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Abstrakt 

Moje závěrečná práce informuje o užitečnosti jaderných elektráren. Na začátku práce jsou 

informace týkající se těžby a zpracování uranu. Poté následuje vysvětlení funkce jaderné elektrárny 

a trocha historie jaderné energetiky. Dále práce popisuje nejzávažnější havárie jaderných 

elektráren. Nakonec si můžete přečíst o bezpečnostních opatřeních a o hlavní výhodě jaderné 

energetiky – vysoké ekologii.   

 

Abstract 

My final work informs about usefulness of nuclear power stations. At the begining of my work there 

is information about mining and utilizing uranium. Then you can read about basic functions of 

nuclear power stations and about history of nuclear energy. The next part of my work describes the 

biggest disasters in nuclear power stations. In the last part of this work you can read about safety 

provisions in nuclear power stations and about their biggest advantage – good ecology.  
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ÚVOD 

Jaderná energie je velice silná a pro tělo všech živočichů i rostlin může být také velice nebezpečná. 

I s touto silou si však člověk dokáže poradit a využít ji ve svůj prospěch. Třeba k výrobě elektrické 

energie. 

Tohle téma jsem si vybral, protože mě zajímá, chci se o něm dozvědět víc, ale hlavně proto, že mě 

nepřestává udivovat, jak je taková jaderná elektrárna brilantně propracované zařízení. 

Cílem mé práce je ukázat, že jaderné elektrárny jsou pro nás svým množstvím vyrobené elektřiny 

důležité a nejsou tak nebezpečné, jak by si někdo mohl myslet. 

  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

6 

1 Jaderné palivo 

V jaderných elektrárnách se energie získává štěpením jádra uranu. Ne všechny izotopy uranu 

(tzn. stejné prvky s rozdílným počtem neutronů v jádře) jsou však vhodným materiálem pro 

štěpení. Jediným štěpitelným přírodním materiálem ke štěpení je izotop uranu U235, který tvoří jen 

zhruba 0,7% všeho přírodního uranu. Paliva, která se nejspíše budou využívat až v budoucnu, jsou 

thorium a možná i helium.  

1.1 Těžba uranu 

Uran se vyskytuje v podobě příměsí v horninách, které označujeme jako uranové rudy. Je to 

například uraninit – oxid uraničitý UO2. Tyto rudy se mohou těžit dvojím způsobem. Buď 

chemickým loužením tzv. in-situ metodou (teprve se začíná rozšiřovat), nebo důlní těžbou 

(povrchovou nebo hlubinnou).  

 

 

Chemické loužení funguje tak, že se do podzemí vpustí látka, která uran rozpustí. Následně se uran 

vyčerpává na povrch. K rozpouštění uranu se používají roztoky, které se snaží být k přírodnímu 

prostředí co nejšetrnější, proto se pH těchto roztoků pohybuje okolo 6,5 – 7 (neutrální). Po vytěžení 

se celý vrt důkladně čistí. V některých zemích např. Austrálii se ale místo šetrného roztoku používá 

Obr. č. 1 – uraninit (smolinec) 
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kyselina sírová. Použitím této kyseliny ale hrozí závažné znečištění podzemních zásob vody. 

Obecně však platí, že je tato metoda levná a nevyžaduje žádný velký zásah do přírodního prostředí. 

Hlubinná důlní těžba se využije v případě, že je uran hlouběji než 120 metrů, v opačném případě se 

využije těžby povrchové. Nevýhodou povrchové těžby ale je to, že se vytěží velké množství jiných 

materiálů než jen uranu. Výhodou ale je nízká cena na provoz a dobrá ventilace. Nevýhodou 

hlubinných dolů je provzdušňování. Vzduch opouštějící hlubinný důl může mít vysokou 

koncentraci radioaktivních plynů (např. radonu). Naopak výhodou je malý zásah do krajiny a méně 

vyprodukovaného odpadu. Nejvíce uranu se těží v Kazachstánu, Kanadě Austrálii, Nigeru, Rusku 

a Namibii. Tyto země dohromady tvoří až 85% celosvětové těžby uranu.  

