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1. Úvod 

Počátky využití radioaktivity jsou spjaty s objevem francouzského fyzika H. A. 

Becquerela. Ten v roce 1896 při svých studiích pozoroval, že některé látky vydávají 

záření i bez předchozí iniciace a že tedy mají svůj vlastní vnitřní zdroj energie.  

Výzkum v oblasti toho jevu ukázal, že se energie uvolňuje při rozpadech 

některých jader, ke kterým v přírodě dochází zcela samovolně. Podařilo se prokázat, že 

jednotlivé prvky se mohou určitými přeměňovat v prvky jiné, a že to, o co se snažili 

alchymisté po celá staletí, je v přírodě naprosto běžným jevem. Desetiletí intenzivního 

výzkumu mnoha vědců vedly k postupnému pochopení fenoménu radioaktivity, 

k odhalení její příčiny a k popisu jejího chování. Badatelé odhalili, že v jádře je skryté 

obrovské množství energie.    

Dalšími výzkumy a pokusy se podařilo energii jádra uvolnit a postupně ji začít 

využívat v mnoha oblastech. Dnes si bez její pomoci nedokážeme představit fungování 

moderní medicíny, mnoha průmyslových výrobních postupů a v neposlední řadě také 

výrobu elektrické energie. Stinnou stránkou využití jaderné energie je zneužití její síly 

pro vojenské účely. Jaderné zbraně patří mezi nejničivější a nejhrozivější zbraně a mů-

žeme se s nimi setkat ve výzbroji mnoha armád světa. 

Právě výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách představuje 

nejrozsáhlejší oblast využití energie jádra. Přestože má jaderná energetika mnoho 

nesporných pozitiv, jejímu širšímu rozvoji brání především velké náklady spojené 

s výstavbou jaderných elektráren a problém s likvidací odpadů. Oblast jaderné 

energetiky je perspektivou a nadějí pro budoucnost, proto týmy badatelů stále 

intenzivně pracují na vyřešení problémů spojených s využíváním jaderné energie. 

Cílem práce, která má sloužit jako rozšiřující text pro výuku na středních 

školách, je přehledným způsobem popsat a vysvětlit fenomén radioaktivity a přiblížit 

možnosti jejího současného využití. Zde je největší důraz kladen na využití energie 

jádra v jaderných elektrárnách se záměrem provést žáky historií jaderné energetiky,  

seznámit je s fungováním současných jaderných elektráren a zamezit šíření fobie 

z jaderné energetiky.  
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2. Radioaktivita 

Radioaktivita je schopnost některých atomových jader přeměňovat se na jádra 

stabilnějších prvků.  Při jaderné přeměně se mění struktura jádra a dochází k vysílání 

neviditelného záření.  

Bylo zjištěno, že jádra jsou stálá (nepodléhají radioaktivní přeměně),  jen při 

určitém poměru protonů a neutronů (N/Z) v jádře. U prvků s protonovým číslem Z ≤ 20 

jsou stabilní jádra, u kterých je poměr N/Z roven jedné. U jader těžších se tento poměr 

dále zvětšuje až do hodnoty 1,5. Pro zachování stability jádra při rostoucím protonovém 

čísle musí v jádře přibývat neutronů více než protonů. Větší počet neutronů zmenšuje 

vzájemné odpuzování protonů a jádro se stává stabilnějším. Některé prvky mají jeden 

stabilní izotop (např. fluór 19F, sodík 23Na) většina prvků má dva nebo více stabilních 

izotopů (kyslík 16O, 17O). Pokud však složení jádra (poměr N/Z) vybočí z optimálního 

rozmezí, stává se jádro nestabilním - radioaktivním. Závislost počtu neutronů 

vyskytujících se  ve stabilních jádrech přírodních nuklidů na protonovém čísle bývá 

označována jako řeka stability (obr 1).  

 

Obr. 1 Řeka stability 
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Při radioaktivní přeměně se energie uvolňuje, jde o exoergický děj. Je  to možné 

jen tehdy, má-li  původní jádro větší klidovou energii (hmotnost), než činí součet 

klidových energií (hmotností) produktů přeměny: 

M(X) > M(Y) + M(částice) 

Výše uvedená nerovnost představuje základní (hmotnostní) podmínku 

radioaktivity. Energie ekvivalentní tomuto rozdílu hmotností je energie radioaktivní 

přeměny (přeměnová energie). Její velikost v jednotkách MeV se určí ze vztahu  

Q = - 931,5 [MY + Mčástice - MX] 

Radioaktivitu rozdělujeme na radioaktivitu přirozenou a umělou. Vlastností 

nestabilních nuklidů vyskytujících se v přírodě je přirozená radioaktivita. Umělou 

radioaktivitou se rozumí samovolný rozpad uměle připravených nuklidů, které se 

v přírodě nevyskytují.  

Základní charakteristikou radioaktivního izotopu je poločas rozpadu. Je to doba, 

za kterou se rozpadne polovina přítomných jader radioaktivního nuklidu. Poločasy 

rozpadu jednotlivých nuklidů jsou různé. Poločasy rozpadu radionuklidů mohou 

nabývat hodnot od zlomku sekundy až po miliardy let. Je samozřejmé, že v přírodě se 

lze setkat jen s takovými radionuklidy, které mají buďto velmi dlouhý poločas rozpadu 

a nebo takové nuklidy, které v přírodě neustále vznikají. Prvky s dlouhým poločasem 

rozpadu jsou např. uran 235U,  238U, thorium 232Th nebo draslík 40K.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Základní obecné schéma radioaktivní přeměny 
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Prvek, z něhož vzniká přímo jiný, se označuje jako prvek mateřský a jeho přímý 

produkt rozpadu jako prvek dceřinný (Obr 2).  

[1, 2, 9, 33] 

 

2.1. Typy radioaktivního záření 

Rozpad nestabilních jader bývá doprovázen eliminací (uvolňováním) některých 

částic z prostoru jádra. Bylo zjištěno, že existuje několik druhů radioaktivního záření, 

lišící se svou povahou a vlastnostmi. Záření alfa (α), beta (β) a gama (γ).  

Záření alfa tvoří částice α. Je to kladně nabité jádra helia, které je tvořeno 

dvěma protony a dvěma neutrony (tedy celkem čtyřmi nukleony) a proto bývá značeno 

v souladu se značením prvků jako α42  nebo 42He. Záření α má velmi malý dosah. 

Zachytí jej i list papíru nebo tenká hliníková fólie. Přeměna α (Obr. 3) je typická pro 

přeměny jader těžkých prvků.  

 

Obr. 3 Základní schéma přeměny α 

 

Vyzáří-li jádro částici α, ztratí dva protony a přemění se v jádro jiného prvku, který leží 

v periodické soustavě prvků (PSP) o dvě místa vlevo oproti původnímu nuklidu. 

Současně se mění nukleonové i protonové číslo. Následující rovnice vyjadřuje celý děj: 
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X
A

Z
Y

A-4
Z-2 + Ra

226

88 Rn
222
86 + He4

2He4
2 př.

 

Záření beta dělíme na β+ a β-. Záření β+  je tvořeno kladně nabitými pozitrony 

+e01 . Záření β- je proud záporně nabitých elektronů 
−

− e01 . Má větší pronikavost než 

záření alfa. 

Přeměna β- je charakteristická pro jádra nuklidů, která vybočují z tzv. řeky 

stability svým počtem neutronů. K rozpadu β- dochází u jader, která mají nadbytek 

neutronů oproti optimálnímu poměru N/Z. Nadbytečný neutron se v radioaktivním jádře 

může přeměnit na proton a elektron. Proton zůstává v jádře, zatímco elektron jádro 

opouští (Obr. 4). 

 

 

Obr. 4 Základní schéma přeměny β- 

 

Jádro vzniklé rozpadem β- má o jeden proton více. Vzniklý neklid je v PSP posunut  

o jedno místo vpravo, vzhledem k původnímu prvku. Schematicky můžeme tuto 

přeměnu zapsat takto: 

X
A

Z
YAZ+1 + C

14
6 N

14
7e0-1 + e0-1př.

 

 

Přeměna β+ je charakteristická pro jádra nuklidů, která vybočují z tzv. řeky 

stability svým počtem protonů. K rozpadu β+ dochází u jader, která mají nadbytek 
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protonů oproti optimálnímu poměru N/Z. Může dojít k přeměně některého z protonů na 

neutron a pozitron (Obr. 5). 

 

Obr. 5 Základní schéma přeměny  β+ 

Pozitron opouští jádro a velmi rychle zaniká rekombinací s elektronem za vzniku 

fotonů. Jádro vzniklé rozpadem β+ má o jeden proton méně. Vzniklý nuklid je v PSP 

posunut o jedno místo vlevo, vzhledem k původnímu prvku. Schématicky můžeme tuto 

přeměnu zapsat takto: 

X
A

Z
YAZ-1 + Na22

11 Ne
22
10

e0+1 + e0+1př.
 

Elektronový záchyt je další typ β přeměny, kterým se může jádro zbavovat 

nadbytku protonů. Je vlastně "konkurenčním" procesem k rozpadu β+. Proton v jádře 

zachytí některý elektron z elektronového obalu. Jednotlivé vrstvy obalu se někdy 

označují velkými písmeny K, L, M…, přičemž nejblíže jádru je vrstva K. Podle toho, ze 

které vrstvy byl elektron zachycen  hovoříme o záchytu K, záchytu L apod. (Obr. 6).  

 

 

Obr. 6 Základní schéma elektronového záchytu 
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Nuklid vzniklý elektronovým záchytem je v PSP posunut o jedno místo vlevo, 

vzhledem k původnímu prvku. Proces přeměny jádra vyjadřuje následující obecná 

rovnice:  

X
A

Z
YAZ-1 Be7

4 Li7
3

E.Z. E.Z.
př.

 

 

Záření gama γ (obr. 7) je elektromagnetické záření s velmi krátkými vlnovými 

délkami a vysokou energií. Svými vlastnostmi se podobá rentgenovému záření. 

Z uvedených druhů záření je nejpronikavější. Lze jej zeslabit silnou vrstvou 

železobetonu nebo materiálem obsahujícím jádra těžkých prvků (Pb). 

 

Obr. 7 Základní schéma záření γ 

Záření γ zpravidla doprovází záření α a β. Nově vzniklé jádro se tímto způsobem 

zbavuje přebytečné energie. Jádro se často zbavuje nadbytečné energie vyzářením 

elektromagnetického záření γ, přičemž nedochází ke změně protonového ani 

nukleonového čísla. 

[1, 2, 5, 9, 33] 

 

2.2. Radioaktivní rozpadové řady 

Řada radionuklidů, ve které každý radionuklid s výjimkou prvního vzniká 

přeměnou předešlého radionuklidu v řadě, se nazývá radioaktivní rozpadová řada. 
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Rozpadová řada končí vždy stabilním nuklidem. Radionuklidy řady se postupně 

přeměňují přeměnami α a β. 

232Th, 238U a 209Po tvoří základy tří přírodních rozpadových řad. Rozpad každého 

z nich zahajuje řetězec přeměn, v jehož průběhu vzniká řada radioaktivních nuklidů  

s různě dlouhými poločasy rozpadu. Protože výchozí nuklidy mají podstatně delší 

poločas rozpadu, než vznikající sekundární nuklidy, ustavila se mezi jednotlivými členy 

řad trvalá radioaktivní rovnováha. Všechny tři řady jsou zakončeny stabilními nuklidy 

olova. Existuje i čtvrtá řada - umělá, která začíná uměle připraveným Neptuniem 237Np 

a končí stabilním izotopem bismutu 239Bi. 

S radioaktivním rozpadem těžkých prvků je spojen buď úbytek nukleonového 

čísla o 4 jednotky (rozpad α), nebo žádná změna nukleonového čísla (rozpad β,γ). 

Nukleonová čísla všech členů jedné rozpadové řady lze vyjádřit jedním společným 

vzorcem.  

Thoriová řada začíná izotopem 232Th. Nukleonové číslo 232 je celé číslo  

a násobek čtyř. Proto lze nukleonová čísla všech členů thoriové řady vyjádřit vzorcem 

nA 4= , kde A značí nukleonové číslo a n je kladné celé číslo. Analogické úvahy lze 

provést i pro zbývající 3 rozpadové řady, jejich výsledek je uveden v následující  

tabulce: 

 

Rozpadová řada Výchozí prvek* A= 

Thoriová 232Th 4n 

Neptuniová 237Np 4n+1 

Urano-radiová 238U 4n+2 

Aktiniová 235U 4n+3 

 

*)označení „Výchozí prvek“ není zcela přesné,jak poznáme v následující kapitole 

[1, 2, 5, 9] 
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2.3. Transurany 

Jako transurany jsou označovány prvky s vyššími protonovými čísly než 92, 

tedy prvky ležící v PSP za uranem. Všechny jsou nestálé a byly získány jadernými 

přeměnami uměle. Později se však ukázalo, že umělé připravené neptunium a plutonium 

se vyskytují i v přírodě (doprovází rudy uranu).  

Důležitým prvkem z řady transuranů je plutonium. Jeho izotop s nejdelší dobou 

života (242Pu) má poločas rozpadu asi 4.105 let. Země je však více než tisíckrát starší,  

a proto plutonium nemohlo zůstat v přírodě zachováno, i když se na zemi původně 

vyskytovalo. 

Rozpadové řady transuranů ústí do radioaktivních řad prvků vyskytujících se 

v přírodě. Jako produkty radioaktivního rozpadu transuranů vystupují po určitém počtu 

přeměň vždy izotopy vyskytující se také v přirozených radioaktivních řadách. Další 

rozpad potom postupuje stejným způsobem jako v přirozených radioaktivních řadách. 

Proto nelze určit výchozí prvek radioaktivních řad, neboť nemůžeme vědět, jaké umělé 

izotopy mohou být ještě v budoucnu připraveny. Je však pravděpodobné, že i jejich 

rozpad bude nakonec ústit do jedné ze čtyř přirozených radioaktivních řad. 

[1, 2, 5, 9] 

 

2.4. Symbol radioaktivity 

Podle expertů nenese dlouholetý symbol radioaktivity (černý trojlístek na žlutém 

podkladě) jasnou informaci o hrozícím nebezpečí. Mezinárodní agentura pro atomovou 

energii (MAAE) proto zavádí logo, které by mělo být srozumitelné i pro děti či 

negramotné. Nový symbol je černě orámovaný trojúhelník, ve kterém jsou tři obrázky 

na červeném podkladě (nahoře tradiční trojlístek, z něho vycházejí radioaktivní paprsky, 

v dolní části lebka se zkříženými hnáty a utíkající postava). Logo nemá nahradit to 

stávající,  pouze  ho v nutných  případech doplnit,  protože  je  více vysvětlující (obr. 8).  
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Obr. 8  Starý (vlevo) a nový (vpravo) symbol radioaktivity 

 

Bude se umisťovat například na zařízení na ozařování potravin či léčbu rakoviny, 

protože mohou být v případě nesprávného použití životu nebezpečné. 

Než  MAAE podobu nového loga ukázala veřejnosti, dlouho ji testovala v 

mnoha zemích a na rozmanitém vzorku lidí (děti, různě vzdělaní dospělí, senioři). 

Chtěla si pečlivě ověřit, že zpráva "nebezpečí - drž se dál" je jasná vskutku pro všechny. 

[8] 
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3. Ionizující záření  

Všechny typy radioaktivního záření patří mezi tzv. ionizující záření.  Pojmem 

ionizující záření rozumíme taková záření, která jsou schopna přímo nebo nepřímo 

ionizovat (tj. “odtrhovat z elektronového obalu jeden nebo více elektronů) atomy nebo 

molekuly prostředí, kterým prochází. Ionizující záření může být tvořeno jak nabitými 

částicemi, tak i nenabitými částicemi nebo jejich kombinací. Záření se kterým se 

setkáváme může mít tedy charakter částicový (částice α, β, elektrony, protony a jiné) 

nebo vlnový (rentgenové záření, gama záření). 

 
 

3.1. Zdroje ionizujícího záření 

Zdroje ionizujícího záření jsou přirozené nebo umělé. Podle způsobu vzniku 

záření rovněž rozlišujeme radionuklidové a aparaturní zdroje záření. Radionuklidové 

zdroje emitují záření nepřetržitě, protože záření vzniká jako důsledek radioaktivní 

přeměny jader. V aparaturních zdrojích vzniká záření jen během provozu přístroje.  

Zdrojem elektromagnetického záření je γ nebo rentgenové záření. Zdrojem  

γ záření jsou radioaktivní nuklidy 241Am, 109Cd, 57Co, 55Fe atd. Zdrojem rentgenového 

záření mohou být rentgenové lampy, radioaktivní nuklidy emitující charakteristické rtg. 

záření (109Cd) nebo například urychlovače elektronů. Rentgenové záření je krátkovlnné 

elektromagnetické záření, které vzniká v elektronovém obalu atomu při interakcích 

elektronů nebo vlastního jádra s letícím elektronem (např. bržděním letícího elektronu), 

který je emitován vhodným zdrojem elektronů. 

Zdrojem elektronového záření mohou být radioaktivní nuklidy emitující  

β částice (3H, 147Pm, 90Sr, 90Y) nebo urychlovače elektronů. Urychlením získají částice 

velmi vysoké energie. Urychlovače používají silné elektrické pole, jehož 

prostřednictvím „nahustí“ energii do svazku částic. Magnetické pole svazek přesně 

zaostřuje a slouží i k udržení částic na kruhové dráze. Existují dva typy urychlovačů - 

lineární a kruhové. Lineární urychlovače urychlují nabité částice působením 

elektrického pole během jejich pohybu po lineární přímkové dráze. Čím delší zařízení, 
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tím vyšší konečná energie. Můžeme je rozdělit na elektrostatické (vysokonapěťové,  

obr. 9) a vysokofrekvenční (obr. 10).  

 

 

Obr. 9 Zjednodušené schéma lineárního urychlovače elektrostatického 

 

 

Obr. 10 Zjednodušené schéma lineárního urychlovače vysokofrekvenčního 

 

V kruhových urychlovačích částice létají znovu a znovu kolem dokola  

a hromadí tak energii s každým oběhem kruhu. Jak ale rychlost částic roste, většina má 

tendenci vyletět ven z kruhu.  Kruhový indukční urychlovač elektronů se nazývá 

betatron, vyrábí totiž "umělé záření β−, což jsou rychlé elektrony, známé jinak  

z radioaktivity beta). Princip betatronu je schématicky znázorněn na obr. 11. 
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Obr. 11    Schématické znázornění betatronu 

 

Urychlovací trubice betatronu má tvar prstence (toroidu) zhotoveného z elektricky 

nevodivého materiálu (sklo, porcelán) s vysokým vakuem uvnitř. Trubice je umístěna 

mezi pólovými nástavci elektromagnetu, napájeného střídavým proudem. Elektrony 

jsou ve vhodném okamžiku (vhodné fázi periody střídavého proudu) vstřikovány do 

urychlovací trubice elektronovou tryskou, tvořenou žhavenou katodou, mřížkou  

a urychlující anodou. 

Záření pozitronové poskytují radioaktivní nuklidy emitující pozitrony (22Na, 
68Ge). Pro neutronové záření jsou radionuklidové zdroje založené na ostřelování 

vhodného nuklidu α částicemi. Ostřelovaný radionuklid následně podléhá samovolnému 

štěpení a současně emituje neutrony. Dalšími zdroji mohou být neutronový generátor či 

jaderný reaktor. 

[1, 2, 9] 
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3.2. Účinky ionizujícího záření  

Účinky záření můžeme rozdělit na chemické a biologické. Chemickými účinky 

rozumíme chemické změny v látkách vyvolané absorpcí ionizujícího záření. Chemické 

reakce způsobené ionizujícím zářením nazýváme radiačně-chemické reakce. Jejich 

studiem se zabývá obor chemie, který nazýváme radiační chemie.  

Účinky ionizujícího záření se projevují ve větší či menší míře u všech druhů 

živých organismů. Základními stavebními jednotkami všech živých tkání jsou buňky. 

Pro pochopení biologických účinků ionizujícího záření jsou proto rozhodující 

mechanismy působení záření na buněčné úrovni. Při ozáření buňky příslušnou dávkou 

záření může dojít ke změně genetické informace buňky (mutace) nebo ke smrti buňky.  

Výsledek působení záření závisí na tzv. aktivitě zářiče (tedy na množství záření 

emitovaného za určitou dobu) a také na tom, o jaký typ záření se jedná, jakou energii 

záření nese a jak účinně ji předává prostředí, jímž prochází. Mírou účinku je tzv. dávka, 

která se vyjadřuje pomocí energie absorbované v jednotce hmotnosti prostředí. 

Jednotkou dávky je Gray (1 Gy). Účinek na živý organismus je třeba ještě korigovat 

podle druhu záření (např. neutrony způsobují v živé tkáni větší škodu než elektrony  

a částice alfa zase větší škodu než neutrony). Biologická účinnost jednotlivých druhů 

záření se vyjadřuje pomocí tzv. jakostního faktoru. Dávka vynásobená jakostním 

faktorem se nazývá dávkový ekvilalent a jeho jednotkou je Sievert (1 Sv). 

Ionizující záření, ve formě jak dlouhodobého slabého tak i krátkodobého 

intenzivního ozáření, má negativní účinky na člověka a živé organismy. Působí-li na 

biologický materiál, dochází k absorpci ionizujících částic nebo vlnění atomy daného 

materiálu.  

