrelů se spotře-
boval jen 1 barrel

1930: 1 barel/60 barelů   
dnes: 1 barel/30 barelů         
z moře: 1 barel/12 barelů     
břidlice/písky: 1 barel/3 barely   
bio-oil: 1 barel/0.8-0.95 barelu          

Cena dobyvatelných zdrojů



Někdy se také říká "ropný otrok", protože převážná většina energie, která pohání náš životní styl je energie z fosilních paliv, př

Někdy se také jednotka nazývá "ropný otrok"
protože převážná většina energie, která pohání náš životní styl je 
energie z fosilních paliv, především z ropy. Otrok se říká také proto, 
že tato "práce" je pro nás v porovnání s prací člověka nesrovnatelně 
levnější. Energie z jednoho litru benzínu nebo jednoho krychlového 
metru zemního plynu představuje asi 37 Mj (37 miliónů Joulů), což 
odpovídá zhruba jednomu až dvěma týdnům lidské práce. Pokud bychom 
počítali například týden práce za cenu 60 Kč za hodinu, vyjde nám, že 
"energetický otrok" je asi osmdesátkrát levnější, než člověk. Budeme 
zde počítat kolem 6,5 Mj práce za den, což je něco okolo 180 Wattů. 
Podíváme-li se pak do statistiky, zjistíme, že naše ekonomika 
spotřebuje něco pod 2000 PJ primární energie (přesně to bylo pro rok 
2004 -1842 PJ). Vydělíme-li toto číslo počtem obyvatel v zemi (pro rok 
2004 činil střední stav obyvatel 10,2 miliónů), získáme množství 
energie, které připadá na jednoho občana. Dalším vydělením zjistíme, 
kolik je na osobu třeba pracovních ekvivalentů, tedy energetických 
otroků. V našem případě nám vyšlo číslo 77, což je srovnatelné i s 
jinými odhady, které se vyskytují v médiích. Pro zajímavost, pro 
průměrného Američana je toto číslo zhruba dvojnásobné. 
Pro zajímavost: ve staro-Římě by si za dnešní „nepatrnou“ cenu ropné 
práce nemohl otroky dovolit vůbec nikdo !!. . 



Co znamená cena energie 
Alternativní (solární) energie je drahá, nukleární energie 
přijde levněji - srovnávají to státní dotace a politika. 
Produkce větrné (i solární) energie je cyklická – potřebuje 
zázemí (třeba vodíkové hospodářství, jadernou energetiku)
Vysoké zisky jsou často hlavní hnací silou uhelných loby,  
manažerů elektrických a fotovoltaických společností          
- kdo by nechtěl na té energetické mizérii vydělat?
Nastartování potřebných změn potřebuje silné ekonomické 
impulzy a především zvýšenou podporu výzkumu. 
Stavba  alternativních zdrojů za každou cenu může jít 
dokonce na úkor vyšší spotřeby (klasické) energie.
Ekologické daně mohou být kontraproduktivní, donutí lidi se 
chovat neekologicky (např. topit plastem a pneumatikami – za 
cenu zvýšení smogu včetně jeho nákladné eliminace)
Osvěta a šetření energie je zatím cenově „nejdostupnější“, 
musíme si zvyknout platit za energii i svým pohodlím 



Co je koncept udržitelnosti
Ekologická idea udržitelnosti vývoje leží (bohužel) proti přírodním
zákonům termodynamiky
Nadprodukce emisí nemůže být nevyčerpatelně pohlcena kdesi 
neurčitě aniž tím neporušíme (entropickou) rovnováhu. 
Udržitelnost je možná pouze lokálně a to jen na účet 
entropických skládek (chaosu) někde jinde (kde o tom nevíme 
nebo nechceme vědět nebo to úmyslně zamlčujeme) 
My všichni se držíme svých špatných zvyklostí (kouření, pití, 
jízda autem, nadspotřeba), které často ohrožují naše zdraví, al
chceme aby náš honosný život byl zachován. 
Stejně jako v historii předpokládáme, že vývoj vědy a techniky 
najde nový způsob získávání energie, který nám umožní dobře  
žít (přežít) – ale zázraky se nekonají na počkání !?  
Jak dlouho nám tato politika „mrtvého brouka“ vydrží  a za jak 
dlouho „vybydlíme“ naši planetu (příklad Velikonočních ostrovů)
Potvrdí se předpoklad, že každou civilizaci moment energetické 
nouze donutí odkrýt nový technologický způsob její modernější 
výroby (viz naše technologická revoluce před ~150 lety) ?!  



Vesmírné 
smetiště 
družic:         
co to asi stálo 
energie !

Zaneřádění domovské planety nechtěnými výsledky 
lidské činnosti – problémy hromadících se odpadů !