1.2 Zpracování uranu 

Po vytěžení putuje uranová ruda na mletí. Takto vytěžené rudy obsahují jen asi 0,3% uranu, proto 

je potřeba z tohoto materiálu získat maximum uranu. Uranové rudy se nejprve rozdrtí na velmi 

jemné částečky, které se poté míchají s vodou. Tím vznikne kašovitá hmota, do které se přidává 

kyselina sírová. Přidáním kyseliny sírové se docílí vysrážení až 98% uranu na tzv. “žlutý koláč“. 

1.3 Obohacování uranu 

Takto zpracovaný uran ale pro většinu reaktorů (včetně těch co jsou u nás) neobsahuje dostatečné 

množství štěpitelného izotopu U235. Aby se zvýšila efektivita štěpné reakce, uranové palivo se 

obohacuje o izotop U235.Nejčastěji používané typy reaktorů – tlakovodní (PWR) a varný (BWR) 

potřebují palivo, které obsahuje 3–5 % izotopu U235. To se nemusí zdát mnoho, ale oproti 

přírodnímu uranu, který obsahuje jen 0,7 % U235 je to ve výrobě elektřiny obrovský rozdíl. 

K obohacení se využívá již zmíněný „žlutý koláč“, který se nejdříve chemicky přemění na fluorit 

uranový (UF6), což je plynná látka. Hlavní přednost této sloučeniny je, že zpět na pevné skupenství 

se přeměňuje už při zhruba 57 °C. Uran lze obohatit čtyřmi způsoby: 

1.3.1 Elektromagnetická separace 

Tato metoda funguje tak, že se atomy uranu nejprve elektricky nabijí. Pak se vloží do 

magnetického pole, kde se na základě svých vlastností od sebe oddělí U235 a U238. Každý z těchto 

izotopů se potom pohybuje v jiných obloucích o jiném poloměru. Tímto oddělením se získává směs 

s vyšší koncentrací U235. Elektromagnetická separace je velice energeticky nákladná a z tohoto 

důvodu se přestává pomalu používat. 
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1.3.2 Plynná difuze 

Při obohacování plynnou difuzí je plynný fluorid uranový hnán přes několik stovek nebo dokonce 

tisíc jemných filtrů. U235 je lehčí, a tedy i rychlejší. Tím se oddělí od U238. 

1.3.3 Plynová centrifuga (odstředivka) 

Metoda využívající plynové odstředivky je ze všech způsobů obohacování nejméně energeticky 

náročná, a tudíž nejvíce využívaná. Plynný fluorit uranový se umístí do odstředivky, která se 

roztočí. Zatímco lehčí U235 se drží ve středu, těžší U238 je odstředivou silou umístěno více ke 

kraji odstředivky. Tímto se od sebe oddělí U238 a U235. 

1.3.4 Laserová separace 

Laserová separace funguje tak, že proudící fluorit uranový je ozařován laserem. Laser je nastaven 

tak, aby elektricky nabil pouze izotop U235, který se díky nabití izoluje od ostatních izotopů uranu. 

 

Výsledkem obohacování je menší objem uranového paliva, které však obsahuje více požadovaného 

izotopu U235, který potřebuje naprostá většina jaderných elektráren. Existuje jen málo jaderných 

elektráren, které nepotřebují, aby se uran obohacoval. 

Obr. č. 2 – Laserová separace 
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1.4 Výroba palivových článků 

Po všech procesech je nyní uran připraven, aby se přetvořil do palivových článků. Obohacený uran 

je ve formě fluoritu uranového, ten se nejprve přetvoří na oxid uraničitý. Potom se oxid uraničitý 

rozdrtí, slisuje a zbaví se přebytečné vody. Nakonec se při teplotách vyšších než 1400 °C spéká. 

Nejčastěji je uran spékán do tzv. peletek. Peletky mají tvar válce s průměrem 1–2 cm a výškou 

přibližně 1 cm. Těmito peletkami se plní palivové tyče, které se vkládají do reaktoru jaderné 

elektrárny. V každé palivové tyčí se peletky uspořádávají nad sebe – do sloupce. 

 

 

 

2 Princip jaderné elektrárny 

Samotná štěpná reakce, která je základem pro jaderné elektrárny probíhá v reaktorech. Uran je 

v reaktoru v podobě tabletek. Štěpná reakce probíhá tak, že do jádra uranu pronikne neutron, který 

jádro rozštěpí na dvě zhruba stejně velká jádra. Tímto se získává teplo, které se pak dále využívá. 