Proces účinku ionizujícího záření na živou tkáň probíhá ve čtyřech 

význačných etapách lišících se svou rychlostí a druhem probíhajících procesů (příslušné 

procesy jsou schématicky zobrazeny na (obr. 12) : 

• Fyzikální stadium. Při interakci kvanta ionizujícího záření s hmotou je 

energie záření předávána elektronům v atomech. Elektrony získávají větší 

energii - dochází k jejich excitaci. Přesáhne-li však tato energie určitou 
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hranici (ionizační energie) dochází k uvolnění elektronů z elektronového 

obalu atomu - atom se ionizuje (vzniká kation). Primární proces je velmi 

rychlý (prakticky okamžitý, rychlost kvant je rovna nebo blízká rychlosti 

světla), trvá jen cca 10-16-10-14 sekundy. 

• Fyzikálně-chemické stádium. Nastávají sekundární fyzikálně-chemické 

procesy interakce iontů s molekulami, při nichž dochází k disociaci molekul 

a vzniku volných radikálů (např. z vody H2O vznikají vodíkové kationty H
+ 

a hydroxylové anionty OH−). I tento proces je velmi rychlý, netrvá déle než 

10-14-10-10 s. 

• Chemické stádium. Vzniklé ionty, radikály, excitované atomy a další 

produkty reagují s biologicky důležitými organickými molekulami (DNA, 

RNA, enzymy, proteiny), mění jejich složení a funkci. Typickou poruchou 

jsou zlomy vlákna v molekule DNA (buď zlom jen jednoho vlákna, nebo 

úplný zlom dvojvlákna DNA). Dále mohou vznikat atypické "můstky" uvnitř 

dvouvlákna DNA a další chemické změny. Jednotlivé procesy tohoto 

chemického stádia trvají různě dlouhou dobu, v závislosti na transportní 

době reaktivních složek z místa svého vzniku do místa lokalizace napadené 

biomolekuly. 

• Biologické stádium. Molekulární změny v biologicky důležitých látkách  

(v DNA, enzymech, proteinech) mohou způsobit funkční a morfologické 

změny v buňkách, orgánech i v organismu jako celku. Biologické stádium se 

při vysokých dávkách záření může projevit již za několik desítek minut  

(tj. akutní poškození či nemoc z ozáření), může však trvat několik let nebo  

i desítek let (tj. pozdní stochastické účinky). Konkrétní druhy biologických 

účinků ionizujícího záření jsou popsány níže. 

 

Ozáření buněk vede k řadě škodlivých změn, z nichž sice značná část může být 

reparačními mechanismy organismu opravena, avšak některé změny (např. v kódu 

DNA) mohou být trvalé nebo se mohou reprodukovat. Na účinky ionizujícího záření 

jsou citlivé zejména tkáně s intenzívním dělením buněk, což jsou např. krvetvorné nebo 

nádorové, vyvíjející se plod (hlavně v počátečních stádiích vývoje). 
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Radioaktivní záření může vyvolat v biologickém systému dva druhy poškození – 

účinky nestochastické (deterministické) a stochastické (nahodilé). Nestochastické 

účinky vykazují práh a jejich intenzita roste úměrně rostoucí absorbované dávce. Patří  

k nim například akutní nemoc z ozáření a lokální změny na kůži. Stochastické účinky 

nevykazují práh. Předpokládá se, že každá i velmi malá absorbovaná dávka může  

s jistou pravděpodobností způsobit poškození. Obvykle je dělíme na účinky somatické  

a genetické. 

 

 

Obr. 12   Schématické znázornění význačných procesů a jejich časové posloupnosti při účincích 
ionizujícího záření na živou tkáň. 

Pozn.: Měřítko na časové ose je v zásadě logaritmické, avšak v některých úsecích je poněkud upraveno 
tak, aby bylo možno přehledně zakreslit jednotlivé děje. 

 

 

3.4. Ochrana před ionizujícím zářením 

Ochrana před ozářením spočívá v zeslabení dávky záření na hodnotu, při níž je 

riziko sníženo na zanedbatelnou hodnotu. Snížení rizika se dosahuje udržováním 

patřičné vzdálenosti od zdroje záření, odstíněním záření (podle druhu záření) a co 
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nejkratší dobu pobytu v prostoru, kde záření působí. Je tedy rozumné trávit v blízkosti 

zdrojů radioaktivity pouze tolik času, kolik je nezbytně nutné. 

[1, 2, 3, 4, 9] 
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4. Jaderné reakce 

Jaderná reakce je přeměna atomových jader, která může probíhat samovolně 

nebo být vyvolaná působením jiného jádra nebo částice. Dochází při ní jak ke změně 

struktury zúčastněných jader, tak ke změně jejich pohybového stavu. Interagujícím 

částicím (obr. 13) říkáme terčové jádro a jaderný projektil, produkty jsou nejčastěji 

jedno nové jádro a jedna nebo několik menších částic. 

 

 

Obr. 13    Základní schéma jaderné reakce vyvolané částicí ostřelující jádro 

 

Při jednotlivých reakcích musí být splněn zákon zachování energie, zákon 

zachování hybnosti, zákon zachování elektrického náboje  a  zákon zachování počtu 

nukleonů. Ze skutečnosti, že tyto zákony musí být při všech reakcích splněny, vyplývají 

některé základní důsledky, např. zda a jakým způsobem může daná reakce probíhat.  

Jaderná reakce, při níž dochází ke spojování lehkých jader, se nazývá jaderná 

fúze. Uvolňuje se při ní velké množství energie, neboť středně těžká jádra mají mnohem 

vyšší vazebnou energii nukleonů než jádra lehká. Nukleony jsou v atomových jádrech 

silně vázány jadernými silami, s čímž je spojena značná potenciální vazebná energie. 

Je to energie potřebná na úplné "rozebrání" jádra na jednotlivé nukleony, nebo obráceně 

energie která se uvolní při "složení" jádra z těchto nukleonů. Energeticky nejúčinnější  

a zároveň nejsnadněji uskutečnitelné jsou fúze lehkých jader 1H, 2H, 3H, 3He, 6Li, při 

kterých vzniká většinou jádro hélia 4He, které má mezi lehkými jádry obzvlášť vysokou 
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vazebnou energii. Jadernou fúzí je například také spojování dvou jader vodíku na jádro 

deuteria: 

ν++→+ +eDHH 2
1

1
1

1
1  , kde HD 2

1
2
1 = (tzv.těžký vodík) 

Výše uvedená reakce probíhá na Slunci a je výchozí reakcí cyklu, při kterém 

vzniká helium a sluneční záření. Získávání energie pomocí jaderných fúzí je v současné 

době předmětem intenzivního výzkumu.  

Jaderné reakce, při nichž dochází k rozpadu těžších jader na dvě přibližně stejně 

těžká, se nazývají reakce štěpné (jaderné štěpení). Příkladem takové reakce je štěpení 
235U zpomaleným neutronem (neutron s malou energií): 

nKrBaUn 1
0

89
36

144
56

235
92

1
0 3++→+  

Uvedená reakce však není jedinou možnou cestou štěpení uranu. Při každém štěpení se 

uvolňují 2-3 neutrony. Ty ovšem mohou štěpit další jádra, a tak počet štěpených jader 

za jednotku času narůstá. Nastává řetězová jaderná reakce (obr. 14).   

 

 
Obr. 14    Řetězová štěpná reakce 
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Řetězová jaderná reakce může probíhat buď řízeně nebo explozivně. Řízená řetězová 

reakce štěpení jader (především 235U) probíhá ve složitém zařízení zvaném jaderný 

reaktor a je základem pro výrobu elektrické energie v jaderných elektrárnách. Řetězová 

reakce může probíhat také explozivně, jak je tomu u zneužití jaderné energie pro válečné 

účely v jaderné bombě (nepřesně označované jako "atomová bomba"). 

 

 

4.1. Energetika jaderné reakce 

Téměř veškerá hmotnost atomu je zkoncentrovaná do jádra, mluvíme o jaderné 

energii. Skupina německých fyziků a chemiků v roce 1938 zjistila, že při ostřelování 

jádra uranu neutrony dojde k jeho rozdělení na dvě přibližně stejné části. Přitom 

dochází k uvolňování velkého množství energie, která do této chvíle držela jádro uranu 

pohromadě. Rozpad jádra byl nazván jaderným štěpením. Části jádra se při jaderném 

štěpení od sebe rozletí rychlostí až 10 tis. km/s. Důležité je však to, že pohybová 

energie vznikajících částic se téměř okamžitě mění v teplo jejich zpomalením v okolním 

prostředí. Prostředím je zpravidla vlastní látka, ve které ke štěpení dochází. 

Při interakci neutronu s nízkou energií a jádra uranu 235U může s velkou 

pravděpodobností nastat rozštěpení jádra. Během štěpení se původně kulové jádro 

deformuje a zvětšuje svůj povrch. Nakonec se jádro uranu uprostřed zaškrtí  

a elektrostatické odpuzování oddělí obě části jádra, které se od sebe rozletí velkou 

rychlostí (obr. 15).  

 

Obr. 15    Interakce neutronu s nízkou energií a jádra uranu 235U 
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 Současně se uvolní 2-3 nové neutrony s velkou energií. Uran je však součástí 

krystalické mřížky paliva, a proto odštěpky jádra nemohou volně odletět, ale jsou 

prakticky okamžitě zpomaleny nárazy na okolní atomy. Při nárazech odštěpky předávají 

energii ostatním atomům a jejich pohybová energie se tak snižuje. Energie předaná 

okolním atomům je z nich následně uvolněna ve formě tepla.  

[1, 2, 9, 10] 
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5. Využití radioaktivity 

Ionizující záření našlo uplatnění v nepřeberném množství různých aplikací. 

Všimneme si jenom těch oblastí, které více či méně souvisí s naším denním životem. 

Používané radionuklidy se získávají buď z materiálů vykazujících přírodní 

radioaktivitu, nebo se připravují ozařováním v reaktorech nebo urychlovačích. Kromě 

toho je možné radionuklidy získat i z vyhořelého paliva jaderných reaktorů. 

 

 

5.1. Využití v průmyslu 

V řadě případů se v průmyslovém procesu pouze odebírají vzorky, které se 

nukleárními metodami studují a analyzují na speciálních pracovištích (rentgenová-

fluorescenční analýza, neutronová aktivační analýza). Při různých aplikacích se buď 

indikují změny v pohlcování záření (např. hlásiče požáru, tloušťkoměry, hladinoměry, 

defektoskopy), sleduje se zastoupení a koncentrace vhodných radionuklidů v daném 

materiálu (stopovací metody, datování materiálů) nebo se využívá účinku ionizujícího 

záření na okolí.  

Průmyslová defektoskopie slouží k vyhledávání povrchových i vnitřních vad 

hutních výrobků a často se používá při kontrole jakosti svárů. Výrobek nebo svár se 

prozáří radioaktivním zářičem (např. 192Ir). Na jeho opačné nebo vnější straně se umístí 

kazeta s fotografickým filmem. Vzhledem ke schopnosti materiálů absorbovat ionizující 

záření v závislosti na hustotě materiálu může odborník na vyvolaném filmu určit 

případné defekty. Skryté vady materiálu se projeví různým stupněm zčernání filmu. 

Metodu lze provádět přímo v terénu, např. při kontrole svarů ropovodů a plynovodů. 

Pomocí radiačních tloušťkoměrů můžeme kontrolovat tloušťku vyráběného 

materiálu v kontinuálních provozech (obr. 16). Záření β prochází měřeným materiálem 

a je jím pohlcováno v závislosti na tloušťce vrstvy. Tloušťkoměry lze použít např. ve 

válcovnách při kontrole stejnoměrnosti tloušťky válcovaného materiálu nebo  

v plastikářském průmyslu při kontrole tloušťky lité hmoty. Detektor umístěný pod 
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běžícím pásem a zářič nad ním kontrolují v hutích stejnoměrný přísun sypkého 

materiálu do vsázky. 

 

 

 

 

 

Obr. 16    Měření tloušťky materiálu 

 

Princip absorpce záření se dále využívá při kontrole a určování výšky hladiny 

kapaliny v nádržích a tancích, kde se jiné metody nemohou použít. Radionuklidový 

hladinometr určuje výšku sloupce kapaliny podle toho, jak je zeslaben signál  

v detektoru, tedy zda záření prochází kapalinou, nebo vzduchem. 

Stopovací metody se používají ke sledování pohybu a distribuce hmoty  

v různých technologických zařízeních a dopravních systémech sledují se tak průtoky, 

míchání směsí, ventilace, filtrace, úniky, opotřebení materiálu a postup koroze. Např.  

v cementárnách se touto metodou sleduje účinnost míchání v rotačních pecích, ve 

sklárnách homogenita sklářského kmene. Do pece se přidá značená látka a po 

promíchání se odeberou vzorky z různých míst zjistí se tak "hluchá místa", kde směs 

stojí a nepromíchává se apod. V chemickém průmyslu se stejnou metodou dá 

optimalizovat provoz destilačních kolon. Pomocí radioindikátorů se rovněž zjišťují 

netěsnosti v potrubích, povlacích dálkových kabelů apod.  

Na různé absorpci záření v různém prostředí jsou založeny také ionizační hlásiče 

požáru (obr. 17). Čidlo hlásiče kouře a požáru obsahuje radioaktivní zářič α, který  

v čistém vzduchu udržuje slabý proud mezi elektrodami. Kouř v prostoru způsobí 

změnu tohoto proudu a elektronika hlásiče na ni zareaguje.  
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Obr. 17   Hlásič kouře 

 

Ke kontrole čistoty surovin, polotovarů a výsledných materiálů v oborech, kde 

má vysoká čistota rozhodující roli, se používají radioanalytické metody jako neutronová 

aktivační analýza (obr. 18). Jedná se o vysoce citlivou metodu analýzy chemického 

složení látek, založené na záchytu neutronů v jádrech zkoumané látky. Po záchytu 

neutronů se jádra stávají nestabilními (radioaktivními) a jejich rozpad je pak detekován. 

Spektrometrickou analýzou energií a intenzit emitovaného záření (především γ) 

aktivovaného vzorku lze stanovit příslušný radionuklid a zpětně "dohledat" i jemu 

odpovídající (neaktivní) výchozí nuklid obsažený ve vzorku a s použitím vhodné 

kalibrace též jeho obsah (koncentraci) ve zkoumaném materiálu. Neutronové ozařování 

analyzovaných vzorků se provádí buď v ozařovacích komůrkách v jaderném reaktoru, 

nebo pomocí neutronů z neutronových generátorů (např. α-radionuklidu 241Am ve směsi 

s beryliem). 

 

Obr. 18   Typický postup při neutronové aktivační analýze. 
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Podobně lze využít rovněž rentgen-fluorescenční analýzu (obr. 19). Tato metoda 

nedestruktivního zjišťování složení látek je založena na měření charakteristického 

rentgenového záření emitovaného ozářeným vzorkem. Zkoumaný vzorek ozařujeme 

buď zářením z rentgenové lampy nebo zářením gama z vhodného radionuklidu (57Co, 
137Cs, 144Ce). Spektrometrickou analýzou energie (vlnové délky) takto emitovaného 

fluorescenčního záření lze zjistit, které prvky jsou přítomné ve zkoumaném vzorku  

a podle intenzity jednotlivých signálů fluorescenčního záření lze určit množství 

(koncentraci) těchto prvků ve vzorku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19   Typické uspořádání zdroje záření, analyzovaného předmětu a detektoru při rentgen-

fluorescenční analýze 

 

Nejčastěji se těchto metod využívá při výrobě polovodičů a skleněných vláken 

pro optoelektroniku, kde je předepsána čistota materiálů na 99,9999%. Do křemíkových 

destiček se přidává přesné stopové množství příměsí (dopantů) a jejich rozložení se 

sleduje autoradiografií. Využití nachází rovněž při geologických průzkumech, při 

vyhledávání rud, kontrola obsahu kovů v metalurgii apod. 

Opotřebení namáhaných součástí částí strojů a zařízení je možné sledovat právě 

pomocí neutronové aktivační analýzy. Zkoumaná část zařízení se aktivuje v jaderném 

reaktoru. Při provozu a opotřebení této součásti se uvolňuje část materiálu, jehož 
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radioaktivita se změří. Příkladem může být sledování opotřebení pístních kroužků 

spalovacích motorů.  

Působením ionizujícího záření se dají také vhodně změnit fyzikální, chemické 

nebo biologické vlastnosti ozařovaného materiálu. Tyto účinky ionizujícího záření 

využívají průmyslové nebo laboratorní radiační techniky. Radiačně vytvořené ionty  

a radikály jsou chemicky velmi reaktivní, takže ozáření může v látkách "nastartovat" 

celou řadu chemických reakcí. Při vhodné aplikaci tak lze ionizující záření využít  

k vyvolání žádoucích změn v ozařovaném materiálu. Příkladem takových řetězových 

reakcí je radiační polymerace. Výhodou takto radiačně připravených polymerů je mimo 

jiné to, že výsledný materiál není znečištěn chemickými katalyzátory či iniciátory (které 

by bylo nutno použít při klasických technologiích). Při těchto metodách se zpravidla 

používají velké zdroje záření gama (nejčastěji s radionuklidy 60Co nebo 137Cs  

a s aktivitami až 1016 Bq i více) a urychlovače elektronů s energiemi zhruba od 0,1 do 

10 MeV. Jestliže se vhodný pórovitý umělý nebo přírodní materiál (dřevo, kámen, 

beton, azbest apod.) nechá nasáknout monomerem a poté ozáří vhodnou radiační 

dávkou, která způsobí polymeraci, lze vyrobit materiál se zcela novými vlastnostmi. 

Polymer prostupuje celý původní materiál, zachovává jeho strukturu, zpevňuje ho  

a dodává mu výhodné vlastnosti (např. barvitelnost, leštitelnost apod.). Tyto materiály 

označované souhrnným názvem kompozitní materiály nalézají široké využití (např. při 

výrobě podlahových krytin, parket, dřevěných detailů interiérů, obkládacích cihel, tašek 

apod.).  

[1, 3, 9, 11, 31] 

 

5.2. Využití ve zdravotnictví 

Nukleární medicína je svojí náplní převážně diagnostické odvětví medicíny, ale 

nové možnosti v léčbě různých onemocnění neustále zvyšují také její příspěvek k léčbě 

pacientů. Důležitým rysem nukleární medicíny jako diagnostické metody je zejména její 

neinvazivní charakter, který umožňuje použití jejích metod rovněž v pediatrii a zejména 

při sledování zdravotního stavu pacientů a efektu terapie mnoha onemocnění. Nukleární 

medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových 

funkcích či metabolismu. V mnoha případech jde o unikátní diagnostické testy, které 
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umožňují diagnostiku nemoci či její progresi dříve než jiné metody, a tím umožňují 

léčbu pacienta v časných stádiích nemoci. Nejrozšířenější využití v dnešní době nachází 

nukleární metody v kardiologii, neurologii a onkologii. Rentgenové záření se začalo 

využívat v medicíně téměř ihned po jeho objevu a dnes patří využívání nukleární 

medicíny k významným lékařským oborům.  

Radiofarmakum je radioaktivní sloučenina, která se využívá pro diagnostické  

a terapeutické účely. Více než 95 % radiofarmak v nukleární medicíně slouží pro 

diagnostické účely. Radiofarmaka obvykle nemají žádný farmakologický účinek, 

protože jsou užívaná pouze ve stopových množstvích. Radiofarmakum může být buď 

radioaktivní prvek nebo značená sloučenina. Radiofarmakum musí být bezpečné, nesmí 

být toxické, radioaktivní záření musí být snadno detekovatelné a absorbovaná dávka 

musí být co nejmenší. Radiofarmakum je následně z těla vylučováno močí, stolicí, 

potem nebo jinými mechanismy. Jelikož jsou radiofarmaka přípravky určené k podání 

člověku, musí projít řadou přísných kontrolních testů. Používají se veškeré kontrolní 

testy jako u neradioaktivních léků. Navíc je nutno provést měření radionuklidové  

a radiochemické čistoty.  

Scintigrafie (gamagrafe) je metoda umožňující zobrazení různých orgánů nebo 

systémů v lidském těle pomocí radioaktivních látek (radiofarmak). Jedná se o fyzikálně-

elektronickou metodu zobrazení distribuce radioindikátoru v organismu na základě 

zevní detekce vycházejícího záření gama, který radioindikátor emituje. Existují však 

scintigrafické metody založené na aplikaci jiného typu zářiče, např. pozitronová emisní 

tomografie (PET), kde se ovšem ve výsledku detekuje opět záření gamma. Orgány se 

zobrazují scintilační kamerou. Záznam se nazývá scintigram (gamagram). 

Scintigraficky (obr. 20) je možné zobrazit mozek, štítnou žlázu, srdce, plíce, játra, 

žlučník, slinivku břišní, slezinu, ledviny a nadledviny, mízní uzliny, kosti i kostní dřeň. 