Starověké skládky versus současné 
aerosoly a polétavé částice v ovzduší



My všichni lpíme na svém přepychovém životě, plýtváme energií a 
držíme se špatných vlastností, které nejen ohrožují naše okolí a 
civilizaci, ale často škodí i našemu zdraví. Zároveň chceme, aby náš 
luxusní život byl zachován ale dáváme přednost tomu, aby veškerá 
rizika vzal na sebe někdo jiný a hlavně to uskutečnil  (⇒ zázraky) 
za nás! Svádíme vinu na druhé (např. ti co přihlíželi rozkrádání 
tvrdí, že jsme si budoucnost sami „prožrali“). Zneužíváme tak krásná 
hesla udržitelnosti zejména k vlastnímu obohacení a luxusu.

Nejsme moc domýšlivý a nesvítíme Pánubohu do oken



Raná minulost: svaly a zase svaly, naše svaly 
nebo raději cizí – otroci, tažná zvířata, future:

Mechaničtí roboti nebo umělé svaly? 

Agricola of Tacitus

↑ The nanotube aerogel can expand and contract 
up to 1,000 times a second. Ionic polymer metal ↑
composites are a form of artificial muscle that 
depends on the movement of ions for motion.

Kam půjdeme dál ?



Výměnná stance autobaterií a 
jejich údržba (dobíjení, servis), 

Přepřahání dostavníků (výměnná stance  
koní )a jejich restaurace (napájení, ustájení)

Návrat ke kořenům lidské důmyslnosti !



Vzájemní koordinace činností: získávat kdy jsou 
k dispozicí a spotřebovávat když je jich potřeba

zákonité limity
<59,35%; rozpětí vrtule 



Zoptimalizované alternativní 
uspořádání nejrůznějších zdroj
– zatím hudba budoucnosti ?

Plně samostatná a inteligentní jednotka 
která je ve své podstatě velkou baterií, 
která umí sama nejlépe vypočítat, kdy a jak 
se plně nabít, a kdy naopak pustit elektřinu 
do sítě. Princip je tedy jednoduchý –
baterie se nabije levně a energii pak 
použije, když je proud ze sítě drahý.



Lokální ohřívače vody ve vysokohorském Nepálu

Realita roku 2010: tam 
kde už není ani dřevo ani uhlí !

Co se stane s lidstvem až 
dospěje do stejného stadia ?!



Pro tak světovou produkci energie je vhodné zvolit jednotku 
Q, definovanou jako 1014 kWh a odpovídající teplu nezbyt-
nému ohřát 5 000 km3 vody (Lake Michigan v USA) k varu. 

V průběhu dvou tisíciletí byla celková spotřebovaná energie 
rovna asi 22 Q (roční spotřeba byla asi 0.011 Q).

Během technické revoluce se během 150 let spotřebovalo 
asi 13 Q. Od té doby se roční spotřeba drasticky zvýšila 
od 0.25 Q (1950) až na 0.42 Q (1990), současnost ≤ ≈ 1Q

Zkusme odhadnout spotřebu energie



(vy)čerpatelné zásoby energ. surovin (podle Neville - 1996)

zásoby       spotřeba:           ≈1Q         ≈3 Q

Uhlí  - ≈ 40 Q 40let      13let
Nafta I - ≈ 20      (standardní vrty)   20let      7let
Nafta II - ≈ 10       (písky a břidlice)   10let       3roky
Z. plyn - ≈ 25 15let       5let
Hydr.CH4    ≈ 30 ?  (mořské dno) 30let      9let
Fission I - ≈ 25 (uran) 25let      7let
Total          ≈ 150 Q (550 Q)
Fission II - ≈ 400 ? (množivé)   400let    133let 
Maximum ≈ 600 ≈ 600let ≈ 230let
Geotherm.- ≈ 50 ?  (10-4 Q/rok, ≈ 0.4 W/m2)

Voda,vítr - ≈ 0.25   (ročně)
Biolog.zdr.  ≈ 0.05   (ročně)             ⇑ ročně až 0.5 Q
Solární - ≈ 0.2 Q (< 0.8 ?)

Výdrž zásob, pesimistický odhad řádově desetiletí, optimistický řádově staletí
i když si započítáme chybu 100 a i více % - a co bude potom ? fusion?



Ropný zlom: realita 
nebo jen zlá fikce ?!

Podle FL Hirsche 2006



přežijí auta  ?

a přežijeme my lidi ?
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1.6.2011 GLOSA: Zodpovídáme si za změny počasí ?
Jaroslav Šesták