Kromě dvou jader se však uvolní ještě další dva neutrony, co poté pokračují ve štěpení dalších 

jader. Aby ke štěpení došlo, potřebujeme tyto jinak velmi rychlé neutrony zpomalit, jinak by se od 

jádra uranu odrazily a ke štěpení by nedošlo. Ke zpomalení je potřeba tzv. moderátor, což je třeba 

voda, nebo grafit (záleží na typu reaktoru). K tomu, aby se dala kontrolovat rychlost štěpení, slouží 

tzv. regulační tyče vyrobené z kadmia nebo směsi oceli a boru. Ty zachycují přebývající neutrony. 

Obr. č. 3 – Peletky 
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Jejich zasouváním a vysouváním z reaktoru se ovlivňuje výkon reaktoru. V případě jakéhokoliv 

nebezpečí se do aktivní zóny reaktoru zasunou tzv. havarijní tyče, které štěpnou reakci okamžitě 

zastaví.  

Struktura elektrárny se odvíjí od typu reaktoru. I přes různé typy reaktorů jde ale o to samé, a to 

získat štěpnou reakcí teplo, které se dále využije k výrobě elektřiny. Nejčastější je typ reaktoru 

VVER (také známý jako PWR), což je reaktor kde se získané teplo používá k ohřevu vody. V obou 

českých jaderných elektrárnách se používá tento typ reaktoru. 

Na výrobě elektrické energie se podílejí celkem tři okruhy: primární – generující teplo, sekundární 

– vytvářející elektřinu a terciární – chladící okruh. V primárním okruhu reaktor svou činností 

ohřívá vodu až na 320 °C. Voda v tomto okruhu je ale pod takovým tlakem, že nedochází k varu 

a odpařování. Ohřátá voda je vedena do parogenerátoru, což je zařízení, kde primární okruh 

předává své teplo vodě sekundárního okruhu, potom se vrací zpět do reaktoru, kde se znovu ohřívá. 

Voda sekundárního okruhu se následně po zahřátí odpařuje a roztáčí tak turbínu. Turbína je na 

společné hřídeli s generátorem, takže otáčením turbíny se otáčí zároveň i generátor, který vytváří 

elektřinu. Pára z turbíny putuje do kondenzátoru. To je místo, kde voda chladícího okruhu odebírá 

teplotu páře sekundárního okruhu a zkapalňuje ji tak. Zkapalněná voda pak následně znovu putuje 

do parogenerátoru. Voda z chladícího okruhu je po průchodu kondenzátorem značně zahřátá, proto 

je odváděna do chladící věže, kde je prouděním vzduchu ochlazována. To znamená, že kouř 

vycházející z chladících věží je jen čistá vodní pára, která ani není znečištěná štěpnou reakcí, 

protože jednotlivé okruhy jsou od sebe oddělené a jediné co si předávají je teplo. Tento cyklus se 

ve všech jaderných elektrárnách neustále opakuje. 

Obr. č. 4 – Princip jaderné elektrárny 
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3 Historie jaderné energetiky 

Uran byl objeven, popsán i pojmenován německým chemikem Martinem Klaprothem roku 1789. 

Až po více než sto letech od objevení uranu si francouzský fyzik Henri Becquerel roku 1896 všiml, 

že tento prvek ze svého jádra vydává radioaktivní alfa a beta záření, které škodí zdraví. Později 

bylo ještě objeveno třetí záření – gama záření a záření nejsilnější, a tedy i nejnebezpečnější – záření 

neutronové. Ještě téhož roku, tedy 1896, manželé Marie a Pierre Curieovi toto záření nazvali 

“radioaktivita“. Tento termín používáme dodnes. Samuel Prescott roku 1898 dokázal zničit 

bakterie v jídle jen použitím radioaktivity. To byl první důkaz, že se jaderná energie může použít 

v lidský prospěch. 