Radiofarmaka (radioindikátory) jsou zde volena tak, aby byla vychytávána zejména 

orgánem, který má být vyšetřen. Podle experimentálního uspořádání a časového 

(statická a dynamická) či prostorového způsobu zobrazení (planární a tomografická) se 

rozlišují různé typy scintigrafie. Použitím scintigrafických metod tak můžeme zachytit 

nejen dvojrozměrný nebo prostorový obraz vyšetřovaného orgánu, ale použitím 

dynamické scintigrafie (zobrazování orgánu v čase) můžeme také získat cenné 

informace o funkční schopnosti takového orgánu. 
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Obr. 20   Schématické znázornění celého procesu scintigrafického vyšetření 

 

Každý živý organismus je objekt trojrozměrný a stejný charakter má tedy  

i distribuce radioindikátoru. Planární scintigrafický obraz, který je dvojrozměrnou 

projekcí skutečnosti, může proto zachycovat jen část reality. Pro odstranění těchto 

nevýhod planární scintigrafie a pro získání komplexního zobrazení struktur v různých 

hloubkách byla vyvinuta právě tomografická scintigrafie poskytující trojrozměrné 

zobrazení distribuce radioindikátoru. Tomografie znamená v překladu zobrazování  

v řezech, tedy strukturní zobrazování stavby bez fyzického narušení celku. Ze série 

plošných snímků snímaných pod různými úhly pak výkonné počítače sestaví 

trojrozměrný obraz vyšetřovaného objektu – tomografická rekonstrukce. Zařízení 

použité pro tomografii je možné formálně nazývat tomograf a výsledný obraz 

tomogram. Tato metoda je dnes široce používána a kromě lékařství ji hojně využívají  

i další odvětví jako archeologie, biologie, geofyzika a mnohé další vědy. Existuje velká 

řada různých aplikací tomografie (počítačové tomografie - CT), např. rentgenová 

počítačová tomografie, ultrazvuková tomografie, seismická tomografie. Nejčastější 

metodou tomografické scintigrafie je tzv. jednofotonová emisní počítačová tomografie 

SPECT (obr. 21). 
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Obr. 21  Princip snímání scintigrafických snímků vyšetřovaného objektu ΩΩΩΩ pod různými úhly rotující 

kamerou SPECT a jejich počítačové rekonstrukce do výsledného obrazu ΩΩΩΩ* příčného řezu tímto objektem 

 

Léčení nádorových onemocnění se v současné době opírá o tři hlavní metody: 

chirurgie, chemoterapie a radioterapie, přičemž tyto tři hlavní terapeutické postupy se 

často kombinují. Radioterapie nádorových onemocnění je založena na účincích 

ionizujícího záření na živou tkáň, kdy dostatečně vysoké dávky záření jsou schopny 

inaktivovat a usmrcovat nádorové buňky. Zhoubné nádory se ozařují zdroji, umístěnými 

mimo tělo pacienta. Používá se buď několik nepohyblivých zdrojů (paprsky z nich jsou 

soustředěny do místa nádoru), nebo jednoho zdroje pohybujícího se po kružnici 

(ozařovaný nádor je ve středu této kružnice). Nádorové ložisko se ozařuje kolimovaným 

(usměrněným) svazkem záření z více směrů tak, aby průsečík svazků, tj. ohnisko čili 

izocentrum, kde se dávky sčítají, bylo lokalizováno do místa tumoru (obr. 22). 

Nádorová tkáň, která je ve stavu intenzivního buněčného dělení, je zpravidla citlivější  

k záření než tkáň zdravá. Používá se frakcionované ozařování, kdy se celková dávka 

rozdělí do většího počtu menších denních dávek, aplikovaných po řadu dní  

(cca 3-5 týdnů). Kumulativní biologický účinek na nádorovou tkáň je pak zpravidla 

vyšší než na zdravou tkáň, která má větší regenerační schopnost. 
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Obr. 22   Pohybová izocentrická radioterapie kolimovaným svazkem záření gama. 

 

Radiochirurgie pomocí tzv. gama-nože představuje jednorázové ozáření malého 

chorobného ložiska ze zevních zdrojů. Používá se například k operacím mozku. Známý 

Leksellův gama-nůž (obr. 23) má v ozařovací hlavici zabudováno 201 zářičů γ, jejichž 

paprsky jsou soustředěny do operovaného místa. 

 

 

Obr. 23  Leksellův gama-nůž 
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Používání radioaktivních koupelí - balneologie - má dlouhou tradici, v lázních 

kde vyvěrají prameny radioaktivních vod (Jáchymov a řada lázní v jiných zemích). 

Léčebné kůry zmírňují příznaky různých onemocnění pohybového ústrojí a mají 

příznivý vliv na různé metabolické a fyziologické procesy. Léčebné účinky jsou 

přisuzovány vlivu malých dávek záření z dceřinných produktů radonu na aktivaci genů, 

imunitní mechanismy a jiné děje. 

Radiační sterilizací se ozařováním ničí mikroorganismy v různých výrobcích 

pro zdravotnictví (obvazy, chirurgické potřeby, injekční stříkačky a jehly, umělé srdeční 

chlopně apod.). Ionizující záření ničí choroboplodné zárodky bez nutnosti zahřívání 

materiálu na vysokou teplotu. Takto se dá získat i sterilní strava při omezené funkci 

imunitního systému pacienta. 

[1, 2, 4] 

 

5.3. Využití v zemědělství 

Radionuklidy a ionizující záření hrají také významnou roli v moderním 

zemědělství. Nejčastěji se využívají ve šlechtitelství, při likvidaci škodlivého hmyzu,  

v agrotechnice, v živočišné výrobě a potravinářském průmyslu. Moderní zemědělství  

a potravinářská výroba používají k různým účelům ionizující záření již několik desítek 

let ve výzkumu i v praxi.  

Ozařování semen plodin za účelem mutace se ve šlechtitelství využívá víc než 

50 let. Ozáření semen způsobuje mutaci a umožňuje tak měnit důležité vlastnosti 

kulturních plodin nebo vytvářet odrůdy zcela nové. Mezi nejvýznamnější ovlivňované 

vlastnosti patří odolnost proti chorobám a proti nepřízni počasí, výnosy, doba zralosti  

a výživná hodnota.  

Radiačním ošetřením potravin dochází k úplné sterilizaci a k podstatnému 

prodloužení skladovatelnosti potravin. Ozářením potravin radiokobaltem (60Co) se zničí 

mikroorganismy způsobující hnilobu. Ozařováním se potlačuje např. nežádoucí 

klíčivost brambor. I když při ozáření nevznikají v potravinách žádné toxické produkty  



5. Využití radioaktivity 

 
 

32 

a potraviny tak nepředstavují žádné riziko, je radiační ochrana potravin podřízena přísné 

legislativě zaměřené na zajištění kvality ozářených potravin.  

Chov hospodářských zvířat. Analýza záření z radioindikátorů slouží  

k optimalizaci krmných dávek nebo ke kontrole zdravotního stavu zvířat 

Radioimunoanalýza pomáhá sledovat hladiny hormonů, ovlivňujících plodnost zvířat 

(např. progesteronu). To umožňuje stanovit vhodnou dobu k inseminaci a kontrolovat 

zabřeznutí samic. Jiné soupravy slouží ke stanovení koncentrace rakovinotvorných 

mykotoxinů v krmivu nebo v orgánech zvířat.  

[2, 9] 

 

5.4. Datování s využitím kosmogenních nuklidů 

Nejznámější aplikací přírodní radioaktivity v archeologii je metoda zjišťování 

stáří předmětů z organických materiálů měřením aktivity radioizotopu uhlíku 14C. 

Neutronová a rentgenová aktivační analýza slouží k ověřování pravosti nebo zjišťování 

původu uměleckých předmětů. Ionizujícím zářením se rovněž ošetřují umělecké 

předměty, aby byly chráněny před napadením plísněmi nebo dřevokazným hmyzem.  

 
 

5.4.1. Uhlíková metoda 

V přírodě se uhlík vyskytuje běžně ve formě dvou stabilních izotopů: 12C, který 

tvoří 98,9 % a 13C s průměrným výskytem 1,1 %. Reakcí atosferického dusíku 14N  

s kosmickým zářením vzniká nestabilní izotop 14C, který se rozpadá beta rozpadem. 

Poločas rozpadu uhlíku 14C se udává v rozmezí 5 500 až 5 800 let, přesně se ho stanovit 

dosud nepodařilo, i když v různých zdrojích se lze dočíst různé údaje s přesností na 

roky. Poměr všech 3 izotopů uhlíku v atmosférickém oxidu uhličitém se tak dlouhodobě 

udržuje na konstantní hodnotě. Lze proto tvrdit, že poměr 14C/12C zůstává v průběhu 

života daného organizmu konstantní. Po odumření jakékoliv biologické tkáně se 

výměna uhlíku mezi organizmem a prostředím zastaví. Nedochází k výměně 14C mezi 
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organismem a okolím. Obsah 14C klesá podle zákonitostí přeměny nestabilních 

atomových jader.  

Uhlíková metoda datování využívá zmíněného jevu tím způsobem, že  

v archeologickém či jiném nálezu pozůstatku živé hmoty (zbytky tkání, kosti) je 

analyzován poměr 14C/12C, který pak poměrně přesně ukazuje na dobu zániku dané živé 

hmoty. S ohledem na poločas přeměny 14C lze datovat předměty cca do 40 000-50 000 

let.  

[1, 2, 3, 9, 10] 

 

5.4.2. Určování stáří nerostů 

V geologickém průzkumu se využívá tzv. radioaktivní karotáž. Do 

geologického vrtu se při ní nejprve spustí sonda s neutronovým zářičem a poté se měří 

sekundární radioaktivita geologických vrstev, vyvolaná tokem neutronů z neutronového 

zdroje.   

Měřením aktivity plynných radionuklidů v půdě se určuje stáří geologických 

vrstev. Rozptylem neutronů se měří vlhkost půdy nebo přítomnost zdrojů podzemní 

vody či ropy.  

Předpokládá se, že v době krystalizace nerostu je v něm obsažen pouze 

radioaktivní nuklid X, který se rozpadá na stabilní produkt rozpadu Y.  

X (radioaktivní) → Y (stabilní) 

Po krystalizaci nerostu již nedochází k další výměně prvku X mezi nerostem  

z okolí (nedochází k obohacování ani ochuzování nerostu o prvek X) a vznikající 

produkt radioaktivního rozpadu Y se v nerostu hromadí. Známe-li obsah obou nuklidů 

v době stanovení stáří, pak můžeme vypočítat stáří nerostu.  

 Nejpoužívanější metodou v jaderné chronologii je metoda draslík-argonová. Je 

založena na poměru  40K a 40Ar v nerostu, to nám ukazuje následující schéma:  

40K (T=1,27.1010 roků) → 40Ar 
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Metoda má široké uplatnění, protože draslík je v nerostech velmi rozšířen. Metoda je 

pokládána za velmi spolehlivou. Výše uvedenou metodou bylo zjištěno, že stáří 

pozemských hornin je cca (2-3).109 roků. Stáří měsíčních hornin a kamenných 

meteoritů je cca 4,5.109 roků. 

[1, 2, 3, 9, 34] 

 

5.5. Využití v dalších oblastech 

Vodohospodáři využívají radionuklidy k měření průtoků v  řekách  

i vodovodních potrubích. Radionuklidové hladinoměry určují výšku sloupce kapaliny na 

základě zeslabení svazku záření γ kapalinou podle toho, zda záření prochází kapalinou 

nebo vzduchem. Vedle kapalin se takto dají monitorovat i sypké materiály. Tato 

bezkontaktní metoda má svůj význam tam, kde se jiné metody nedají snadno použít 

.Např. v přetlakových a podtlakových nádobách nebo u kapalin agresivních či zahřátých 

na vysokou teplotu. Geometrické uspořádání zářiče a detektoru je nejčastěji 

horizontální, kdy zářič a detektor jsou umístěny po stranách nádrže proti sobě a detekují 

úroveň hladiny. Při vertikálním uspořádání jsou zdroj a detektor pod a nad nádrží, takže 

zeslabení záření při průchodu sloupcem kapaliny je exponenciálně závislé na výšce 

hladiny v nádrži. Ozařováním je možno ošetřit také odpadní vody obsahující některé 

nebezpečné látky ještě před přivedením do běžných čističek odpadních vod. Zářiče  

s radioaktivním kobaltem zabraňují množení nežádoucích mikroorganizmů, které 

snižují kvalitu pitné vody ve studních. Ionizující záření mikroorganismy přímo hubí 

nebo zamezuje jejich dalšímu množení. 

Neutronové měření vlhkosti je založeno na pružném rozptylu rychlých neutronů 

na jádrech vodíku, které ze všech prvků nejúčinněji rozptylují a zpomalují neutrony. 

Měřič vlhkosti je tvořen zdrojem rychlých neutronů (většinou 241Am ve směsi s Be, 

aktivita cca stovky MBq až jednotky GBq) a detektorem pomalých neutronů. 

Neutronová metoda měření vlhkosti materiálů se používá v řadě odvětví, např.  

v chemickém průmyslu, stavebnictví, zemědělství, hornictví. Nejčastější se metoda 

využívá pro měření vlhkosti sypkých materiálů jako je zemina, písek, maltové směsi, 

rudy, uhlí a koks, obilí, atd.                                                                                        [1, 3] 
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6. Zneužití radioaktivity 

 

Jaderná zbraň je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené 

řetězové reakce jader těžkých prvků. Mezi jaderné zbraně se řadí i zbraně založené na 

slučování jader lehkých prvků (termonukleární zbraň), případně i zbraně, kde štěpný 

materiál slouží jen jako zdroj radioaktivního zamoření cílové oblasti (tzv. špinavá 

bomba). Špinavá bomba je označení pro zbraň, způsobující zamoření rozmetáním 

radioaktivních látek klasickou výbušninou. 

Mnoho vynálezů vzniklo za války a teprve o několik let později se našlo jejich 

mírové uplatnění. Jaderná energie není výjimkou. Během 2. světové války se jak 

Německo tak USA snažili sestrojit jadernou bombu. Roku 1942 Hitler výzkum zastavil, 

protože ho zajímaly pouze práce, které by šlo použít proti nepříteli okamžitě a 2-3 roky 

se mu zdálo moc dlouho.  

Jaderná bomba byla vyvinuta ve Spojených státech v rámci vojenského projektu 

Manhattan (1943-1945), který probíhal v laboratořích v Los Alamos za vedení Roberta 

Jacoba Oppenheimera. Výsledkem projektu byl první pokusný jaderný výbuch, který 

proběhl 16. července 1945 v poušti White Sands poblíž města Alamogordo v Novém 

Mexiku. 

Další vyrobené bomby Little Boy a Fat Man byly o několik týdnů později 

svrženy z bombardérů B-29 na japonská města Hirošimu a Nagasaki. 

Anglickým názvem Little boy (v českém překladu "malý chlapec", obr. 24) byla 

pojmenována uranová jaderná puma, která byla 6. srpna 1945 svržena z amerického 

bombardéru B-29 Enola Gay na japonské přístavní město Hirošima.  
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Obr. 24   Jaderná puma Little boy 

 

Puma byla shozena v 8:15 hod. místního času z výšky 9 600 m a explodovala ve výšce 

580 m nad městem. Výbuch uvolnil energii odpovídající explozi asi 15 000 tun TNT 

(obr. 25) 

 

.  

Obr. 25    Hirošima – den poté [20] 
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Anglický název Fat man (v českém překladu "tlustý chlapec/muž", obr. 26) 

nesla plutoniová jaderná puma, která byla 9. srpna 1945 v 11:02 hod. svržena  

z amerického bombardéru B-29 Bock's Car na japonské přístavní město Nagasaki.  

 

 

Obr. 26   Jaderná puma Fat man 

 

Puma explodovala ve výšce 550 m nad městem a při výbuchu uvolnila energii 

odpovídající výbuchu 21 000 t TNT (obr. 27).  

Obě pumy zabily okamžitě zhruba 130 000 lidí a dalších 100 000 umíralo na 

následky výbuchu v dalších letech. Dodnes je zde výskyt rakoviny desetkrát častější než 

v ostatních částech Japonska.  

Druhou atomovou mocností se v roce 1949 stal Sovětský svaz, kde výzkum  

a vývoj jaderně zbraně vedl akademik Igor Kurčatov. V 50., 60. a 70.letech 20. století se 

jadernou zbraň podařilo získat také Velké Británii, Francii, Číně, Indii, Pákistánu  

a Izraeli. Severní Korea se k vlastnictví jaderných zbraní přiznala 10. února 2005.  

O výrobu jaderné zbraně se v minulosti pokoušely i další státy. Některé země svůj 

jaderný program zastavily či zrušily na základě smluv o nešíření jaderných zbraní; JAR 

se rozhodla své jaderné zbraně zničit. Některé státy východní Evropy získaly následkem 
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rozpadu Sovětského svazu jaderné zbraně, většinou je však předaly zpět Rusku (nejasná 

situace existuje ohledně Ukrajiny). Jaderné zbraně představovaly hlavní odstrašující 

prostředek studené války. 

 

 

Obr. 27  Atomová bomba svržená 9. srpna 1945 na Nagasaki. 

[1, 2, 9, 21] 

 

6.1. Princip jaderné bomby 

Jaderná bomba se obvykle skládá ze dvou oddělených podkritických množství 

štěpného materiálu, která v součtu tvoří množství nadkritické (asi 1 litr). Ta jsou proti 
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sobě vymrštěna explozí klasické výbušniny. Síla výbuchu zajistí, že nebudou obě části 

od sebe během prvních několika milisekund odhozeny teplem počínající řetězové 

reakce a tlakem vylétajících neutronů. 

V nadkritickém množství štěpného materiálu je pak nastartována řetězová 

reakce, která uvolní velké množství různých druhů energie. Používaným typem je také 

implozní puma (Fat Man, shozený na Nagasaki). Liší se zejména tím, že je zde použito 

plutonium namísto uranu 235. Po výbuchu konvenční trhaviny je plutonium stlačeno, 

čímž se zvýší hustota a dosáhne se kritického množství. Uvnitř koule plutonia je zdroj 

neutronů, které ve vhodném okamžiku zahájí řetězovou reakci. Dále bývá puma 

vylepšena vnějším pláštěm z odražeče neutronů, které takto neunikají mimo štěpný 

materiál anebo je v plášti 238U, který je štěpen rychlými neutrony unikajícími z plutonia. 

Puma je výhodná tím, že zde stačí daleko menší množství štěpného materiálu a každé 

vylepšení snižuje jeho další množství a zvyšuje účinnost pumy. 

Výbuch odpovídá obvykle několika tisícům až miliónům tun klasické výbušniny 

TNT (obr. 28). (TNT - trinitrotoluen, přesný chemický název 2,4,6-

trinitromethylbenzen - je velmi silnou a často používanou trhavinou.)  Součástí jsou 

obvykle i inicializační neutronové zářiče, případně neutronové odražeče, které zajišťují 

zachycení co nejvyššího množství neutronů pro další štěpení.  

 

Obr. 28   Roku 1962 vznikl při testu bomby ráže 104 kt TNT (exploze 200 m nad terénem) sto metrů 
hluboký kráter o průměru více  než 400 m [24] 

[1, 2, 9, 21] 
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6.2. Energie uvolněná výbuchem 

Energii uvolněnou atomovým výbuchem je možno rozdělit na následující kategorie: 

• tlaková vlna — 40–60 % celkové uvolněné energie 

• tepelné záření — 30–50 % celkové uvolněné energie 

• ionizující záření — 5 % celkové uvolněné energie 

• radioaktivní záření — 5–10 % celkové uvolněné energie 

Zatímco první tři typy energie jsou vyzářeny okamžitě, část radioaktivního záření je 

uvolněna postupně, ve formě tzv. radioaktivního spadu. 

Celkové množství energie uvolněné jaderným výbuchem záleží na typu bomby. 

Většina energie je uvolněna ve formě tlakové vlny a tepelného záření. Tepelné záření je 

tlumeno nejpomaleji se vzdáleností od epicentra a tedy způsobuje největší škody  

u větších bomb. U jaderné bomby shozené na Hirošimu (explodovala ve výšce 550 m), 

v epicentru byla teplota přibližně 4 000 °C (povrch slunce má teplotu 5 000 °C), na 

několik sekund byla dosažena teplota asi půl milionu °C, na velmi malou dobu (v řádu 

několika milisekund) i několik (desítek) milionů °C (jen díky tomu lze zkonstruovat 

termonukleární zbraň). 

Co hlavně odlišuje jadernou zbraň od klasických (chemických) výbušnin je 

přítomnost elektromagnetického impulsu, ionizujícího záření, a hlavně uvolnění 

množství radioaktivních látek. Ačkoliv procentuální zastoupení radioaktivity na celkově 

uvolněné energii není velké, dávka záření, které jsou oběti atomového útoku vystaveny, 

má devastující účinky na jejich zdraví i na zdraví jejich dětí. 

[1, 2, 9] 
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7. Jaderná energetika 
 

7.1. Historie jaderné energetiky  

První řetězovou reakci se podařilo vyvolat v Chicagu týmu vědců vedených 

Enricem Fermim roku 1942. Tato práce vedla nejen k využití jaderné energie, ale 

k vývoji atomové bomby. První reaktor CP-1 byl spuštěn 2. Prosince 1942 v Chicagu 

pod vedením E. Fermiho. Reaktor byl velice jednoduchý. Padesát tun kovového uranu 

bylo obestavěno kostkami čistého grafitu, který sloužil jako moderátor. Reaktor měl 

výkon necelý kilowat. První využití jaderné energie k výrobě elektrické energie se 

experimentálně uskutečnilo Největší jadernou elektrárnou na světě s deseti reaktory  

o čistém elektrickém výkonu 8 814 MW je Fukushima v Japonsku. Největší podíl na 

výrobě elektrické energie mají jaderné elektrárny ve Francii, kde 59 jaderných reaktorů 

dodává téměř 79 % vyrobené energie. 