Naše historické povětrnostní záznamy, např. podle F. J. Studničky
„Zábavy hvězdářské“ Kolář, Praha 1878, str. 104 „Mimořádné 

povětrnosti“ (podle svazku J. Strnada „Chronologisches verzeichniss der 
Naturbegebenheiten – Böhmen 633-1700“) ukazují, že v českých zemích v minulosti 
vydatně mrzlo i v létě, a že ba i v červenci napadal sníh (např. v letech 763, 962, 1074
1252, 1282, 1371, 1407, 1524, 1607), zatímco jindy byla enormně teplá, až letní zima 
umožňující dokonce dvojí sklizeň (988, 1087, 1156, 1420, 1470, 1561, 1660). Je 
zřejmé, že extrémní zvraty podnebí jsou v klimatickém pohledu cyklické, i když 
nepředvídatelné. Je zřejmě, že anomálie počasí byly, jsou a jistě i budou a že naši 
předkové se s nimi vyrovnali (tj. přežili) a že teprve budoucnost ukáže, jestli se s nimi 
naši současníci a následovníci vypořádají a hlavně jak jsou připraveni těmto náhlým 
změnám čelit. Přisuzování viny za extrémní výkyvy počasí (sucho, povodně atd.) jen 
činnosti člověka a nadřazovat ho tak nad přírodu (v tradičním „poručíme větru a 
dešti“) lze považovat za jistou autorskou namyšlenost nad přesvědčením vlastní 
pravdy. Tím nezpochybňuji, že člověk svojí činností naši planetu Zemi špiní, zapleveluje
a zahrnuje odpadky své činnosti. Přizpůsobováním životného prostředí svým (často 
luxusním) potřebám tak doslovně svoji domovskou planetu skutečně “vybydlujeme”.



?

Země jako transformátor

Stratosféra

Slunce jako 
zdroj

Schéma skleníkového jevu



Schématické infračervené spektrum poh-
lcení H20 a CO2. Plná čára je spektrální 
rozdělení energetického vyzařování 
Země s maximální vlnovou délkou λmax=
8.7 μm (energe-tický transformátor dopa-
dajícího sluneční energie s λmax= 475 
nm). Ačkoliv vodní pára má větší absor-
pční plochu, leží absorpční pás CO2
uprostřed emisní křivky a tudíž může 
vykazovat specifický vliv 

T – teplota země, T = Tčt{(1-A)/(1-B)}1/4

(kde Tčt je teplota Země jako černé těleso  
278.6 K ≅ (S/4σ)1/4 a kde S je solární 
konstanta neboli tlak záření ve vzdálenosti 
Země tj.1.365x103 [W/m2] a σ je tok energie 
jednotkovu plochou černého tělesa tj. 
5.67x10-8 [W/m2K4]):

pro A=35, B=45 ⇒ T ≅ 17 C (dnes)
pro A=0, B=0 ⇒ T ≅ 5.4 C (bez atmosf.)
pro A=35, B=0 ⇒ Tčt ≅ - 23 C (samotná)
pro A=0, B=45 ⇒ T ≅ 50 C (bez albeda)

Podstata skleníkového jevu



precese
rotace Země a slunce

mají své stereotypy-cykly



≈ 280
≈ 380

≈ 200

CO2 ppm

teplota

hladina moře

Orbit, rotace a precese Země

10 C

100 m

100 ppm

Odraz v historickém vývoji CO2, teplot T a hladin moří

Historické makro mesoskopické dnes



Spodni graf ukazuje půso-
bivou korelaci mezi celko-
vým tokem kosmických 
paprsků (červená křivka, 
zakreslená vzhůru nohama) 
a teplotní anomálie (modrá).

Cosmos
Kosmické paprsky vytvářejí v 
atmosféře kondenzační jádra 
oblačnosti (experimentálni fakt)

<www.volny.cz/lumidek/cep.ppt>



CO2

T

Čeká nás doba ledová ??

Dnes cca 400 ppm 
CO2 - minimum pro 
přežití cca 120 ppm



Přehřejeme se než umrzneme nebo dříve 
vyhladovíme ??

Průměrné roční 
změny teplot ⇓

⇐ Průměrný nárůst cen   
komodit a potravin 

Opravdu poroučíme větru a dešti



≈1500, morálka narušená:
Náboženské odpustky – vykoupení morálních hříchů
2010-2030, atmosféra znečištěná:
Emisní odpustky jako poplatek za zašpinění planety
– vykoupení ekonomicko–ekologických hříchů (CO2,CH4 ,C↓)

uhlík jako komodita ?? absurdní ?? 
? 2150: zemské energetické zdroje vyrabované :
Emisní odpustky vodíku – nový polutant(y)-( H2.. ?)
? 2250, zemské vodní zdroje znečištěné (⇒ války):
Emisní odpustky odběru (pitné) vody – znečišťovatel?
? 2500, lidstvo přelidněné, (nebo vymřelé) ?? 
Emisní odpustky výběru lidí – člověk jako polutant ??

Perspektivy aneb rozvaha co bude dál?



Blízká (perspektivní?) budoucnost:  
nutně potřebujeme nový 

technologicko/vědecký objev nebo  
TRIK ⇒

Od klasických větrných mlýnů, k větrným elektrárnám, 
od solárních článků k nukleární energii a k čemu dál….? 

uvědomování si vlastních schopností ale i limitů !



Svět je krásný, užijme si ho
! dokud je a dokud jsme ! 

Děkuji, že jste vydrželi až do konce !


	Sisif-Praha