Velký pokrok v této oblasti fyziky udělal italský fyzik Enrico Fermi. Nejprve v roce 1933 

představil svou teorii, že v jádře atomu působí mimořádná síla, která drží protony a neutrony 

pohromadě. Dále se pak zajímal o výzkum neutronů. Prokázal, že k úspěšnému provedení štěpné 

reakce je nutné neutrony zpomalovat. Roku 1934 se poprvé povedlo rozštěpit jádro uranu. Za své 

objevy dostal Nobelovu cenu. Na základě svých výzkumů se svým týmem zkonstruoval a 2. 

prosince 1942 spustil první reaktor. Ten sice nebyl ani zdaleka tak výkonný jako dnešní reaktory, 

ale byl to obrovský pokrok. 

 

 

Obr. č. 5 – Enrico Fermi 
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4 Jaderné elektrárny u nás 

V České republice fungují dvě jaderné elektrárny, a to v Temelíně a v Dukovanech. Tyto dvě 

elektrárny dohromady vyrábí více než třetinu celkové elektřiny v naší republice. Obě elektrárny 

provozuje skupina ČEZ. V současnosti není v plánu v ČR stavět nové jaderné elektrárny, avšak 

rozšíření je možné. V elektrárně Dukovany se řeší přidání nového bloku. Tato stavba ale započne 

nejdříve roku 2035, pokud vše půjde podle předběžného plánu. 

4.1 Jaderná elektrárna Dukovany 

Elektrárna v Dukovanech je první u nás postavenou jadernou elektrárnou. Elektrárnu tvoří čtyři 

tlakovodní reaktory každý o výkonu lehce pod 500 MW. První reaktor byl spuštěn již v květnu 

1985. Od roku 1985 se však v elektrárně hodně změnilo (včetně reaktorů) a to hlavně kvůli vyšší 

bezpečnosti, či větší efektivitě výroby elektřiny. V současnosti elektrárna splňuje všechny 

bezpečnostní požadavky. I tak je ale pravidelně kontrolována. Samotná elektrárna v Dukovanech 

pokrývá kolem 20 % výroby elektřiny v celé ČR. V několika ohledech patří elektrárna 

v Dukovanech mezi světovou špičku např. minimální počet výpadků. 

  

 

Obr. č. 6 – Jaderná elektrárna Dukovany 
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4.2 Jaderná elektrárna Temelín 

Jaderná elektrárna Temelín je v pořadí druhá a v dohledné době poslední postavená elektrárna na 

našem území. Elektrárna v Temelíně má dva tlakovodní reaktory, které jsou ale dvakrát výkonnější 

než v Dukovanech. Každý reaktor má výkon 1082 MW. Momentálně je Temelínská elektrárna 

největším zdrojem elektřiny v ČR. Projekt na výstavbu vznikl v roce 1980. Na všechna potřebná 

povolení se ale muselo čekat, bylo totiž velice důležité prověřit všechny podmínky okolí (např. 

zemětřesení). Vše dopadlo dobře a roku 1986 bylo vydáno stavební povolení. Kvůli změnám 

v politice hlavně roku 1989 se výstavba protáhla a byla dokončena až roku 2000. Na konci tohoto 

roku pak elektrárna vyrobila první elektřinu. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 – Jaderná elektrárna Temelín 
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5 Havárie 

Stejně jako u jiných věcí, i v jaderné energetice může nastat nehoda. Nejvíce nehod se stalo v druhé 

polovině dvacátého století, kdy se testovaly jaderné zbraně nebo se udály nehody v jaderných 

elektrárnách, ať už lehčí, či závažnější. Závažnost těchto nehod určuje mezinárodní stupnice 

jaderných událostí INES (The International Nuclear Event Scale). Tato škála má osm stupňů. 

Začíná na nule – odchylka a končí stupněm sedm – velmi těžká havárie. Událostí označených nula 

až pět se stalo poměrně dost. Velká většina z těchto událostí je však spojena s testováním zbraní, 

nikoli s chybou v jaderných elektrárnách. Události označené číslem sedm, tedy nejzávažnější, se 

staly zatím dvě. Jsou to: havárie čtvrtého bloku Černobylské elektrárny a havárie tří bloků 

Fukušimské elektrárny.  