 

1942 Výroba prvních jaderných bomb 

20. 12. 1951 První experimentální využití energie jádra k výrobě elektrické 

energie v Národní reaktorové laboratoři ARCO (USA - stát 

Idaho) 

27. 6. 1954 První pokusná jaderná elektrárna spuštěná v Obninsku u 

Moskvy 

24. 10. 1972 Spuštěna první jaderná elektrárna v Československu v 

Jaslovských Bohunicích u Trnavy 

26. 4. 1986 Výbuch jaderného reaktoru v Černobylu na Ukrajině 

 

 
 

[2, 11] 
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7.2. Výhody a nevýhody jaderné energetiky 

Výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách je alternativou k výrobě 

elektrické energie v tepelných elektrárnách. Velkou výhodou jaderné elektrárny je fakt, 

že při výrobě elektrické energie nevzniká oxid uhličitý, který přispívá ke skleníkovému 

efektu (globální oteplování Země). Další výhodou ve srovnání s tepelnými elektrárnami 

je minimální množství emisí plynných škodlivin a obvykle vyšší koncentrace 

elektrického výkonu. K výrobě velkého množství elektrické energie je využíváno 

poměrně malé množství jaderného paliva.  

Nevýhodou jaderných elektráren je velká finanční nákladnost a doba likvidace 

jaderného odpadu. Ale lze se na to podívat také z druhé strany: malý objem bezpečně 

likvidovatelných a kontrolovatelných odpadů je jednou z předností jaderné energetiky 

ve srovnání s jinými průmyslovými odvětvími, která po sobě zanechávají miliony tun 

odpadů, mnohdy trvale jedovatých. 

 
 

7.3. Jaderné reaktory 

Jaderný reaktor (obr. 29) je „srdcem“ jaderné elektrárny. Jde o zařízení v němž 

probíhá štěpná reakce. První reaktor byl spuštěn 2. Prosince 1942 v Chicagu pod 

vedením E. Fermiho. Prostor reaktoru, v němž probíhá štěpení a vyvíjí se teplo, se 

nazývá aktivní zóna. Je v ní umístěno palivo, moderátor (u pomalých reaktorů), řídící 

tyče a proudí jí chladící médium.  

PALIVO. Uranové palivo se vyrábí z přírodního nebo obohaceného uranu. 

K výrobě paliva z přírodního uranu se používá UO2 nebo kovový uran. Palivo  

z kovového uranu se zhotovuje ve tvaru prutů pokrytých tenkou vrstvou slitiny hliníku  

a hořčíku. Palivo z obohaceného uranu se zhotovuje z oxidu UO2. Nejčastější forma 

oxidického paliva je keramické palivo. Jsou to tablety o průměru 1 cm a výšce 1-2 cm, 

které jsou na sebe naskládány v hermeticky uzavřeném kovovém obalu ze slitiny 

zirkonia nebo nerezové oceli.  
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Obr. 29    Zjednodušené principiální schéma štěpného jaderného reaktoru 
 

Při výrobě obohaceného uranu vzniká jako odpad ochuzený uran, který obsahuje 

méně 235U než uran přírodní. Tzv. pokrytí, kovový obal paliva, udržuje palivo  

v kompaktním stavu, brání jeho rozpuštění vlivem proudění chladiva a záření a zadržuje 

vysoce radioaktivní štěpné produkty v uzavřeném prostoru.  

Palivo v kovovém pokryti se nazývá palivový element. Větší počet palivových 

elementů uchycených na obou koncích v nosné konstrukci tvoří palivový článek, resp. 

palivovou kazetu. V reaktoru je umístěno několik set palivových článků. Palivové 

články musí být konstruovány tak, aby byla spolehlivě zajištěna jejich hermetičnost  

v podmínkách vysoké intenzity neutronového a γ záření, vysokých teplot, korozního 

působení chladiva a dynamického namáhání.  

Palivové články nemohou zůstat v reaktoru do úplného spotřebování štěpného 

nuklidu.Brání tomu vznikající štěpné produkty (některé snižují reaktivitu aktivní zóny) 

a také zhoršující se mechanické vlastnosti pokrytí palivových elementů. Doba, po 

kterou může palivový článek v reaktoru setrvat, je u různých typů reaktorů různá. Závisí 

to na konstrukci aktivní zóny a výkonu reaktoru. Výměna paliva se děje u některých 

reaktorů za provozu, při plném nebo sníženém výkonu reaktoru, u jiných kampaňovitě, 

tzn. při plánovaném odstavení reaktoru. Vyjmuté, částečně vyhořelé palivové články se 

pro jistotu nějakou dobu skladují v bazénu s vodou v primárním okruhu elektrárny. 
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Palivový cyklus je řetěz technologických postupů, kterým palivo prochází od 

těžby uranové rudy po konečné uložení jaderného odpadu. 

V reaktorech, kde štěpení probíhá účinkem pomalých neutronů, se okamžité 

rychlé neutrony musí zpomalit. Látkou, která neutrony zpomaluje, je tzv. moderátor. 

Dobrý moderátor má způsobovat co největší ztrátu energie neutronu při srážkách 

s atomovými jádry a zároveň co nejméně absorbovat neutrony. Moderátorem bývá 

nejčastěji voda, ale také grafit nebo těžká voda (D2O). V tzv. lehkovodních reaktorech 

má voda současně i funkci chladícího média. U reaktorů, které pracují na bázi rychlých 

neutronů, moderátor chybí.  

Z aktivní zóny reaktoru musí být cirkulujícím chladivem průběžně odváděno 

teplo uvolňující se v palivových článcích. Chladící médium musí mít vysoké měrné 

teplo, dobrou tepelnou vodivost, musí být tepelně a radiačně stálé, nesmí příliš 

absorbovat neutrony a způsobovat korozi pokrytí palivových elementů. Nejvíce 

pomalých energetických reaktorů je chlazeno obyčejnou vodou, některé jsou chlazeny 

těžkou vodou nebo heliem. Rychlé reaktory se chladí roztaveným sodíkem. 

Živelnému štěpení zabraňuje tzv. absorbátor, který zachycuje přebytečné 

neutrony. Absorbátor se do aktivní zóny vkládá také ve formě tyčí, podobně jako 

palivo. Regulace okamžité rychlosti reakce a tím výkon reaktoru se děje pomocí 

regulačních tyčí. Řídící tyče reagují na jakoukoliv změnu výkonu a podle okamžité 

potřeby se do aktivní zóny buď zasunují nebo se z ní vysunují a výkon tak zůstává na 

předepsané úrovni. Havarijní tyče slouží k rychlému zastavení štěpné reakce v případě, 

že by výkon reaktoru přesáhl povolenou hodnotu, nebo při závažnějších poruchách. 

Nejsou za normálního provozu v aktivní zóně zasunuty. Účinnou složkou řídících tyčí, 

která absorbuje neutrony, je většinou bór ve formě oceli legované bórem, řidčeji 

kadmium nebo hafnium ve formě slitin.  

Aktivní zóna je obklopena reflektorem, jehož účelem je snížit únik neutronů 

z reaktoru odrazem na atomových jádrech. Ve většině reaktorů se palivo, moderátor, 

chladivo a řídící tyče nachází v tlakové nádobě. Reaktor je v podstatě veliká nádoba, 

nebo soustava nádob, která musí odolávat vysokým tlakům, teplotám a intenzivnímu 

toku neutronů. 



7. Jaderná energetika 

 
 

45 

V současnosti se používají tři typy nádob reaktoru:  

Reaktor s tlakovou nádobou (používají ho obě české jaderné elektrárny,  

obr. 30) je vhodný tam, kde je objem paliva přibližně stejně velký jako objem 

moderátoru. Reaktorová nádoba je vyrobena ze speciální nerezavějící oceli, průměr 

bývá okolo 7 metrů a výška až 23 metrů. 

 

 

Obr. 30  Ocelová nádoba jaderného reaktoru [3] 

 

Reaktory s nádobou ze železobetonu se používají v elektrárnách, kde se ke 

zpomalování neutronů využívá grafit. Vnitřní rozměry takových železobetonových 

nádob dosahují desítek metrů. Jsou velmi odolné proti tlaku. 

Reaktor s tlakovými trubkami je vhodný v případech, kde objem moderátoru 

je mnohem větší než objem paliva. Palivo je umístěno v trubkách obklopených bloky 

moderátoru. Celý systém je uzavřen v betonové budově.  
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Nejdůležitějšími faktory sledovanými u projektů jaderných reaktorů jsou 

bezpečnost, ekonomická výhodnost provozu a vyloučení vojenského zneužití. Většina 

projektů budoucích jaderných elektráren navazuje na dnešní osvědčené typy, které 

zpravidla využívají tlakovodní reaktory (viz "typy reaktoru"). Jejich projekty vycházejí 

ze dvou bezpečnostních principů: 

tzv. inherenční bezpečnost využívá základní fyzikální principy, které samy 

vyloučí nebezpečí havárie atomové elektrárny  

tzv. pasivní bezpečnost zmírňuje následky případných havárií; ta spolu  

s bariérami zabrání uniku nebezpečných látek i v případě, že by aktivní bezpečnostní  

a havarijní technika selhaly. 

[1, 2, 3, 6, 9, 15] 

  

7.4. Typy reaktorů 

Teoreticky je možno různou kombinací základních součástí konstruovat velký 

počet typů reaktorů.  Ve skutečnosti je však značný počet kombinací vyloučen  

z fyzikálních důvodů, další omezení vyplývá z ekonomických úvah nebo ze 

specifických podmínek v určité oblasti. 

Z fyzikálního hlediska je nejdůležitějším kritériem pro posouzení typu reaktoru 

neutronové spektrum, tj. rozložení neutronů podle jejich rychlosti (energie). Jestliže má 

reaktor moderátor, dochází k převážné části štěpení pomalými (tzv. tepelnými) neutrony 

a hovoříme o tepelných reaktorech. Většina jaderných elektráren ve světě je  

v současnosti vybavena tepelnými reaktory. 

V reaktorech bez moderátoru způsobují převážnou část štěpení rychle letící 

(rychlé) neutrony. Současně se štěpením dochází v těchto reaktorech k intenzivní tvorbě 

nového štěpného materiálu (233U nebo 239Pu). Pro tento typ se používá název rychlý 

reaktor. 

Podle účelu můžeme jaderné reaktory dělit na výzkumné, které jsou zdrojem 

záření pro experimenty v dalších oborech, experimentální (vývojové), které zpravidla 
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předcházejí výstavbu velkých energetických zařízení a mají ověřit zvolenou koncepci  

a energetické, představující zdroj elektřiny a tepla. 

Dále lze reaktory rozdělit podle použitého moderátoru a chladiva. Jako štěpný 

materiál (palivo) se zatím používá přírodní nebo obohacený uran, například ve formě 

palivových tablet z UO2 nebo vhodné slitiny. 

Nejrozšířenější  je lehkovodní reaktor. U lehkovodních reaktorů je třeba 

rozlišovat reaktory varné a tlakovodní. U obou typů je chladivem i moderátorem voda. 

Tlakovodní reaktor VVER/PWR (obr. 31) je nejobvyklejší typ reaktoru (asi 60 % 

všech reaktorů, včetně reaktorů v Dukovanech a Temelíně).  

 

 

Obr. 31   Tlakovodní reaktor PWR 
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Voda v primárním okruhu je pod vysokým tlakem, aby i při teplotách okolo 300 °C byla 

kapalná. Pára pro pohon turbíny vzniká v sekundárním okruhu elektrárny. Výrazným 

prvkem bezpečnosti tlakovodních reaktorů je, že pokud z jakéhokoliv důvodu  

v reaktoru není voda, reakce se sama zastaví.  Varný reaktor BWR je druhý 

nejrozšířenější typ reaktoru. Je podobný tlakovodnímu, ale k varu vody dochází přímo  

v tlakové nádobě reaktoru a vzniklá pára přímo pohání turbínu. Elektrárny s těmito 

reaktory jsou tedy jednookruhové. Má vyšší energetickou účinnost, ale nižší koeficient 

bezpečnosti. 

Grafitem moderované reaktory první generace byly jednookruhové, 

moderátorem byl grafit a chladivem voda, jejíž pára byla vedena přímo do turbíny. 

Takové konstrukce byly např. reaktory typu RBMK (obr. 32) používané v jaderné 

elektrárně v Černobylu. Skládá se z velkého množství trubek obalených grafitem 

(Černobyl: 1 643 trubek) a vlastní reaktor je přikryt betonovou deskou. V každé trubce 

je jeden palivový soubor. Při nesprávném zacházení je ale tento reaktor velmi 

nebezpečný (viz Černobylská havárie). Kvůli odlišné konstrukci se při zvýšené teplotě  

a tlaku nebo dokonce při úniku vody z okruhu chová fyzikálně jinak než typ VVER. 

Neutrony jsou i nadále zpomalovány a nadále probíhá štěpení uranu, palivo ale není 

ochlazováno a přinejmenším se začne tavit. Při pozdním zásahu může dojít k havárii.  

 

 

Obr. 32   Reaktor typu RBMK 
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Magnox GCR je plynem chlazený reaktor, který se používá ve Velké Británii  

a také v Japonsku. Jako palivo se používá přírodní kovový uran ve formě tyčí po 

krytých oxidem magnézia. Aktivní zóna se skládá z grafitových bloků (moderátor) a je 

uzavřena v kulové ocelové tlakové nádobě se silným betonovým stíněním. K ochlazení 

se využívá oxid uhličitý, který se po ohřátí vede až do parogenerátoru, kde předá teplo 

vodě sekundárního okruhu. Tento reaktor má vysokou tepelnou účinnost porovnanou  

s tlakovými reaktory.  

Těžkovodní reaktory. Tyto reaktory používají jako moderátor těžkou vodu 

(D2O). Mohou být plněny přírodním uranem. Obohacování 
235U zde není nutné. Vysoká 

cena těžké vody (je obsažena jen 0,015% v přírodě) a nižší výkon oproti lehkovodním 

reaktorům zabránily většímu rozšíření těchto reaktorů. D2O má menší zpomalující 

účinek než H2O, je potřebný větší objem. Rozlišují se reaktory s tlakovou nádobou  

a reaktory s tlakovými trubkami, přičemž u prvního typu se moderátorový prostor  

a chladicí kanály nacházejí ve společné tlakové nádobě, zatímco u druhého typu jsou 

oddělené. Nejrozšířenějším typem těžkovodního reaktoru je reaktor s tlakovými 

trubkami chlazený D2O (reaktor CANDU, obr. 33), na kterém je založená jaderná 

energetika Kanady. 

 

 

Obr. 33   Schéma jaderné elektrárny s reaktorem CANDU 
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Rychlý množivý reaktor FBR (obr. 34) pracuje v Rusku (BN-600  

v Bělojarsku), ve Francii (Seperphénix) a Velké Británii. V USA, Německu a Japonsku 

existují demonstrační elektrárny tohoto typu. V dlouhodobé perspektivě je těmto 

reaktorům přisuzován velký význam. Palivem je plutonium ve směsi PuO2 a UO2. 

Během provozu vyprodukuje více nového plutoniového paliva, než kolik ho sám spálí. 

Reaktor nemá moderátor, řízená štěpná reakce v něm probíhá působením 

nezpomalených, rychlých neutronů. Aktivní zóna tvořená svazky palivových tyčí je 

obklopena "plodivým" pláštěm z uranu (238U) v němž probíhá jaderná množivá reakce. 

V každém litru objemu FBR se uvolňuje až desetkrát více tepla než u klasických 

pomalých reaktorů. Voda ani helium nejsou schopné odvádět takové množství tepla, 

proto je chladivem roztavený sodík, který ze sekundárního okruhu proudí do 

parogenerátoru, kde ve třetím okruhu ohřívá vodu na páru. 

 

 

Obr. 34   Schéma elektrárny s reaktorem FBR 

[2, 6, 9, 12, 13, 14] 
  
 

7.5. Jaderná elektrárna 

Od klasické elektrárny spalující uhlí, olej nebo plyn se jaderná elektrárna liší 

způsobem získávání tepla pro výrobu páry. Zatímco v elektrárně na fosilní paliva vzniká 

teplo ve spalovacím kotli, v jaderné elektrárně je zdrojem tepla jaderný reaktor. 

Elektrická energie se v jaderné elektrárně získává stejným způsobem jako v klasické 
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elektrárně. Teplo, vznikající v reaktoru, ohřívá plyn nebo kapalina, která se mění ve 

vysokotlakou páru a pohání turbínu, ke které je připojen generátor. Aby látka, 

odvádějící teplo z reaktoru vlivem ozařování neutrony, nemohla získat indukovanou 

radioaktivitu, používá se častěji dvouokruhový systém odvodu tepla.  

Výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách je alternativou k výrobě 

elektrické energie v tepelných elektrárnách. Velkou výhodou jaderné elektrárny je fakt, 

že při výrobě elektrické energie nevzniká oxid uhličitý, který přispívá ke skleníkovému 

efektu (globální oteplování Země). Další výhodou ve srovnání s tepelnými elektrárnami 

je minimální množství emisí plynných škodlivin a obvykle vyšší koncentrace 

elektrického výkonu. K výrobě velkého množství elektrické energie je využíváno 

poměrně malé množství jaderného paliva. Jaderné palivo se získává z uranové rudy.  

Podle způsobu odvodu tepla z reaktoru a jeho využití k výrobě páry se rozlišují 

elektrárny tří typů. Elektrárny s tlakovodními a plynem chlazenými reaktory jsou 

koncipovány jako dvouokruhové, tj. mají dva oddělené oběhové okruhy (obr. 11). 

Primární okruh sestává z reaktoru, systému cirkulace chladiva a výměníku tepla. 

Cirkulace chladiva je u tlakovodních reaktorů zajištěna čerpadly, u plynových 

dmýchadly. 

V jednookruhové elektrárně je chladicí médium reaktoru současně pracovním 

médiem pro pohon turbíny. Toto uspořádání je typické pro elektrárny s varnými 

reaktory, kde pára vzniká při varu chladiva přímo v aktivní zóně, odkud se vede do 

turbíny. Jednookruhová elektrárna tedy nemá výměník tepla. Elektrárny s rychlými 

reaktory jsou tříokruhové. Chladivem je roztavený sodík, který je v důsledku 

zachytávání neutronů vysoce radioaktivní. Kdyby se sodík při případné poruše dostal do 

styku s vodou sekundárního okruhu, došlo by při reakci s vodou k uvolnění 

radioaktivity. Proto je mezi primárním okruhem a okruhem vyrábějícím páru vložen 

další okruh s cirkulujícím kapalným sodíkem, který však již není radioaktivní, protože 

není vystaven neutronovému záření v aktivní zóně.  

Ostatní části jednookruhové a tříokruhové elektrárny jsou podobné jako 

v elektrárnách dvoukruhových.  
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Schéma nejběžnějšího typu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem (obr. 35): 

• 1. Reaktorová hala, uzavřená v nepropustném kontejnmentu. 

• 2. Chladící věž 

• 3. Tlakovodní reaktor 

• 4. Řídící tyče 

• 5. Kompenzátor objemu 

• 6. V parogenerátoru horká voda pod vysokým tlakem vyrábí páru v sekundárním 

okruhu 

• 8. Turbína - vysokotlaký a nízkotlaký stupeň 

• 9. Elektrický generátor 

• 10. Transformační stanice 

• 11. Kondenzátor sekundárního okruhu 

• 14. Přívod vzduchu do chladící věže 

• 15. Odvod teplého vzduchu a páry komínovým efektem 

• 16. Oběhové čerpadlo primárního okruhu 

• 17. Napájecí čerpadlo chladícího okruhu 

• 18. Primární okruh (voda pouze kapalná pod vysokým tlakem) 

• 19. Sekundární okruh (červeně značena pára, modře voda) 

• 20. oblaka vzniklá kondenzací vypařené chladící vody 

• 21. oběhové čerpadlo sekundárního okruhu 

 
 

Obr. 35   Schéma nejběžnějšího typu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem [2] 
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Současné jaderné elektrárny využívají jako palivo převážně obohacený uran, což 

je přírodní uran, v němž byl zvýšen obsah izotopu 235U z původních zhruba 0,5 % na  

2 – 5 %. 

Ze všech částí, které tvoří složitou strukturu jaderné elektrárny, zmiňme alespoň 

ty nejdůležitější (dvouokruhové elektrárny) – kontejnment, primární a sekundární 

okruh, chladící okruh, dieselgenerátorová stanice. 

[2, 3, 7, 9, 12] 

 

7.5.1. Kontejnment  

Ochranný obal ze železobetonu kolem reaktoru a primárního okruhu.  

V kontejnmentu jsou umístěny nejdůležitější části jaderné elektrárny - celý primární 

okruh a další bezpečnostní a pomocná zařízení.  Kontejnment má plnit dvě základní 

funkce. Chránit okolí elektrárny před následky případné havárie i za normálního 

provozu a chránit reaktor a další součásti primárního okruhu před vnějšími vlivy. Je to 

velká, obvykle železobetonová budova ve tvaru válce nebo koule, umístěná buď nad 

zemí nebo pod zemí. Kontejnment je konstruován takovým způsobem, aby odolal 

vnitřnímu tlaku, který by vznikl v případě největší projektové havárie - prasknutí 

hlavního potrubí primárního okruhu - a aby nepropustil do okolí více radioaktivních 

látek, než je zákonem dovoleno. Musí s dostatečnou rezervou odolat všem vnějším 

vlivům a útokům (pád letadla, tlaková vlna od výbuchu, vliv třetích osob, vichřice, 

extrémní teploty, extrémní srážky).   Ke všem výše uvedeným účelům zahrnuje systém 

kontejnmentu budovu, sprchování vnitřního systému, ventilační systém a hermetizační 

zařízení. 

Sprchový systém se spouští v případě havárie spojené se ztrátou chladiva. 

Ochlazuje atmosféru kontejnmentu, čímž snižuje vnitřní přetlak; odstraňuje štěpné 

produkty, zejména radiojódy z atmosféry kontejnmentu, odstraňuje také štěpné 

produkty ulpívající na vnitřních plochách kontejnmentu. 

[2, 3, 7, 9] 
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7.5.2. Primární okruh jaderné elektrárny 

Primární okruh jsou zařízení, jejichž úkolem je řídit štěpnou řetězovou reakci  

a odvádět teplo při ní vznikající. Hlavní částí primárního okruhu je reaktor. V reaktoru 

dochází prostřednictvím štěpné řetězové reakce na jádrech uranu k přeměně jaderné 

energie na energii tepelnou. Tato tepelná energie je odváděna chladící vodou 

primárního okruhu do tepelných výměníků - parogenerátorů, kde  je předáváno vodě 

sekundárního okruhu. 

V parogenerátoru předává voda ohřátá v reaktoru z 289 °C na 320 °C svou 

tepelnou energii vodě sekundárního okruhu. Ta se přeměňuje na páru o vysokém tlaku  

a teplotě, která proudí dále do turbíny. Voda primárního a sekundárního okruhu se  

v parogenerátoru nemísí, protože oba okruhy jsou uzavřené a oddělené. Parogenerátor 

představuje rozhraní mezi primárním a sekundárním okruhem.  

Součástí primárního okruhu jsou dále kompenzátor objemu chladicí vody, 

bezpečnostní systémy a havarijní systémy. Kompenzátor objemu zamezuje změnám 

objemu a tlaku chladiva, vznikajícím v důsledku změn teploty a reguluje tlak  

v primárním okruhu na hodnotu, při níž voda s vysokou teplotou nemůže začít vřít.  

Havarijní chladicí systém má za úkol zajistit chlazení aktivní zóny a zabránit 

přehřátí paliva v případě havarijní ztráty chladiva nebo při přerušení cirkulace chladiva.  

Je také třeba udržovat čistotu chladiva, k čemuž slouží objemová a chemická 

regulace. V primárním chladivu se za provozu reaktoru hromadí produkty štěpení 

jaderného paliva, korozní produkty a produkty okysličování a radiačního rozpadu 

vlastního paliva. Pro udržení čistoty chladiva je nutno jeho část trvale odebírat, čistit  

a vracet zpět do primárního okruhu. Základními způsoby čištění chladiva jsou filtrace 

nebo frakční destilace.  

V případě odstavení reaktoru je potřeba jej dochladit do studeného stavu. 

Způsob dochlazování závisí na druhu reaktoru. Plynem chlazené reaktory nemívají 

speciální dochlazovací systém a dochlazování se tedy provádí hlavními cirkulačními 

dmychadly. Vodou chlazené reaktory jsou vybaveny dochlazovacím okruhem, který se 



7. Jaderná energetika 

 
 

55 

uplatňuje v pozdější fázi odstavení reaktoru, kdy zbytkový výkon reaktoru klesne  

na 1 % nominální hodnoty.  

[2, 3, 7, 12] 

 

7.5.3.  Sekundární okruh 

Sekundární okruh elektrárny je název pro soubor zařízení, která přeměňují 

pohybovou energii páry na elektrickou energii. Nejsou zde žádná jaderná zařízení  

a nevyskytují se zde ani radioaktivní látky.  

Turbína a generátor jsou k sobě pevně propojeny a tvoří tzv. turbogenerátor. 

Rotor generátoru je opatřen budicím vinutím, jehož pomocí se indukuje magnetické 

pole. Elektrický proud vzniká ve vinutích statoru generátoru.  

Cyklus vody a páry v sekundárním okruhu je uzavřený. Poté co pára projde 

turbínou, je odváděná do kondenzátorů, kde se chladí a sráží zpět na vodu. Po několika 

nezbytných úpravách (přečištění, ohřátí) se stává tzv. napájecí vodou, která je potrubím 

přiváděna zpět do parogenerátorů a zde se vypaří. Z parogenerátoru pára znovu proudí 

do turbíny.  

[2, 3, 7, 12] 

 

7.5.4. Chladicí okruh 

V kondenzátorech, kde pára kapalní, se hromadí dále nevyužitelná tepelná 

energie. Chladit tyto kondenzátory je úkolem hlavního chladicího okruhu elektrárny. 

Voda, která kondenzátorům teplo odebírá, je odváděna do chladicích věží (obr. 36). 

Voda je ve věži vedena vzhůru, rozprašována systémem sprch a ochlazována odspodu 

proudícím studeným vzduchem. Ochlazená voda stéká do sběrné nádrže, bazénu 

nacházejícího se pod věží. Odtud voda vyspádovanými kanály stéká k čerpadlům, která 

zajišťují její cirkulaci chladicím okruhem a která ji znovu dopraví do kondenzátorů.  
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Obr. 36   Chladící věže [17] 

 

Při chlazení vody ve věžích se z ní část odpaří, část je ve formě drobných 

kapiček odnesena proudícím vzduchem. Proto je třeba vodu do třetího chladícího 

okruhu neustále doplňovat.  

[2, 3, 7, 12] 

 

7.5.5. Dieselgenerátorová stanice 

Pro případ ztráty hlavního i rezervního elektrického napájení vlastní spotřeby 

elektrárny je elektrárna vybavena nouzovými zdroji elektrické energie. Tyto zdroje jsou 

schopny elektricky napájet systémy, které jsou důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.  

[3, 7] 

 

7.6. Jaderný odpad a vyhořelé jaderné palivo 

Při výrobě jaderné energie a používání radioaktivních nuklidů vznikají jako  

i v jiných průmyslových odvětvích odpady nejrůznějšího druhu. Liší se však od 

ostatních odpadů tím, že jsou radioaktivní. Radioaktivní odpad ve větší míře dnes 

vzniká při těžbě a zpracování uranové rudy, výrobě jaderného paliva, provozu jaderných 
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elektráren, přepracování vyhořelého paliva a při výrobě a používání radioaktivních látek 

v různých odvětvích lidské činnosti.  

V jaderné elektrárně vznikají během provozu dva druhy radioaktivních 

materiálů. Jedním je vyhořelé (tedy použité) jaderné palivo a druhým jsou radioaktivní 

odpady. Je nutné k nim různě přistupovat, protože úroveň aktivity těchto radioaktivních 

odpadů je různá.  

Vyhořelé jaderné palivo je vysoce radioaktivní. Nakládání s ním je složité  

a vyžaduje špičkové technologie a techniku. Jinak je tomu s radioaktivními odpady. Ty 

vznikají při provozu reaktoru především ozářením jeho dříve neaktivních součástí, 

materiálů a vybavení (jsou to např. rukavice, návleky a jiné věci, které byly používány  

v blízkosti záření).  

 

 

7.6.1.  Radioaktivní odpady 

Kromě vyhořelého radioaktivního paliva produkuje jaderná elektrárna při svém 

provozu další odpady s větší nebo menší mírou radioaktivity. Radioaktivní odpady 

vznikající při provozu jaderné elektrárny rozdělujeme do tří kategorií - na plynné, 

kapalné a pevné.  

Plynné radioaktivní odpady vznikají především z odvětrávání pracovního 

prostředí, nádrží s aktivní vodou apod. Jsou čištěny ve filtrech a zadržovány  

v absorpčních komorách, v nichž se jejich radioaktivita snižuje pod úroveň limitů pro 

vypouštění do ovzduší.  

Kapalnými radioaktivními odpady jsou hlavně radioaktivní chladicí voda  

a náplně většiny filtrů, kterými jsou čištěny aktivní kapaliny. Přitom platí, že jak  

v chladicí vodě, tak v ostatních chladicích tekutinách není radioaktivní jen sama voda, 

ale také v ní obsažené soli a korozní částice. Při zpracování jsou všechny kapalné 

odpady nejprve zahuštěny částečným odpařením vody, tento koncentrát je smíchán 

s asfaltem a uložen do sudů. Zbylá voda má zanedbatelnou aktivitu a je vypouštěna do 

životního prostředí.  
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Pevné radioaktivní odpady vznikají nejčastěji při údržbářských pracích, např. 

při výměnách některého zařízení nebo jeho součástí. Patří mezi ně jak vyměněné 

součásti, tak údržbářské pomůcky (nástroje, pracovní oděvy, rukavice aj.). I pevné 

radioaktivní odpady se ukládají do sudů.  

Sudy naplněné kapalnými a pevnými radioaktivními odpady se umísťují do tzv. 

úložiště radioaktivních odpadů. Je to povrchový, od vnějšího prostředí izolovaný 

betonový objekt s jímkami, do kterých se ukládají ocelové sudy s upravenými 

nízkoaktivními odpady. V České republice se takové úložiště nachází v JE Dukovany  

a dováží se sem radioaktivní odpady i z jaderné elektrárny Temelín. V některých 

zemích (např. Švédsko, Finsko, SRN) se nalézají i hlubinná úložiště radioaktivních 

odpadů. V březnu 1997 česká vláda rozhodla, že nejlepší variantou pro dočasné 

skladování vyhořelého jaderného paliva v naší republice je výstavba suchých 

meziskladů v areálech JE Dukovany a JE Temelín. Jaderná elektrárna Temelín bude 

svůj vlastní sklad potřebovat až po roce 2010. 

[3, 12, 15] 

 

7.6.2. Vyhořelé jaderné palivo 

Po vyhoření je třeba palivo odstranit z reaktoru a nahradit je čerstvým.  

U reaktorů, jaké jsou v JE Dukovany a Temelín, se jednou za rok odstaví reaktor  

a vytáhne se z něj čtvrtina palivových tyčí. Jsou to ty tyče, které se nacházejí ve vnější 

části. Zbylé tyče se posunou na kraj a doprostřed se dá čerstvé palivo. Vyjmuté tyče 

jsou uloženy do bazénů vyhořelého jaderného paliva uvnitř kontejnmentu. Zde jsou 

minimálně po dobu 3 až 5 let dochlazovány (v palivu totiž stále ještě probíhají jaderné 

rozpady produktů dělení, přičemž stále vzniká množství tepla) a poté jsou převezeny 

do meziskladu vyhořelého jaderného paliva (obr. 37). Zde je vyhořelé palivo 

umístěno na 40 až 50 let a čeká na další zpracování nebo převoz na jiné místo.  
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Obr. 37   Úložiště radioaktivního odpadu v Dukovanech [3] 

[3, 12, 15] 

 

7.6.2.1. Vliv meziskladu na životní prostředí  

Vlivy meziskladu vyhořelého paliva na okolí jsou minimální. Mezisklad vydává 

teplo a záření. Z obou těchto projevů se nepochybně více bojíme právě záření.  

Záření vzniká jako doprovodný jev radioaktivních přeměn. Některé druhy záření 

(alfa a beta) lze vcelku snadno odstínit vhodnými materiály. Naproti tomu úroveň gama 

záření je možné snížit, ale nikdy se ho nepodaří odstínit až na nulovou hodnotu. 

Nejvýznamnějším radioaktivním projevem skladovaného vyhořelého paliva navenek je 

tedy právě záření gama. Přesto však toto záření není nic jiného než jedna z forem 

elektromagnetického vlnění, stejně jako např. viditelné světlo, rentgenové či ultrafialové 

záření. Je třeba si uvědomit, čím vším je gama záření v našem okolí produkováno. 

Přichází k nám z vesmíru, z radioaktivních látek obsažených v zemské kůře, z domů  

i potravin a v důsledku přítomnosti radioaktivního izotopu draslíku v lidském těle se 

všichni ozařujeme navzájem. Mezi materiály schopné snížit intenzitu gama záření patří 

především olovo, beton, ocel a další kovy, tedy materiály používané k výrobě 

kontejnerů a dalších částí skladovacích zařízení. Za plotem meziskladu musí být 

intenzita záření tak nízká, aby člověk stojící u tohoto plotu celý rok neobdržel od 

skladovaného paliva dávku větší než 0,1 mSv. Každý z nás obdrží ročně od přírodních 
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materiálů i umělých zdrojů dávku mezi 2 až 3 mSv, přičemž roční hygienická norma je 

5 mSv.  

Teplo vznikající při samovolném rozpadu radioaktivních látek ve vyhořelém 

palivu uloženém v meziskladu se uvolňuje z kontejnerů a rozptyluje se v okolí. 

Produkce tepla v každém palivovém článku se přitom postupně snižuje a narušení 

tepelného klimatu v lokalitě, kde bude mezisklad postaven, je naprosto vyloučeno. 

[3, 7, 12, 15] 

 

7.6.2.2.  Vyhořelé jaderné palivo ve světě 

V současnosti jsou ve světě pro skladování vysoce radioaktivních materiálů 

používány dva technologické postupy lišící se v zásadě pouze zvoleným chladicím 

médiem. 

Mokrý způsob skladování je dnes v atomových elektrárnách ve světě 

nejrozšířenější. Vyhořelé palivo je při použití mokré metody ponořeno ve zvláštních 

pouzdrech do hlubokých skladovacích bazénů, jejichž silné stěny jsou pokryty vrstvou  

z nerezavějící oceli. Mokrý způsob skladování využívá jako chladicího média většinou 

obyčejnou demineralizovanou vodu. Voda zajišťuje spolehlivý odvod tepla i ochranu 

obsluhy skladu před zářením. Snadná je i vizuální kontrola vyhořelého paliva. 

Nevýhodou je potřeba stálého chlazení a čištění vody, přičemž vznikají kapalné 

radioaktivní odpady. Provozní náklady jsou vyšší než u suché metody skladování. Tuto 

metodu zvolily zejména severské země, nejvíce je využívaná ve Švédsku. Mezisklady 

zde stojí prakticky na mořském pobřeží a uvolněnou energii přebírá mořská voda. 

Množství tepla opouštějícího mezisklad přitom není takové, aby se moře v okolí výpustí 

významně ohřívalo. 

V řadě jaderných elektráren, včetně jaderných elektráren na území ČR, se 

používá suchý způsob skladování ve stíněných kontejnerech. Kontejner je obvykle 

vyroben z materiálů s dobrými těsnicími, stínicími a mechanickými vlastnostmi, 

například ze speciálních ocelí nebo slitin. Bezpečnost kontejnerů je zajištěna tak, aby 

nemohlo dojít k úniku radioaktivních látek do životního prostředí. Každý typ kontejneru 

musí bez ztráty těsnosti přečkat pád z jednoho metru na ocelový trn, půlhodinové žíhání 
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plamenem o teplotě 800 °C a testy v předepsaných hloubkách až do 200 m pod vodní 

hladinou. Mezi dodatečné testy patří pády z větších výšek na betonový podklad, srážka 

s jedoucí lokomotivou nebo ostřelování nábojem o hmotnosti jedné tuny (kterým je 

simulován náraz padajícího letadla). Suché skladování má nižší provozní náklady než 

mokré, žádné nebo malé množství korozních produktů a umožňuje snadnou manipulaci 

a rozšíření skladu. Do suchých skladů se vyhořelé palivo dává po několika letech 

"odpočinku" a chlazení v bazénech vyhořelého paliva. 

[3, 7, 12, 15, 18] 

 

7.6.2.3. Zpětné využití vyhořelého jaderného paliva 

Vyhořelé palivo z jaderné elektrárny tvoří méně než 1 % objemu všech 

jaderných odpadů na světě, avšak obsahuje přes 90 % veškeré radioaktivity. I když bývá 

vyhořelé jaderné palivo považováno za odpad, může se stát cenným zdrojem surovin 

nebo jaderným palivem pro jiný typ jaderné elektrárny. 

Perspektivní možností energetického využití vyhořelého jaderného paliva jsou 

postupy známé pod zkratkou ADTT (Accelerator Driven Transmutation Technology, 

urychlovačem řízené transmutační technologie). Jde o vývoj technologií směřujících  

k dalšímu využití velkého potenciálu jaderné energie, kterou současné typy reaktorů 

nedokáží z paliva uvolnit. Současně tato technologie umožní jadernou přeměnu 

dlouhožijících radionuklidů tak, aby se podstatně zkrátila doba, po kterou jsou odpady 

svou radioaktivitou nebezpečné pro životní prostředí. 

Princip ADTT byl navržen již v 50. letech minulého století. Spočívá v tom, že se 

radioaktivní odpad roztaví nebo rozpustí v těžké vodě a ostřeluje neutrony. Ty vznikají 

v olověném terčíku, na který dopadá svazek protonů urychlených mohutným lineárním 

urychlovačem. Neutrony pak doslova "rozstřílejí" radioaktivní izotopy buď na 

radioizotopy s krátkým poločasem rozpadu, nebo dokonce na neaktivní izotopy. 

Odpady po takovém zpracování pak stačí uložit na 10 až 50 let, během kterých se 

stanou neškodnými. Výhodou je i fakt, že takový reaktor obsahuje pouze podkritické 

množství štěpitelného paliva a nemůže tedy nastat řetězová štěpná reakce. Výkon 

reaktoru bude možné regulovat pomocí výkonu urychlovače. 
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Při transmutaci prvků se navíc vyvíjí velké množství tepla. Pokud by se tedy 

urychlovač instaloval do areálu jaderné elektrárny, mohl by i po skončení její životnosti 

likvidovat vyhořelé jaderné palivo a dále na elektrárenském zařízení vyrábět elektřinu. 

Technologie ADTT umožňuje kromě vyhořelého jaderného paliva využít  

i thorium. Ze 12 gramů thoria lze uvolnit tolik energie jako spálením 30 tun uhlí.  

Bude-li tento reaktor schopen přeměnit 99 % svých zplodin, bude k dispozici téměř 

neomezený a bezodpadový zdroj energie. 

Průmyslovému využití ADTT v současné době brání nízká účinnost dodávky 

neutronů prostřednictvím urychlovače protonů a především vysoká cena výstavby 

podobného zařízení. 

[2, 3, 12, 15, 18] 

 

7.6.2.4. Zneškodnění vyhořelého paliva 

Jakkoli mohou vypadat projekty podobné ADTT nadějně, zůstává v tuto chvíli 

nejjistější metodou zneškodnění vyhořelého paliva jeho hlubinné uložení. Vyhořelé 

palivo, které se do hlubinného úložiště dostane po skladování v meziskladech, zde bude 

uloženo společně s odpady vzniklými při přepracování vyhořelého paliva a dalšími 

vysoce radioaktivními odpady z jiných průmyslových odvětví a medicíny.  

Konečná úložiště by měla zabezpečit, aby radionuklidy obsažené ve vyhořelém 

palivu nepronikly k člověku a do biosféry minimálně sto tisíc let, tedy po dobu 

potřebnou ke snížení radioaktivity vyhořelého paliva na úroveň přírodního pozadí. Jsou 

projektována jako systém vzájemně svázaných přírodních a technických bariér.  

Nejdůležitější a nejtrvalejší bariérou by měla být sama geologická formace, v níž 

bude konečné úložiště vybudováno. Tato bariéra by měla být pevná, tepelně stabilní  

a nepropustná. Formace proto musí zejména splňovat kritéria seizmické stability,  

a proto se vybírá hornina, která se za posledních několik milionů let výrazně nezměnila, 

takže lze předpokládat, že její stabilita zůstane zachována i nadále. Jako vhodné 

formace se nejčastěji volí tufy, granity (žuly), solná ložiska, jílovité sedimenty a rulové 

horniny.  



7. Jaderná energetika 

 
 

63 

Technickými bariérami budou jak sama keramická struktura vyhořelého paliva, 

tak i matrice, v nichž budou radionuklidy chemickou cestou zpevněny. Ke znehybnění 

radionuklidů se většinou používá borosilikátové sklo nebo keramické materiály. Druhou 

bariérou by měly být kovové obaly - kontejnery na vysoce radioaktivní odpady, 

vyrobené z oceli, mědi nebo titanu. Třetí bariéru by měly tvořit jílovité materiály, jimiž 

budou kontejnery v úložišti obklopeny. 

S vybudováním konečného hlubinného úložiště není třeba spěchat, neboť by 

bylo prázdné po dobu několika desítek let, kdy vyhořelé palivo chladne v meziskladu. 

Některé mezisklady vyhořelého paliva jsou v zemích, které využívají jaderné energie 

nejdéle, provozovány již více než dvacet let. Tomu odpovídá i příprava výstavby 

konečných úložišť, která např. v USA, Švédsku a dalších zemích značně pokročila. 

První konečná hlubinná úložiště by mohla být uvedena do provozu v letech 2 010 až 

2 020.  

Co se týče České republiky, lze říci, že má pro výstavbu hlubinného úložiště 

vhodné podmínky, protože její území je z geologického hlediska velmi staré a stabilní. 