 

 

5.1 Černobyl 

Jaderná elektrárna Černobyl se nachází na území Ukrajiny. Leží asi 110 km od hlavního města 

Kyjevu a zhruba 15 km od hranice s Běloruskem. Jaderná elektrárna měla čtyři výrobní bloky 

s reaktory typu RBMK (varné reaktory vyráběné výhradně v Sovětském svazu), každý o výkonu 

1000 MW. Černobylská elektrárna fungovala od prosince 1983 do 26. dubna 1986. Havárie nastala 

kvůli kombinaci špatné konstrukce elektrárny, špatně provedené zátěžové zkoušce a špatně 

proškolené obsluze. Na vině této havárie je však především vedení elektrárny, a to jak ředitel, tak 

hlavně vedení osudové směny.  

Obr. č. 8 – Stupnice INES 
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5.1.1 Průběh havárie 

První chyba nastala již roku 1983 při spuštění elektrárny. Všechny součásti elektrárny se měly 

nejprve nanečisto otestovat. To se však nestalo a ředitel elektrárny podepsal dokument 

o úspěšném dokončení výstavby i otestování součástí. Toto bylo první pochybení, které nakonec 

vedlo v nejzávažnější havárii v historii jaderné energetiky. Druhým pochybením byl špatně 

proškolený personál, který přes noc z 25. 4. 1986 na 26. 4. 1986 vedl zátěžový test. Zátěžový test 

měl prověřit, zda se turbína díky setrvačnosti dokáže po náhlém odstavení reaktoru při havárii točit 

ještě 45 sekund, přičemž musí vyrobit dost elektřiny k chlazení reaktoru. Během těchto pár sekund 

by se reaktor měl chladit díky setrvačnosti, poté už by měly být nahozené záložní generátory, které 

by při havárii reaktor zvládly ochladit. 

Přípravy na provedení zkoušky začaly již v odpoledních hodinách 25. dubna. Zkouška se nakonec 

odkládá až na večer. Samotný test začíná po jedenácté hodině večerní. Tou dobou už ale odchází 

domů obsluha připravená na zkoušku, a přichází lidé na noční směnu, kteří nejsou dostatečně 

připraveni test provést. To je další pochybení ze strany vedení. Zkouška začíná snížením tepelného 

výkonu reaktoru na plánovaných 700 MW, což je u tohoto typu reaktoru bezpečnostní minimum. 

O půl jedné ráno výkon reaktoru klesl až na 500 MW. Poté co pracovníci upozorní na nízký výkon 

reaktoru, vedení naopak nařídí snížení výkonu na 200 MW, to je už kritická hodnota. Chvíli po půl 

jedné se ozývá první varování – do reaktoru je přiváděno moc studené vody, která se při takto 

nízkém výkonu nestíhá ohřívat na požadovanou hodnotu a vzniklá pára má kromě nízké teploty 

ještě nízký tlak. Poplach se ignoruje. Krátce po prvním varování klesá výkon reaktoru na pouhých 

30 MW, při kterých začal v reaktoru vznikat xenon 135. Tento izotop xenonu absorbuje téměř 

všechny neutrony potřebné ke štěpné reakci, proto se v takovémto případě musí reaktor odstavit 

minimálně na čtyřiadvacet hodin (za tuto dobu by se měl všechen xenon rozložit). Vedení 

Černobylu tady dělá další chybu. Místo odstavení reaktoru se z reaktoru na pokyn vedení vytahují 

všechny bezpečnostní tyče – absorbátory neutronů, tím se ztrácí kontrola nad výkonem reaktoru. 

Toto neodstavení reaktoru se považuje za osudovou chybu. 

V jednu hodinu ráno se sice podaří výkon reaktoru stabilizovat na 200 MW, ale ani při této teplotě 

se s reaktorem podle předpisů nesmí pracovat. Vedení toto ignoruje a pokračuje se v přípravě 

zkoušky. Znovu se ozývá stejné varování. I podruhé je varování ignorováno. V jednu hodinu 

a dvacet dva minut jde zkouška do finála. Pro jistotu se na počítačích obsluha podívá na stav 

reaktoru. Zjišťují, že je reaktor mimo hranice bezpečnosti, přesto se ve zkoušce pokračuje. 