Podle současných odhadů by konečné úložiště radioaktivního odpadu v České republice 

mohlo být uvedeno do provozu po roce 2 030.  

[3, 7, 15] 

 

7.7. Bezpečnost jaderné elektrárny 

Jednou z nejvyšších priorit českých jaderných elektráren je vysoká úroveň 

jaderné bezpečnosti. Všechny jaderné bloky v ČR jsou provozovány v souladu  

s požadavky tzv. atomového zákona a souvisejících pravidel bezpečnosti jaderných 

elektráren.  

Riziko provozu jaderné elektrárny spočívá v obrovské radioaktivitě štěpných 

produktů v aktivní zóně. Aby radioaktivní štěpné produkty nemohly uniknout a ohrozit 

obyvatelstvo a obsluhu elektrárny, je základním požadavkem zajištění bezpečnosti 

udržet aktivní zónu v neporušeném stavu. Obsluha elektrárny musí být vždy připravena 

účinně reagovat v případech vzniku technologických odchylek a poruch. K porušení 
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aktivní zóny (a tedy k úniku radioaktivity) by mohlo dojít z různých příčin. Např. kdyby 

došlo k přehřátí při ztrátě chladiva, při výpadku elektrického napájení čerpadel, 

stárnutím konstrukčních materiálů, mechanickým poškozením (pád letadla, teroristická 

exploze,atd.). Za nejzávažnější se považuje přehřátí aktivní zóny. Pro bezpečný provoz 

reaktoru je tedy zásadní zajistit chlazení aktivní zóny za všech předvídatelných 

okolností a udržet výkon reaktoru na předepsané úrovni. K tomu zajisté slouží řada 

technických opatření (nepřetržité měření neutronového toku a teploty v aktivní zóně, 

chlazení reaktoru je rozděleno do několika nezávislých chladících smyček, šíření 

radioaktivních látek do okolí brání několik bariér, atd.). 

 Za jeden ze základních bezpečnostních prvků jaderných elektráren se pokládá 

kontejnment (byl již popsán v kap. 7.5.1.)  Významným činitelem v bezpečnosti 

lehkovodních reaktorů je jejich autoregulační schopnost.  

Neméně důležitou součástí zajištění bezpečného provozu jaderné elektrárny je 

úroveň kvalifikace personálu. O důležitosti lidského faktoru svědčí analýzy příčin 

havárií jaderných reaktorů.  

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE, obr. 38) je mezinárodní 

organizace, která dohlíží a stanovuje pravidla pro mírové využívání jaderné energie. 

Založena byla 29. července 1957, přičemž bývalé Československo bylo zakládajícím 

členem. V současné době má 137 členských států. Její hlavní sídlo se nachází  

v Rakousku ve Vídni. Regionální kanceláře jsou v Ženevě, New Yorku, Torontu  

a Tokiu. Generálním ředitelem agentury je od roku 1997 Egypťan Muhammad Baradej. 

V roce 2005 byla jemu i celé organizaci udělena Nobelova cena za mír. 

 

 

Obr. 38   Vlajka MAAE 

[3, 7, 9, 12, 15, 18] 
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7.8. Havárie 

Poruchy na jaderných zařízeních jsou klasifikovány stupnicí INES (The 

International Nuclear Event Scale - mezinárodní stupnice jaderných událostí), kterou 

zavedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii, podle závažnosti takto:  

0. Událost pod stupnicí - bez významu na bezpečnost, bezpečně zvládnuté nejběžnější 

provozní poruchy 

1. Odchylka od normálního provozu - poruchy nepředstavující riziko, ale odhalující 

nedostatky bezpečnostních opatření 

2. Porucha - technické poruchy, které neovlivní bezpečnost elektrárny přímo, ale 

mohou vést k přehodnocení bezpečnostních opatření 

3. Vážná porucha – porucha, při které by další selhání systému mohlo vést k havárii, 

ozáření personálu nad normu, menší únik radioaktivity do okolí (zlomky limitu) 

4. Havárie s účinky v jaderné elektrárně - částečné poškození aktivní zóny, ozáření 

personálu, ozáření okolních obyvatel na hranici limitu 

5. Havárie s účinky na okolí - vážnější poškození aktivní zóny, únik biologicky 

významných radioizotopů, nutnost částečné evakuace okolí 

6. Závažná havárie - velký únik radioaktivních látek mimo objekt, nutnost využít 

havarijních plánů k ochraně okolí 

7. Velká havárie - značný únik radioaktivních látek na velké území, okamžité zdravotní 

následky, dlouhodobé ohrožení životního prostředí 

V průběhu dosavadní existence jaderné energetiky došlo k několika haváriím, 

které je možno klasifikovat stupni 4-7 stupnice INES.  

[7, 9] 
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7.8.1. Jaslovské Bohunice 

 
 

 
 

Obr. 39   Jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích [17] 

 

V roce 1972 byla uvedena do provozu první československá jaderná elektrárna  

v Jaslovských Bohunicích (Obr. 39). Použitý reaktor byl moderovaný těžkou vodou  

a chlazený plynem. Ještě před jeho spuštěním však bylo rozhodnuto stavět dále jaderné 

elektrárny jen na bázi sovětských tlakovodních reaktorů. 

22. února 1977 došlo na reaktoru A-1 chybou obsluhy k havárii 4. stupně. Při 

výměně palivových článků (prováděla se průběžně, prakticky denně), opomněla obsluha 

odstranit z jednoho palivového článku silikagel, který zabraňuje vlhnutí článku při 

skladování. Došlo k ucpání kanálu, v němž je článek umístěn. To zabránilo oběhu 

chladicího plynu přes článek a palivo se začalo tavit. Vysoká teplota způsobila 

poškození speciální nádoby s těžkou vodou, která pronikla do primárního okruhu, 

způsobila rychlou erozi pokrytí asi jedné čtvrtiny palivových článků a uvolnění 

štěpných produktů z paliva. Uvolněné radioaktivní nuklidy z paliva zamořily primární  

a částečně i sekundární okruh, ale neunikly mimo zařízení elektrárny. Zraněn ani 

ohrožen nebyl nikdo z personálu, totéž se týkalo i okolního obyvatelstva. Vzhledem  

k závažnosti poškození zařízení elektrárny, zejména reaktorové nádoby, a skutečnosti, 

že žádný další reaktor tohoto typu nebyl stavěn, bylo rozhodnuto reaktor neopravovat  

a elektrárnu definitivně odstavit. 

[2, 6, 7, 9] 
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7.8.2. Černobyl      

Černobylská havárie se stala na 4. reaktorovém bloku 26. dubna 1986 v 1 hodinu 

23 minut, v jaderné elektrárně na Ukrajině (tehdy část Sovětského svazu). Jde o nejhorší 

jadernou havárii v historii jaderné energetiky. Katastrofa je přisuzována špatnému 

návrhu reaktoru (obr. 40) a chybám, které udělali operátoři, když porušili procedury 

nutné k zajištění bezpečného chodu elektrárny.  

 

 

Obr. 40   Černobylský reaktor 

 

Stavba čtvrtého bloku byla dokončena v prosinci 1983. Obvykle se předtím, než 

je elektrárna spuštěna, provádějí ještě asi půl roku po dokončení stavby testy, které 

prověřují chod jednotlivých částí. Osud Černobylu byl však poněkud odlišný. Podle 

plánu měla být elektrárna spuštěna do konce roku 1983 a tento plán byl splněn. Výroba 

elektřiny začala 20. prosince 1983.  

Jeden z neprovedených testů měl ověřit nouzové fungování turbíny. V případě 

poruchy reaktoru musí být turbína schopna setrvačností vyrábět dostatek elektřiny (ještě 

alespoň 45 sekund), než se spustí nouzové generátory. Tato elektřina pohání chladicí 

čerpadla, regulační a havarijní tyče, osvětluje velín i řídicí pult. Je tedy pro bezpečnost 

reaktoru životně důležitá. 
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V noci z 25. na 26. dubna 1986 byla dodatečně prováděna zkouška turbíny.  

K příčině havárie přispělo několik případů obcházení bezpečnostních procedur. Jedním 

z nich byla nedostatečná komunikace mezi vedoucími bezpečnostními pracovníky 

a operátory ohledně příkazu vykonat noční experiment. Navíc kvůli nedostatečnému 

proškolení operátoři dostatečně nechápali, jak reaktor pracuje pod nízkým stupněm 

reaktivity. Aby mohl být proveden experiment, bylo několik bezpečnostních systémů 

vyřazeno z provozu nebo ignorováno. 

Experiment měl probíhat takto: Snížení výkonu reaktoru na 25-30 %  

(700-1000 MW tepelných), což je nejnižší výkon, při kterém je povolen provoz tohoto 

reaktoru. Dále odstavení první ze dvou turbín, následné odpojení havarijního chlazení 

(aby nezačalo působit během testu) a nakonec přerušení přívodu páry. Černobylská 

elektrárna měla smůlu, protože nastala posloupnost nepředvídaných událostí, které 

vedly ke smutnému konci. 

Experiment neřídili specialisté na jaderné elektrárny, poněvadž byl chápán jako 

výhradně elektrotechnická záležitost. 25. dubna jednu hodinu po půlnoci začal tým 

elektrotechniků snižovat výkon reaktoru. Snižování probíhalo zhruba do jedné hodiny 

odpolední, kdy výkon reaktoru klesl na polovinu a byl odstaven první turbogenerátor. 

Poté byl odpojen systém havarijního chlazení reaktoru. 

Ve 14 hodin byl test nečekaně zastaven, protože se blížily oslavy 1. máje  

a továrny potřebovaly dohnat plány. Na požádání Ukrajinských energetických závodů 

byl tedy test odložen téměř o 9 hodin. Obsluha na tuto dobu nechala odpojen systém 

nouzového chlazení reaktoru, přestože je to v rozporu s předpisy.  

Pracovníci ranní směny, kteří byli seznámeni s testem a znali celý postup, byli 

kvůli odkladu vystřídáni. Speciální tým elektroinženýrů zůstal na místě a odpolední 

směna pokračovala ve snižování výkonu, což trvalo do pozdních nočních hodin, došlo 

tedy k dalšímu střídání směn. V noční směně však bylo méně zkušených operátorů, kteří 

se navíc na zkoušku nepřipravovali.  

26. dubna v jednu hodinu ranní vrcholí přípravy na test a nastávají problémy  

s udržením stability výkonu reaktoru. Chybou operátora nastal prudký pokles výkonu 

reaktoru až na 30 MW tepelných, což znamená téměř zastavení štěpné reakce. V tento 
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okamžik měl být reaktor odstaven, protože se nacházel ve značně nestabilním stavu 

mimo oblast povoleného provozu, avšak operátoři se rozhodli pokračovat v experimentu 

a přitom se dopustili několika závažných chyb.  

Regulační tyče, které by v nouzi štěpnou reakci v reaktoru zastavily, byly 

vysunuty výše, než dovolují předpisy. Operátoři chtěli zvýšit výkon reaktoru, a proto 

zapnuli přídavné oběhové čerpadlo. Výkon tím však naopak snížili, protože vlivem 

silného ochlazování klesá tlak. Automatické havarijní systémy, které by v tento 

okamžik reaktor odstavily, obsluha předtím úmyslně odpojila.  

V 1:22:30 hodin operátoři zjistili, že počet regulačních tyčí v aktivní zóně 

odpovídá necelé polovině povolené hodnoty. Ještě byl čas reaktor odstavit, operátoři se 

však rozhodli pokračovat.  

Test začal v 1:23:04 hodin. Poslední chybou bylo zablokování havarijního 

signálu, který by při uzavření přívodu páry na turbínu automaticky odstavil reaktor. 

Poté operátoři uzavřeli přívod páry a experiment začal. Reaktor dál běžel na výkonu 

200 MW tepelných, došlo však k výraznému snížení průtoku chladící vody a rostla její 

teplota i tlak a stále se zvyšoval počet neutronů v aktivní zóně. V této chvíli už nebylo 

cesty zpět. Regulační tyče nemohly bránit vzrůstu množství neutronů, protože byly 

téměř všechny vytaženy z aktivní zóny. Snaha odstavit reaktor jejich zasunutím byla 

marná, neboť dráha pro zasunutí tyčí byla teplem zdeformovaná a některé tedy ani 

nemohly být zasunuty.  

Pár vteřin poté, v čase 1:23:44, došlo ke dvěma mohutným explozím. 

Přetlakovaná pára v reaktoru odsunula horní betonovou tisícitunovou desku, do reaktoru 

vnikl vzduch a reakcí vodní páry s rozžhaveným grafitem vznikl vodík, který 

explodoval a rozmetal do okolí radioaktivní palivo s hořícím grafitem, což způsobilo 

požár.  

Brzy po havárii přijeli na místo nehody hasiči. Nikdo jim neřekl, že sutiny 

a kouř jsou nebezpečně radioaktivní. Příčinu požáru neznali, a proto hasili vodou  

i reaktor samotný, v němž byla teplota asi 2000 °C. Při této teplotě se voda rozkládala 

na vodík a kyslík a opětné slučování těchto látek provázely výbuchy, které dále přispěly 
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k úniku radioaktivity. Otevřené ohně byly uhašeny v 5 hodin, mnoho požárníků však 

utrpělo ozáření vysokými dávkami radiace.  

Vzniklý radioaktivní mrak byl větrem hnán nejdříve nad Skandinávii, odkud se 

vrátil zpět do místa svého vzniku. Ještě ve stejný den změnil vítr směr a vál přes Polsko 

přibližně směrem na tehdejší Československo a na Rakousko. Vlna se odrazila od Alp  

a přešla naše území ještě jednou, směrem na Polsko. Druhá velká vlna zasáhla 

Bulharsko. Největší škody způsobil radioaktivní mrak tam, kde z něj pršelo. Déšť totiž 

spláchl na místa, kam padal, radioaktivní látky ve velkém množství. Kontaminace míst 

zasažených tímto radioaktivním deštěm byla i stonásobně vyšší v porovnání s místy, 

kde naštěstí nepršelo a kde byl zaznamenán suchý spad. Mezi radioaktivní látky, které 

zasáhly Evropu nejvýrazněji patří izotopy césia a jódu. Poločas rozpadu 137Cs je 30 roků 

a bude tedy trvat několik set let, než se jeho hodnota sníží na zanedbatelné hodnoty. 

Naopak, poločas rozpadu jódu 131I je jen 8 dní a dlouhodobě nepředstavuje velké 

nebezpečí. O to větším ohrožením ale byl v prvních týdnech po havárii, kdy pronikl 

především do mléka.  

V důsledku havárie se uvolnila radioaktivní energie stokrát větší než při výbuchu 

atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. 

5. května došlo k dalšímu rozsáhlému úniku radioaktivity, který byl téměř stejně 

velký jako 26. dubna. Únik však později prakticky úplně ustal. Dosud nebylo nalezeno 

přijatelné vysvětlení tohoto druhého úniku.  

Při likvidaci havárie bylo zraněno na 200 lidí, kteří utrpěli jednak popáleniny, 

jednak různé stavy nemoci z ozáření. Únik radioaktivních látek do ovzduší pokračoval, 

proto byl reaktor zasypán z vrtulníku olovem, jílem a pískem a pode dnem reaktoru byl 

narychlo vybudován tunel, zalitý vrstvou betonu, aby se rozžhavené palivo nepropadlo 

do země. V blízkém atomovém městečku Pripjati stoupla radioaktivita proti 

přirozenému pozadí o tři řády, a proto bylo v neděli 27. dubna během tří hodin pomocí 

1 200 autobusů evakuováno 45 tisíc obyvatel Pripjati do bezpečí. Evakuace proběhla 

bez paniky a byla posléze rozšířena na všechny obyvatele do vzdálenosti 30 km od 

místa neštěstí. Kromě obyvatel byl evakuován i dobytek.  
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Dopady havárie na životní prostředí 

Dnes je dříve zcela evakuovaná oblast kolem elektrárny rozdělena na dvě zóny. 

V té první žije asi 600 starších lidí, kteří se do oblasti dobrovolně vrátili a dostávají 

peněžní příspěvek od státu, který zajišťuje také dovoz jídla a vody z nezamořených 

oblastí. Do druhé, tzv. mrtvé zóny mají přístup jen vědci a exkurze (obr. 41). 

 

 

Obr. 41  Vjezd do zakázané zóny [22] 

 

Mrtvá zóna je dodnes oficiálně vyklizena, ačkoliv mnoho lidí se do ní později 

vrátilo bez povolení úřadů. Během příštích měsíců byl havarovaný reaktor utěsněn 

betonovým sarkofágem (obr. 42) a kolem zasažené oblasti byla vybudována 8 km 

dlouhá zeď, která sahala do hloubky 30 m. Zeď brání radioaktivní spodní vodě  

v kontaminaci řeky Dněpr. Aktivní dekontaminace domů a silnic nepřinesla valné 

výsledky, zatímco nejvíce si pomohla příroda sama díky větru, dešti a radioaktivnímu 

rozpadu.  
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Obr. 42  Čtvrtý blok černobylské elektrárny v raných stádiích stavby sarkofágu [7] 

 

Odhaduje se, že až 9,25.1017 Bq uniklo do ovzduší zejména v podobě 

radioaktivních izotopů 131I a 137Cs, které nakonec skončily v potravinách, zvláště 

v mléku a zelenině. Vláda tomu čelila zákazem pastvy dobytka a pěstováním obilí  

v postižené oblasti. Obyvatelé dostali dodatečně jódové tablety jako ochranu před 

radioaktivním izotopem.  

Během několika prvních let po jaderné nehodě v Černobylu se u rostlin  

i živočichů vyskytly také genetické efekty radiace. Jak ovšem poznamenává zpráva 

Černobylského fóra, biologická populace se z důsledků zásahu radiací velmi rychle 

zotavovala a to zejména z důvodu přirozeného snížení úrovně radiace a kombinovaného 

efektu reprodukce a přirozené imigrace z méně zasažených oblastí. 

V zakázaném pásmu, tedy v oblasti, která byla nehodou nejvíce zasažena, dnes 

již úspěšně vegetuje příroda, ve které žijí i mnohé ohrožené druhy zvířat, jako medvědi 

a vlci (což je ovšem způsobeno také tím, že v pásmu žije jen minimum lidí a vstup do 

zóny zvenčí je omezen). Ve venkovské krajině v okolí Černobylu se střídají lesy se 
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stříbrnými břízami a jehličnany a neobdělávanými pastvinami. Vyskytují se zde velcí 

obojživelníci, vysoká zvěř a divoká prasata. Jak bylo konstatováno ve zprávě 

Černobylského fóra, stav životního prostředí se po dvaceti letech od jaderné nehody  

i v samotném zakázaném pásmu zlepšil natolik, že toto pásmo bude moci být zmenšeno.  

 

Zdravotní následky havárie 

Zdravotní následky Černobylu můžeme dělit na bezprostřední a pozdní.  

O bezprostředních účincích stačí pojednat velmi stručně, neboť z hlediska veřejného 

zdraví převládá význam pozdních účinků. 

203 lidí bylo okamžitě hospitalizováno, z nich 31 zemřelo (28 z nich na akutní 

nemoc z ozáření). Mnoho z nich byli požárníci a záchranáři snažící se dostat havárii pod 

kontrolu, kteří nebyli plně informováni, jak nebezpečné je radiační ozáření (z kouře). 

135 000 lidí bylo z oblasti evakuováno, včetně 50 000 z blízkého města Pripjať. Několik 

studií potvrzuje, že výskyt rakoviny štítné žlázy mezi dětmi v Bělorusku, Ukrajině 

a Rusku prudce vzrostl. Na konci roku 1995 spojila Světová zdravotnická organizace 

téměř 700 případů rakoviny štítné žlázy u dětí a adolescentů s černobylskou havárií. 

Dosud nelze rozpoznat žádné zvýšení leukémie, očekává se však, že bude jasně 

zaznamenáno v následujících několika letech společně s nárůstem výskytu jiných druhů 

rakovin, i když pravděpodobně statisticky nerozpoznatelným. Žádné zvýšení připsatelné 

Černobylu se nepodařilo prokázat u vrozených vad, nepříznivých výsledků těhotenství 

ani u jiných nemocí způsobených radiací u obecné populace ať už v kontaminovaných 

oblastech nebo ještě dále. 

Na počátku byl Černobyl utajovanou katastrofou. Počáteční důkazy, že se stala 

velká jaderná havárie, nepřinesly sovětské zdroje, ale pocházejí ze Švédska, kde  

27. dubna pracovníci Forsmarkské jaderné elektrárny (přibližně 1100 km od Černobylu) 

nalezli radioaktivní částice na svém oblečení. Švédské hledání zdroje radioaktivity, poté 

co bylo zjištěno, že problém není ve švédských elektrárnách, jako první naznačilo vážný 

jaderný problém v západní části Sovětského svazu. 
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V současné době se v souvislosti s Černobylem objevil nový problém v podobě 

rozpadajícího se sarkofágu. Sarkofág nedokáže trvale účinně uzavřít zničený reaktor. 

Jeho chvatná konstrukce, v mnoha případech prováděna na dálku průmyslovými roboty, 

má za následek jeho rychlé stárnutí a pokud by se zhroutil, mohl by se uvolnit další 

mrak radioaktivního prachu. Pod sarkofágem zůstalo po havárii asi 95 % paliva 

reaktoru. Zatím není jasné, jak se v této situaci bude postupovat.  

[2, 6, 7, 9, 16, 17] 

 

7.8.3. Three Mile Island 

 

 

Obr. 43   Jaderná elektrárna Three Mile Island [23]  

 

Nejzávažnější havárie v západních zemích se stala v elektrárně Three Mile 

Island (obr. 43) roku 1979 na druhém bloku elektrárny. Byla klasifikována stupněm 5. 

Elektrárna se nachází na stejnojmenném ostrově, který leží uprostřed řeky Susquehanna 

přibližně 16 km od Harrisburgu, hlavního města státu Pennsylvánie v USA.  
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Reaktor byl spuštěn 30. prosince 1978, stejně tak jako Černobyl urychleně. 

Provozovatel elektrárny, společnost MetEd, tím ušetřil na daních 100 milionů dolarů. 

Během necelých tří měsíců provozu elektrárny došlo k několika závadám.  

Havárie je ukázkou kombinace lidského faktoru, technické závady a nešťastné 

shody okolností. Došlo k ní ve středu 28. března 1979. Začala poměrně nevinně, když 

ve 4 hodiny ráno vypovědělo službu čerpadlo sekundárního potrubí a turbína na potrubí 

napojená se automaticky odpojila. Reaktor už nevyráběl elektřinu, přesto pracoval dál 

na plný výkon. Důsledkem byl růst teploty a tlaku v hlavním chladícím potrubí, což 

vedlo k automatickému spuštění dalších kontrolních mechanismů. Otevřel se přetlakový 

pojistný ventil, aby snížil narůstající tlak v potrubí a poté se reaktor zastavil. Do tohoto 

okamžiku se situace nevyvíjela nijak neobvykle, jednalo se o poruchu, ke které došlo již 

několikrát. Pojistný ventil se ale zablokoval v otevřené poloze, tlak v potrubí proto stále 

klesal a nádrž, do které pojistný ventil ústil, brzy přetekla. Radioaktivní voda zaplavila 

prostor kolem reaktoru.  

Obsluha reaktoru byla na problém upozorněna poplašnými signály, ale neznala 

jeho příčinu, protože kontrolka ukazovala, že se pojistný ventil zavřel. Další kontrolky, 

které signalizovaly selhání náhradních čerpadel, která měla začít chladit reaktor, ale 

byla mimo provoz kvůli v té době probíhající údržbě. Navíc byly tyto kontrolky zakryty 

pohozenými papíry a obsluha si jich nevšimla.  

Tlak chladící vody v reaktoru stále klesal. Reaktor byl sice již zastaven, ale stále 

vyráběl setrvačností asi 6 % tepelného výkonu, který bylo potřeba odvádět a reaktor 

chladit. Naštěstí se spustila havarijní čerpadla, která do reaktoru začala pumpovat 

chladicí vodu. Jedno čerpadlo však bylo z důvodu špatného pochopení situace obsluhou 

ručně zastaveno.  

V důsledku jmenovaných událostí začala voda v reaktoru vřít. Teplota prudce 

stoupala, praskaly palivové tyče, reaktor se začínal tavit a radioaktivní plyny tak dostaly 

možnost úniku.  

Rozsah havárie společnost MetEd několik dní tajila. Teprve po dvou dnech, kdy 

už byla největší část uniklé radioaktivity rozptýlena do dalekého okolí, mohly vládní 
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úřady nařídit evakuaci tisíců lidí. Kvůli utajování dodnes nikdo neví, kolik 

radioaktivních látek při této události uniklo.  

Nikdo nepřišel o život, nikdo nebyl zraněn ani postižen vyšší dávkou radiace. 

Ovšem panika, kterou vyvolali televizní reportéři obléhající brány elektrárny, vyděsila 

celé Spojené státy. Havárie měla obrovský negativní dopad na jaderný program USA. 

Stala se varováním, že na jaderné bezpečnosti nelze šetřit. Likvidace nehody trvala 

dvanáct let a vyžádala si desetkrát vyšší náklady než stavba původního bloku. 

[2, 6, 7, 9] 
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8. Obnovitelné zdroje elektrické energie 
 

K obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, 

větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředí využívaná tepelnými 

čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Jaderná energetika  

i klasická energetika mají pro blízkou budoucnost poměrně konkrétní perspektivu. 

Maximální využívání obnovitelných zdrojů je i jedním z klíčových bodů 

energetické politiky Evropské unie.  

 
 

8.1. Vodní energie 

Zatímco jaderná energetika je relativně mladým oborem, energie vodních toků 

patří k nejstarším energetickým zdrojům, které lidstvo využívá. Vodní kola - zprvu 

horizontální a později vertikální - se pro nejrůznější účely používala již před tisíciletími. 

Jednu z prvních vodních elektráren postavil T. A. Edison roku 1882 v Appletonu 

a krátce nato pod Niagarskými vodopády. Ještě před koncem 19. století provozovali 

"hydroelektrárnu" v podskalském mlýně u Písku, kde vodní kolo pohánělo tři dynama. 

Také v Praze existovaly na počátku 20. století dvě vodní elektrárny - na Těšnově a na 

Štvanici. Těšnovská byla roku 1929 zrušena, štvanická existuje dodnes. 

V českých zemích má využívání vodní energie dlouholetou tradici. Od přímého 

mechanického pohonu zařízení mlýnů, pil a hamrů až k přeměně na elektrickou energii. 

Vodní síla dokáže vyrobit elektrický proud téměř zadarmo (za podmínky, že náklady na 

výstavbu elektrárny a především souvisejícího vodního díla zaručujícího dostatečný  

a soustavný přívod vody nejsou příliš vysoké). Proto se energie vodních toků pro 

výrobu elektřiny využívá především v oblastech prudkých toků s velkými spády. 

Dnes jsou vodní turbíny technicky nejdokonalejší mechanické motory vůbec 

(dosahují až 95% účinnosti) a jejich provoz je přitom ekologicky zcela čistý.  
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Všechny velké vodní elektrárny (obr. 44), s výjimkou Dalešic, Mohelna  

a Dlouhých Strání, jsou situovány na toku Vltavy, kde tvoří kaskádový systém – 

vltavskou kaskádu. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny z centrálního dispečinku 

ve Štěchovicích. 

 

 

Obr. 44   Vodní elektrárna Lipno [25] 

 

V ČR nejsou přírodní poměry pro budování velkých vodních energetických děl 

ideální. Naše toky nemají potřebný spád ani dostatečné množství vody, proto je podíl 

výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách na celkové výrobě v ČR poměrně 

nízký. Významným posláním vodních elektráren v ČR je však sloužit jako doplňkový 

zdroj výroby elektrické energie a využívat především své schopnosti rychlého najetí na 

velký výkon a tedy operativního vyrovnání okamžité energetické bilance v elektrizační 

soustavě ČR. 

[2, 3, 7, 19] 
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8.2. Větrná energie 

Na území ČR se větrná energie využívala v minulosti ve větrných mlýnech  

(obr. 45). Historicky je postavení prvního větrného mlýna na našem území 

zaznamenáno již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze.  

 

 

Obr. 45   Větrný mlýn v Kuželově [26] 

 

První větné elektrárny vznikaly koncem 80. let 19. století. Asi první elektrický 

generátor poháněný větrnou turbínou byl uveden do provozu roku 1890 v Dánsku.  

Podle údajů UNESCO pracovalo v roce 1960 na světě více než 1 milion 

nejrůznějších větrných motorů převážně pro výrobu elektřiny. Zájem ještě vzrostl  

v 70. letech, v době tzv. ropné krize. Na výhodných místech, větrných farmách, se 

budují elektrárny. Například Kalifornie má mnoho rozlehlých oblastí s velmi dobrými 

větrnými podmínkami, do roku 1986 zde bylo zřízeno asi 14 tisíc takových elektráren  

s celkovým instalovaným výkonem 1 100 MW. Technologii větrných elektráren se 

podařilo nejdále dovést v Dánsku, kde vítr duje po 300 dnů v roce. Podle některých 

údajů pochází každá třetí větrná elektrárna (obr. 46) na světě od dánského výrobce. 
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Největšími výrobci větrné energie v Evropě jsou Dánsko a Německo, jejichž 

výrobky jsou technicky nejprogresivnější a provozně nejspolehlivější. V současné době 

se instalují větrné elektrárny s výkonem kolem 600 kW, ve vnitrozemí na tubusech  

o výšce 40- 60 m. 

 

 

Obr.46  Větrná elektrárna [27] 

 

 V současné době jsou nejrozšířenější elektrárny s vodorovnou osou otáčení, na 

vztlakovém principu, kdy vítr obtéká lopatky připomínající leteckou vrtuli. Moderní 

elektrárny mají většinou tři lopatky, užívají se ale i typy s jedním nebo dvěma listy.  

České větrné elektrárny musí splňovat určité technické předpisy a normy. Jsou  

v nich zabudovány nejen české, ale i zahraniční technologie a komponenty. Výrobci 

nemají možnost vlastního vývoje (chybí finanční podpora) a ověřovacího provozu, 

výrobky jsou poruchové.  

Největším neduhem větrné energetiky je, že se jedná o časově nestálý zdroj. 

Mimo to je výroba elektřiny větrem poměrně nákladná, a to navzdory tomu, že vítr 

fouká zadarmo. Malá koncentrace větrné energie totiž vyžaduje k dosažení potřebného 

výkonu velké množství jednotlivých motorů, což znamená velké počáteční investice  

a drahou údržbu. Navíc přistupují ekologická hlediska - velká spotřeba kvalitního 

materiálu na výrobu zařízení, estetické narušení krajiny a značný hluk. Tento hluk je 
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snižován modernější konstrukcí listů vrtule, popř. variantností typů rotorů (za cenu 

snížení hlukové emise se snižuje i výkon generátoru). 

Předností větrné energetiky je zejména to, že vítr je ekologický zdroj energie bez 

jakýchkoli odpadů. Energie větru je obnovitelná a nevyčerpatelná. Technologie je lehce 

zbudovatelná a po skončení provozu se dá lehce zlikvidovat beze stop v krajině.  

[2, 3, 7] 
 
 

8.3. Sluneční energie 

Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního 

prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem její výroby. Jaderná energetika i sluneční 

elektrárny využívají zdroje energie, kterého je a ještě dlouho bude v přírodě dostatek. 

Účinnost přeměny slunečního záření na elektřinu umožňuje získat se současnými 

solárními systémy z jednoho metru aktivní plochy až 110 kWh elektrické energie za 

rok. V našich podmínkách je ve srovnání se současnými klasickými zdroji elektrická 

energie ze solárních systémů však stále ještě podstatně dražší. 

Technologie slunečních elektráren však má teoreticky neomezený růstový 

potenciál a vyspělé státy s ní do budoucna počítají. Elektrickou energii lze získat ze 

sluneční energie různými způsoby, přímo i nepřímo. 

Přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce 

působením světla (fotonů) uvolňují elektrony. Tento jev může nastat v některých 

polovodičích (např. v křemíku, germaniu, aj.). Fotovoltaický článek je tvořen nejčastěji 

tenkou destičkou z monokrystalu křemíku, použít lze i polykrystalický materiál. 

Sluneční články se zapojují bud' za sebou, abychom dosáhli potřebného napětí (na 

jednom článku je 0,5 V), nebo vedle sebe tak, abychom získali větší proud. Spojením 

mnoha článků vedle sebe a za sebou vzniká sluneční panel. 

Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů.  

V ohnisku sběračů umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. Termoelektrická 

přeměna spočívá na tzv. Seebeckově jevu, jenž vzniká na konci vodičů, které jsou  

z různých materiálů a mají rozdílnou teplotu, objevuje se napětí a začne protékat proud. 
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Tento jev se využívá při měření teploty pomocí termočlánků. Jednoduché zařízení ze 

dvou různých drátů spojených na koncích se nazývá termoelektrický článek. Jeho 

účinnost závisí na vlastnostech obou kovů, z nichž jsou dráty vyrobeny, a na rozdílu 

teplot mezi teplým a studeným spojem. Větší množství termoelektrických článků 

vhodně spojených se nazývá termoelektrický generátor. 

Palivový článek je měnič, ve kterém se energie chemická mění v energii 

elektrickou. Tím se původní energie záření uskladní jako energie chemická do obou 

plynů. Jako nejperspektivnější se jeví palivové články kyslíko-vodíkového typu. 

V článku se vodík na anodě katalyticky mění na kationty a uvolněné elektrony jsou 

vychytány anodou, přičemž vzniká elektrický proud. Proud teče přes elektrický 

spotřebič ke katodě, kde se oxidační činidlo (kyslík) redukuje na aniony. Vzniklé ionty 

spolu reagují za vzniku vody. Nahromaděná energie se přitom tedy uvolňuje jako 

elektrický proud.  

Palivové články budou pravděpodobně - podobně jako jaderné palivo - 

důležitým zdrojem elektrické energie v budoucnosti. Představují uskladněnou sluneční 

energii a lze je získávat v neomezeném množství. Účinnost palivových článků je vysoká 

(až 90 %), generátory elektráren na fosilní paliva dosahují pouze 35 % účinnosti. 

Provoz palivových článků je absolutně čistý, protože jejich produktem je voda. 

Články pracují zcela bezhlučně, jelikož neobsahují žádné pohyblivé části. Pomocí 

palivových článků lze získávat elektřinu pro domácnost (s výkonem 12 kW). Vyrábějí 

se baterie mnoha palivových článků s výkonem až 13 000 kW (užívají se zejména  

v astronautice). 

Ve sluneční tepelné elektrárně se sluneční záření mění na elektrickou energii ve 

velkém měřítku. V principu jde o tepelnou elektrárnu, která potřebné teplo získává 

přímo ze slunečního záření. Kotel (absorbér) sluneční elektrárny je umístěn na věži  

v ohnisku velkého fokusačního (ohniskového) sběrače. Sluneční záření se na něj 

soustřeďuje pomocí mnoha otáčivých rovinných zrcadel - tzv. heliostatů. V kotli se 

ohřívá např. olej, ve výměníku se získává horká pára, která pak pohání turbínu, turbína 

pohání generátor a ten vyrábí elektrický proud. 
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Na Zemi je asi 22 milionů km2 pouští, které nelze využít ani v zemědělství, ani  

k chovu dobytka (Sahara, Kalahari, Atakama). Jejich obrovské rozlohy však mohou být 

alespoň z části využity k přeměně sluneční energie na elektřinu nebo k rozkladu vody 

na vodík a kyslík. Pro Evropu je nejblíže Sahara, která má rozlohu 7 milionů km2. 

Jednoduchý výpočet ukáže, že jen z jedné desetiny Sahary by dnešní technikou 

slunečních elektráren bylo možné získat asi 50 TW elektrické energie, což je 5krát více, 

než lidstvo potřebuje. 

Elektrická energie ze solárních článků (obr. 47) ze Sahary by se do Evropy 

mohla rozvádět přes Gibraltar. Jinou možností je využívat sluneční energii k rozkladu 

vody na vodík a ten poté do Evropy dopravovat potrubím nebo ve velkých tankerech 

podobně jako zemní plyn. 

 

 
Obr. 47  Solární panel [28]  

 

V případě ČR je větší využití sluneční energie zatím na počátku svého rozvoje. 

První sluneční elektrárna o výkonu 10 kW byla uvedena do provozu až v roce 1998 na 

vrcholu hory Mravenečník v Jeseníkách (dnes je umístěna jako demonstrační zařízení  

v areálu JE Dukovany coby součást informačního centra). 

Od roku 2000 státní správa a místní samospráva zavádějí různé nástroje na 

podporu fotovoltaiky, a to jak financováním demonstračních projektů, tak podporou 

vývoje a výzkumu např. Národní program na podporu úspor a využívání obnovitelných 

zdrojů energie nebo program Slunce do škol (obr. 48). Prostřednictvím programu se děti 

seznámí se solárními systémy, popřípadě i dalšími systémy využívající energii  
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z obnovitelných zdrojů a pochopí praktický význam využívání obnovitelných zdrojů 

energie. Důvodem vyhlášení projektu Slunce do škol je zásadní význam výchovy  

a osvěty pro další směřování společnosti. Lze očekávat, že studenti pak budou mnohem 

otevřenější k širšímu využívání obnovitelných zdrojů a také celkově k ochraně 

životního prostředí. 

 
 

 
 

Obr. 48   Sluneční elektrárna na Pedagogické fakultě MU v Brně [7]  
 
 

Od roku 2003 jsou Státním fondem životního prostředí poskytovány 30% dotace 

na instalaci solárních systémů pro soukromé i právnické osoby. 

[2, 3, 7, 32] 
 

8.4.  Zelená energie 

Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti  

s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky 

včetně exkrementů užitkových zvířat. Živá hmota - biomasa - vzniká přímo nebo 

nepřímo působením sluneční energie při fotosyntéze. Spalováním této živé hmoty 

dochází k uvolňování energie.  

Využití biomasy se dělí do několika skupin podle toho, zda jde o biomasu 

suchou nebo mokrou. Od toho se odvíjejí dvě základní technologie využití. 

Termochemické procesy (spalování nebo zplyňování) a biochemické přeměny 
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(vyhnívání a kvašení). Energetické využití biomasy má ve srovnáním se spalováním 

fosilních paliv ekologický přínos zejména ve snižování emisí SO2. Vzhledem k tomu, že 

CO2 uvolněný při spalování organické hmoty, je znovu absorbován při růstu rostlin, 

nelze v tomto směru hovořit o problému s emisemi. Jediným příspěvkem ke znečištění 

ovzduší jsou NOX , které vznikají při každém spalování za přítomnosti atmosférického 

vzduchu. Jejich množství závisí na kvalitě spalování, zejména na teplotě. 

Historicky nejstarším palivem člověka bylo dřevo. V některých rozvojových 

zemích i dnes kryje až 80% celkové spotřeby energie. Neefektivní spalování dřeva  

v kamnech nebo nedokonalých pecích vede k plenění lesů, proto se dnes volí účinnější 

postupy. Samo dřevo má poměrně dobrou výhřevnost. Čerstvé a vlhké vydá asi 

15 MJ/kg, po vyschnutí až 19 MJ/kg. Novými metodami se dřevo drtí na prach. Po 

vysušení se vysokým tlakem z drtě lisují dřevěné brikety s výhřevností až 20 MJ/kg, což 

se blíží výhřevnosti kvalitního uhlí. K tomuto účelu se využívají rychle rostoucí a co do 

materiálového využití "méněcenné" stromy, např. topoly, vrby a jasany, s rychle 

vysychajícím dřevem. Již dvacet let jsou v některých zemích vysazovány tzv. 

energetické lesy a plantáže, kde rychlý přírůstek dřevěné hmoty lze plně 

mechanizovanými způsoby těžit a zpracovávat na biopalivo.  

Pro výrobu bioplynu se dnes nejčastěji využívá chlévská mrva, kejda a zbytky 

rostlin po sklizni, které se nechají vyhnívat a kvasit. Po úpravách vzniká plyn, který se 

shromažďuje v plynojemu a slouží k vaření, vytápění aj. V současné době přibývá tzv. 

bioplynových stanic, které z bioplynu zajišťují kombinovanou výrobu tepla a elektrické 

energie.  

Bioplyn je výhodné zkapalnit zejména pro použití ve spalovacích motorech. 

Tzv. bionafta se u nás produkuje zejména z řepkového oleje a mísí se i s etylalkoholem.  

Podle idealizovaného odhadu odborníků by v ČR bylo možné k energetickým 

účelům využít ročně asi 8 milionů tun biomasy, vyrábět asi 180 tisíc tun bionafty  

a 9 milionů m3 bioplynu a tím krýt až jednu pětinu energetické spotřeby národního 

hospodářství.  

[2, 7] 
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9. Jaderná energetika u nás 

Jaderná energetika je v České republice reprezentována provozovanou Jadernou 

elektrárnou Dukovany a Jadernou elektrárnou Temelín.  

 
 

9.1. Jaderná elektrárna Temelín 

Přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou leží jaderná 

elektrárna Temelín (obr. 49). Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích  

s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. V roce 2006 elektrárna vyrobila 

přibližně 12 TWh (4,136 PJ) proudu, což představovalo přibližně 14 % výroby elektřiny 

v Česku. 

 

Parametry jaderných reaktorů JE Temelín 

typ reaktoru VVER 1000 

tepelný výkon 3000 MW 

průměr tlak. nádoby 4,5 m 

výška tlak. nádoby 10,9 m 

palivové kazety 163 ks 

hmotnost paliva 92 t 

moderátor a chladivo obyčejná (lehká) voda 

tlak v reaktoru 15,7 MPa 

teplota chladiva 290 °C - 320 °C 
 
 

 Součástí výstavby elektrárny bylo vybudování vodního díla Hněvkovice na 

Vltavě, ze kterého je zajištěn odběr technologické vody. Požadovanou kvalitu vody 

zaručují čističky odpadních vod na horním toku Vltavy především ve Větřní, Českém 

Krumlově a Českých Budějovicích.  
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Obr. 49   Model Jaderná elektrárna Temelín   
 

Roku 1979 byl vydán investiční záměr o stavbě nové československé jaderné 

elektrárny se čtyřmi bloky VVER-1000. Úvodní projekt byl zpracován 

Energoprojektem Praha v roce 1985 a vlastní stavba provozních objektů byla zahájena  

v roce 1987. Po listopadu 1989 bylo v nových politických a ekonomických podmínkách 

rozhodnuto o snížení počtu bloků na dva.  

Průběžné zlepšování parametrů elektrárny vyústilo v zahájení provozu S  cílem 

zvýšit spolehlivost a  bezpečnost na úroveň západních elektráren došlo již po roce 1990 

v projektu elektrárny k  řadě úprav. Od roku 1991 byla elektrárna podrobena několika 

desítkám prověrek inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii, jejichž 

doporučení ke zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrárny na úroveň západních 

elektráren byla v  průběhu výstavby, spouštění a provozu postupně realizována. 

Smyslem kontrolních misí bylo posoudit, zda po splnění doporučení mezinárodních 

kontrolních skupin bude JE Temelín plně srovnatelná s provozovanými jadernými 

elektrárnami ve světě.  

Přes období velkých nejistot byla redukovaná a v technologii modernizovaná 

stavba dokončena a v červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reaktoru. 21. prosince 

2000 byl první blok poprvé připojen do rozvodné sítě. Zkušební provoz prvního bloku 

byl zahájen 10. června 2002. V červnu 2002 bylo zavezeno palivo pro druhý blok a  
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17. srpna 2002 byla zahájena reakce. 29. prosince 2002 vyrobil druhý blok první 

elektřinu a zkušební provoz začal 18. dubna 2003. V pátek 3. listopadu 2006 byl 

Temelín zkolaudován, v pondělí 3. listopadu rozhodnutí nabylo právní moci. 

Před uvedením JE Temelín do provozu byly Jižní Čechy odkázány na dodávku 

elektrické energie z jiných oblastí, a to především z ekologicky zatížených severních 

Čech. Výstavba významného energetického zdroje umožnila řešit nedostatek elektrické 

energie i obtížnou ekologickou situaci v severních Čechách, neboť temelínská 

elektrárna umožnila nahradit již zastaralé a postupně odstavované bloky v uhelných 

elektrárnách. Zprovozněním dvou temelínských bloků do zkušebního provozu se, spolu 

s Jadernou elektrárnou Dukovany, zvýšil podíl výroby jaderných zdrojů akciové 

společnosti ČEZ na 42,5 %. 

[2, 3, 6, 7, 9, 18] 

 

9.2. Jaderná elektrárna Dukovany 

Jaderná elektrárna Dukovany (obr. 50) je první provozovanou jadernou 

elektrárnou v České republice a patří mezi největší, vysoce spolehlivé a ekonomicky 

výhodné energetické zdroje. 

 

Parametry jaderných reaktorů JE Dukovany 

typ reaktoru VVER 440 

tepelný výkon 1375 MW 

průměr tlak. nádoby 3,56 m 

výška tlak. nádoby 11,8 m 

palivové kazety 312 ks 

hmotnost paliva 42 t 

moderátor a chladivo obyčejná (lehká) voda 

tlak v reaktoru 12,25 MPa 

teplota chladiva 267 °C - 297 °C 
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Nachází se asi 30 kilometrů jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je 

vymezen obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany.  

 

 

Obr. 50   Jaderná elektrárna Dukovany 

 

Výstavba byla započata v roce 1974. Změna projektu způsobila zdržení plného 

rozjetí stavby a oddálila jej až na rok 1978. První reaktorový blok byl uveden do 

provozu 4. května 1985, poslední čtvrtý blok 20. července 1987. Maximálního 

projektového výkonu 1760 MW dosáhla elektrárna v červenci 1987. Spuštění dvou 

jaderných bloků – druhého a třetího – v jediném roce 1986 a na jedné lokalitě bylo ve 

své době zcela unikátní a doposud se ve světě neopakovalo.V blízkosti elektrárny byla 

na řece Jihlavě vybudována Vodní nádrž Dalešice (obr. 51) s přečerpávací vodní 

elektrárnou o výkonu 450 MW. Vyrovnávací nádrž této vodní elektrárny slouží jaderné 

elektrárně jako zásobárna vody. V areálu elektrárny je umístěna i sluneční elektrárna  

o výkonu 10 kW, ČEZ plánuje v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany postavit rovněž 

větrnou elektrárnu 

Jaderná elektrárna Dukovany je určena pro provoz v základním energetickém 

režimu. Každý rok dodává do sítě kolem 13,5 TWh elektrické energie, což představuje 

asi 20% z celkové spotřeby elektřiny v ČR. Rozhodující pozornost je trvale věnována 
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bezpečnosti provozu, která je navíc pod kontrolou Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost i příslušných mezinárodních organizací.  

 

 

Obr. 51  Vodní elektrárna Dalešice [30] 
 

V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě čtyř reaktorových bloků další 

dvě jaderná zařízení. Sklad použitého jaderného paliva, ve kterém je použité palivo 

bezpečně skladováno v transportně-skladovacích kontejnerech CASTOR 440/84. 

Úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů je zaplněno ze 7 % a je ve vlastnictví 

státu. 

[2, 3, 6, 7, 18] 
 

9.2.1. Bezpečnost Jaderné elektrárny Dukovany 

Bezpečnosti jaderné elektrárny je dosahováno bezpečností projektu a úrovní 

kultury provozování elektrárny, k níž patří způsobilý personál, kvalitní dokumentace, 
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využívání provozních zkušeností, technická kontrola, radiační ochrana, požární 

bezpečnost a další.  

Bezpečný projekt  jaderné elektrárny s reaktory VVER 440/213 mají některé 

významné konstrukční výhody. Například tlaková nádoba reaktoru i potrubí primárního 

okruhu mají velmi malý obsah kobaltu, důsledkem čehož dochází k nižší aktivaci 

materiálu a tím k menšímu ozáření personálu. 

Bezpečný provoz elektrárny zajišťuje šest rovnocenných směn. Řídící 

směnový personál - operátoři na blokové dozorně - má směn sedm. Nejvyšším 

vedoucím směny pro celou jadernou elektrárnu je směnový inženýr. Každý ze čtyř 

reaktorových bloků je řízen ze samostatné blokové dozorny. Obsluhu této blokové 

dozorny tvoří vedoucí reaktorového bloku, operátor primární části a operátor sekundární 

části.  

Kontroly technického stavu  elektrárny jsou prováděny  jak vlastními 

pracovníky elektrárny, tak i nezávislými orgány dozoru a kontrolními institucemi. 

Technické kontroly provádějí pravidelně školení pracovníci podle předem schválených 

postupů. Při kontrolách jsou používány špičkové technologie. Nejpřísněji jsou 

kontrolována zařízení důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti. Požadavky našich 

dozorných orgánů a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii tlačí na 

neustálé zvyšování jaderné bezpečnosti elektráren až do doby ukončení jejich provozu.  

Základní podmínkou bezpečnosti jaderné elektrárny je neustálé odvádění tepla 

uvolňovaného v aktivní zóně. Bezpečnostní systémy Jaderné elektrárny Dukovany se 

skládají z vysokotlakých a nízkotlakých nouzových čerpadel, z čerpadel sprchového 

systému, nádrží s roztokem kyseliny borité, z tepelných výměníků, tlakových zásobníků 

vody, potrubních tras, armatur, barbotážních (kondenzačních) žlabů, barbotážních věží  

a plynojemů Při nehodách spojených s únikem chladící vody z primárního okruhu by 

současně docházelo ke snižování tlaku chladící vody primárního okruhu a ke zvyšování 

tlaku páry v hermetických boxech. Podle druhu nehody a velikosti úniku by 

bezpečnostní systémy začaly čerpat chladící vodu pod a nad aktivní zónu a skrápět 

hermetické boxy. Při prasknutí hlavního cirkulačního potrubí by se tlak vzniklé páry  

v hermetických boxech zvýšil natolik, že by část páry proudila do barbotážních 

(kondenzačních) žlabů kde by kondenzovala. Přestože se jedná o událost velice 
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nepravděpodobnou, jsou tato zařízení zdvojená nebo ztrojená a dimenzována tak, že  

i v případě takovéto nehody by byl únik radioaktivních látek do životního prostředí 

minimální.  

Aktuální program zvyšování bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany je 

obsažen v nově koncipovaném Programu harmonizace. Tento program se netýká jen 

otázek spojených se změnou projektu elektrárny a s výměnou některých zařízení, ale 

zabývá se i dalšími oblastmi, které mohou mít vliv na bezpečnost elektrárny. Ukazuje 

se, že největší váhu či příspěvek ke zvýšení bezpečnosti nemusí mít, jak se všeobecně 

předpokládá, právě zlepšování zařízení. Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout také 

zlepšováním kultury bezpečnosti. Cílem jaderné elektrárny Dukovany je dosáhnout 

realizací Programu harmonizace v roce 2010 snížení koeficientu pravděpodobnosti 

poškození aktivní zóny ze současné hodnoty 1,7.10-5 na hodnotu 7,7.10-6 v r. 2010 (tato 

hodnota znamená, že k události, vedoucí k poškození paliva v aktivní zóně může dojít  

s pravděpodobností 1x za 130 000 let). Je to hodnota, doporučená Mezinárodní 

agenturou pro jadernou energii pro nové jaderné elektrárny.  

Jedním ze zásadních požadavků na radiační bezpečnost jaderných elektráren je 

nedovolit, aby do životního prostředí unikly neřízeně radioaktivní látky. Radioaktivní 

látky jsou z tohoto důvodu od životního prostředí odděleny několika bariérami. První 

bariérou je fixace radioktivních látek v palivových tabletách. Druhou bariérou jsou 

hermeticky těsné palivové proutky, ve kterých jsou tablety zataveny. Třetí bariérou je 

těsný primární okruh. Čtvrtá bariéra je tvořena kontejnmentem. 

[2, 3, 7, 18] 

 

9.2.2. Provoz elektrárny 

V jaderné elektrárně Dukovany jsou instalovány čtyři tlakovodní reaktory 

(PWR). Projektové označení těchto reaktorů je VVER 440/213 (obr. 52). VVER 

znamená Vodou chlazený, Vodou moderovaný Energetický Reaktor. Každý z nich  má 

tepelný výkon 1375 MW a elektrický výkon 440 MW. Dnes se jedná o nejrozšířenější 

typ jaderného reaktoru. Reaktory tohoto typu jsou instalovány také v  jaderné elektrárně 

Temelín.  
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Palivem je oxid uraničitý UO2. Palivo je v reaktoru umístěno v 312 palivových 

článcích. Každý článek je tvořen 126 palivovými proutky, ve kterých je palivo 

hermeticky uzavřeno. Mimo to je v reaktoru 37 regulačních kazet s palivovou částí. 

Zlepšené parametry paliva umožnily v roce 1997 přejít z tříletého na čtyřletý palivový 

cyklus (čtyřleté použití v reaktoru).  

 

 

Obr. 52   Tlakovodní reaktor 
 

Teplo, které v aktivní zóně reaktoru vzniká štěpením jader 235U, je odváděno 

chladicí demineralizovanou vodou, která zároveň slouží jako moderátor neutronů. 

Příměs kyseliny borité (max. 12 g na litr vody) navíc přispívá k regulaci výkonu 

reaktoru. 

Šest nezávislých potrubních smyček s čerpadly a parogenerátory zajišťuje 

cirkulaci chladicí vody uzavřené pod vysokým tlakem v primárním reaktorovém 

okruhu. V parogenerátorech předává voda uzavřeného primárního okruhu své teplo 

sekundárnímu okruhu. Sekundární okruh je rovněž uzavřený a naplněný 

demineralizovanou vodou. V parogenerátorech se voda ze sekundárního okruhu 
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přeměňuje na páru, která pohání turbíny. Ke každému reaktoru patří dvě třítělesové 

turbíny. V celé elektrárně je tedy osm takových turbín. Ke každé turbíně je pevně 

připojen generátor (220 MW) elektrického proudu (dvoupólový asynchronní alternátor 

generující napětí 15,75 kV). 

Za turbínami pára kondenzuje zpět na vodu v mohutných kondenzátorech, které 

jsou napájeny chladicím vodním okruhem, který vede do chladicích věží, kde se tato 

voda ochlazuje vzduchem. 

Do konce plánované životnosti bude průběžně probíhat modernizace. Již dnes se 

ale díky vysoké kvalitě hlavních konstrukčních prvků elektrárny uvažuje o prodloužení 

její životnosti o deset let, tj. celkem na čtyřicet let provozu. 

. [2, 3, 7, 18] 
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10. Závěr 
 

Z fyzikálního a chemického popisu radioaktivity je zřejmé, že se jedná o složitý 

děj, který se řídí přísnými přírodními zákony. Přírodní vědy umí tyto zákonitosti velmi 

přesně a podrobně popsat a na základě jejich znalosti jsou lidé schopni obrovskou 

energii spoutanou v jádrech atomů získávat a efektivně využívat. Jaderná energie se 

v současné době využívá nejen na výrobu elektrické energie, ale našla uplatnění v celé 

řadě oblastí liudské činnosti. Bez její pomoci si nedokážeme představit například 

moderní medicínu, nejrůznější průmyslové technologie, či geologický průzkum.  

 

Jaderná energetika však nadále zůstává nejrozsáhlejší oblastí využití energie 

jádra. Jaderná elektrárna je složitý mechanismus, který pro bezchybný a bezpečný 

provoz vyžaduje využití moderních technologií a účast proškoleného personálu. Při 

splnění přísných bezpečnostních provozních opatření nepředstavuje jaderná elektrárna 

žádné riziko pro své okolí ani pro své zaměstnance. Nad její bezpečností bdí 

propracovaný systém aktivních i pasivních mechanismů, ale i přírodní zákony. Jaderné 

elektrárny jsou perspektivní alternativou k uhelným elektrárnám, které patří mezi 

největší znečišťovatele životního prostředí. Elektrická energie vyrobená v jaderné 

elektrárně je ekologická a levná a výkon jaderných elektráren je velmi vysoký ve 

srovnání s alternativními zdroji elektrické energie.  

Největším problémem jaderné energetiky však stále zůstává radioaktivní odpad. 

Na řešení problému s odpady intenzivně pracují mnohé vědecké skupiny a hledají 

vhodné způsoby zneškodnění radioaktivního odpadu nebo jeho následného zpracování.  

 

I když se názory na využití jaderné energie značně liší, nelze popřít fakt, že 

energie jádra je součástí našeho běžného života. Pro využívání jaderné energie hovoří 

množství argumentů, ale je vždy třeba mít na paměti i zápory a možná rizika. Většinu 

rizik však je možno eliminovat vhodnými opatřeními a profesionálním přístupem 

obsluhy. Záleží na každém z nás, jaký postoj k jaderné energii a jejímu využití zaujme.  
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11. Bodový scénář 
 
Celek: Pohled na vedení vysokého napětí 
v kontextu krajiny.  
Detail: dráty s horní částí sloupu. 
Detail: dráty – několik záběrů křížem. 
Zvuk  - je slyšet bzučení elektřiny.  

 
 
 
Elektřina. Setkáváme se s ní na každém 
kroku. V naší republice je 42 % této 
životně důležité energie získáváno 
v jaderných elektrárnách. 

Dráty se prolnou do záblesku v němž se na 
černém pozadí prudce zvětší titulek: 
Jaderné elektrárny -  

- 

Demonstrující na hraničním přechodu. 
Celek a několik detailů. 
 

Je jaderná energetika opravdu tak 
nebezpečná, jak se domnívají tito lidé, 
nebo jejich strach pramení pouze 
z nevědomosti? Pojďme se přesvědčit.   

Několik pohledů na elektrárnu 
v Dukovanech. 
 

V České republice fungují dvě jaderné 
elektrárny - Dukovany a Temelín. Do 
starší z nich, jaderné elektrárny 
Dukovany, která se nachází na 
Českomoravské vrchovině, se půjdeme 
společně podívat. Provoz elektrárny byl 
zahájen roku 1985. V jejím areálu se 
nacházejí čtyři jaderné reaktory, každý s 
elektrickým výkonem 440 MW.  Jaderná 
elektrárna se skládá z několika částí. 

Několik záběrů na ostrahu elektrárny. Proti vniknutí nepovolaných osob i 
případných teroristů je celý objekt 
elektrárny důsledně chráněn ostrahou. 

Animace jaderné elektrárny. 
Na schématu budou postupně zvýrazněny 
jednotlivé části. 

Jaderný reaktor, primární okruh s 
parogenerátorem, sekundární okruh s 
turbogenerátorem a chladící okruh. 

Animace reaktor – pohled do reálu. Při 
popisu vždy z reálu do schématu. 

„Srdcem“ jaderné elektrárny je jaderný 
reaktor, ve kterém probíhá štěpná reakce.  
V reaktoru je uloženo palivo ve formě 
oxidu uraničitého, který obsahuje uran 
obohacený o izotop 235U.  Palivo je nutno 
v průběhu práce reaktoru chladit. Jako 
chladivo se nejčastěji užívá voda. 
Štěpnou reakci pomáhá kontrolovat 
moderátor a řídící tyče.  

Po ukončení popisu pohled na kontejnment. 
Prostřih z animace do reálu. Několik záběrů 
z prostoru pod kontejmentem. 

Celý primární okruh je uzavřen ve 
speciální budově, tzv. kontejmentu, který 
je důležitým bezpečnostním prvkem. 
Jeho konstrukce musí chránit okolí před 
možnou havárií reaktoru a před vnějšími 
vlivy, jakými mohou být např. pád letadla 
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nebo teroristický útok. 
Animace štěpné reakce. Následuje rovnice:  

nKrBaUn 1
0

89
36

144
56

235
92

1
0 3++→+  

v ní budou zakroužkovány tři neutrony. 
 

Jaderné reakce, při nichž dochází 
k rozpadu těžších jader na dvě přibližně 
stejně těžká, se nazývají reakce štěpné. 
Tato reakce probíhá při štěpení 235U 
zpomaleným neutronem. 

Při reakci se uvolňují 2-3 neutrony, které 
mohou štěpit další jádra, a tak počet 
štěpených jader za jednotku času narůstá. 
Nastává řetězová jaderná reakce. Aby 
k ní nedošlo, je třeba reakci řídit tím, že 
zachytíme nadbytečné neutrony.  

Pohled na řídící tyče 
Animace: řez reaktorem, zvýraznění 
jednotlivých typů tyčí současně 
s komentářem. Vždy prostřih do reálu a 
pohled na příslušný druh tyčí (jejich 
uchycení na nádobě reaktoru).  
Záběry vyjmuté řídící tyče. 
 

V reaktoru se k zachycování 
nadbytečných neutronů užívají 
kompenzační a řídící tyče, které se 
zasouvají do aktivní zóny reaktoru a 
pohlcují část uvolněných neutronů. 
Kompenzační tyče slouží k dlouhodobé 
regulaci chodu reaktoru s ohledem na 
obsah štěpného materiálu ve článcích. Po 
naplnění reaktoru palivem jsou zasunuty 
a tlumí průběh reakce. S postupným 
ubýváním štěpného materiálu dochází 
k jejich vysouvání. Tím je zajištěn 
plynulý chod reaktoru. Řídící tyče slouží 
k okamžité regulaci výkonu. Pomocí nich 
lze krátkodobě zvyšovat a snižovat výkon 
zařízení. Další sada tyčí jsou tyče 
havarijní, které slouží při poruše 
k okamžitému zastavení štěpné reakce.  

Pohled na chlazení reaktoru –nejdříve 
animace a pak reál. Následuje pohled na 
čidla.  

Při štěpné reakci se uvolňuje značné 
množství tepla, které je nutno z prostoru 
reaktoru odvádět. Jako chladicí médiuim 
se užívá voda. Tento chladicí okruh se 
nazývá primární a voda z něj nesmí 
uniknout do okolí, protože je 
radioaktivní. Těsnost chladicího okruhu 
je neustále monitorována.  

Pohled do velína na techniky řídící chod 
reaktoru. 

Chod reaktoru i kontrola jeho chlazení  je 
řízen počítači z velína. Nad bezpečností 
bdí kromě počítačového jištění i 
proškolená obsluha. Provoz je 
zabezpečen několika na sobě nezávislými 
bezpečnostními okruhy. 

Pohled do haly s turbogenerátorem 
 

Pára ohřátá teplem z reaktoru pohání 
mohutné turbíny, které vyrábí elektrickou 
energii. 

Pohled do velína na techniky kontrolující Rovněž provoz neaktivní zóny je řízen 
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provoz turbíny. Střih do provozu na 
bezpečnostní čidla a kamery. 

z velína. I zde je kontrolováno prostředí 
na přítomnost radioaktivity řadou čidel. 

Vedení (stožáry) Vyrobená energie je poté dodávána 
vedením do elektrické sítě. 

Kondenzátory Poté co pára projde přes turbínu, musí se 
ochladit, aby mohla opět přebírat teplo z 
primárního okruhu. K tomu slouží 
chladící okruh.  

Chladící věže. Charakteristickým znakem jaderných 
elektráren jsou vysoké chladící věže, ve 
kterých se ochlazuje voda chladícího 
okruhu. 

Závěr – úložiště jaderného odpadu. Pohled 
na kontejnery a na nějaký otevřený. 

Vyhořelé palivo se z reaktoru ukládá do 
přechodného úložiště, kde čeká na 
transport k dalšímu využití nebo uložení. 

Úplný závěr – opět demonstranti. Mají tito lidé pravdu? Myslím, že každý 
z nás si již názor učinil.  
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