V jednu hodinu a dvacet tři minut začíná finále testu. Obsluha odpojuje reaktor od turbíny. Zde 

nastává několik dalších chyb, když obsluha vypne některé bezpečnostní opatření. Největší chybou 
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bylo rapidní snížení průtoku vody do reaktoru. Xenon, který předtím snižoval výkon reaktoru, teď 

naopak začíná velice rychle zvyšovat tlak páry, tím se zvyšuje i výkon reaktoru. Navíc, zpomalující 

turbína již nestíhá reaktor ochlazovat. Po asi třiceti vteřinách se začíná vnitřek reaktoru 

deformovat. Nyní zasouvané havarijní tyče se v reaktoru deformují a nemohou tak docílit 

nouzového odstavení reaktoru. Reaktor začíná nekontrolovatelně zvyšovat svůj výkon až na 

desetinásobek projektované míry. Jádro reaktoru je tak rozžhavené, že se při kontaktu s ním se pára 

rozkládá na vodík a kyslík. Nakonec v jednu hodinu dvacet tři minut a čtyřicet sedm sekund 

dochází k výbuchu vodíku a kyslíku. Výbuch je tak silný, že odhodil 1200 tun těžké víko reaktoru 

a prorazil s ním střechu. Po pár sekundách nastala druhá exploze, tentokrát jaderného rázu. Ta měla 

sílu 300 až 500 tun najednou odpáleného TNT. 

Jako první přijeli na místo hasiči. Netušili, co hasí, měli proto jen základní vybavení. Mnoho z nich 

proto zemřelo na radiaci. Nelze přesně určit kolik lidí na ozáření zemřelo. Odhaduje se několik tisíc 

až milion. Je však jisté, že oblak radiace, který se poté přehnal nad Evropou, ozářil mnoho lidí. 

Problém totiž byl, že nikdo nechtěl přiznat chybu, dokonce ani to, že k nějaké havárii vůbec došlo. 

Dnes je kolem čtvrtého bloku postaven sarkofág, aby se zabránilo dalšímu úniku radiace. Dalším 

faktem je, že okolí elektrárny bude ještě několik desítek, či spíše stovek, nebo dokonce tisíc let 

neobyvatelné. 

  

 

Obr. č. 9 – Čtvrtý blok po explozi 
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5.2 Fukušima 

Fukušimská jaderná elektrárna se nachází na východním pobřeží Japonského ostrova Honšú. 

Elektrárna se skládala z šesti reaktorů typu BWR (varný reaktor). Roku 2011 se tady stala havárie, 

která je klasifikována jako nejhorší havárie od Černobylské nehody. Tentokrát však nebyl na vině 

člověk, ale příroda. Havárie nastala kvůli zemětřesení a následné vlně tsunami. Jako kritické se při 

havárii ukázalo především umístění elektrárny na pobřeží – elektrárna byla první věc, na kterou 

vlna tsunami narazila.  

5.2.1 Průběh havárie 

Při havárii byly naštěstí aktivní pouze reaktory v prvním, druhém a třetím bloku. Ve čtvrtém 

reaktoru se měnilo palivu, tudíž byl vypnutý. Pátý a šestý reaktor byly zrovna odstavené. Fakt, že 

pracovaly pouze tři reaktory, se nakonec ukázalo velice šťastné, jinak by byla nehoda mnohem 

vážnější. 

Zemětřesení v Japonsku udeřilo 11. března 2011. Tohle zemětřesení bylo jedno z nejsilnějších 

v celé historii Japonska. Mělo sílu téměř 9 na Richterově stupnici. Hned poté, co seizmografy 

zaznamenaly zemětřesení, havarijní tyče v reaktorech zastavily štěpení uranu. I přes takto silné 

zemětřesení ale elektrárna zůstala skoro nepoškozena. Stromy, které porazilo zemětřesení, 

popadaly na vedení elektrického napětí, a tak se elektrárna nechvíli ocitla bez proudu. Ihned se 

proto zapnuly záložní generátory.  

Hlavní příčina havárie nastala ve tři hodiny a čtyřicet dva minut odpoledne, když udeřila první vlna 

tsunami vyvolaná zemětřesením. Do této doby už byla situace v elektrárně skoro stabilní, avšak 

vlna tsunami nejprve zničila většinu čerpadel vody, kterými se čerpá voda určená k chlazení 

a následně také zatopila rezervní diesel generátory. Tím bylo prakticky znemožněno odstavení 

reaktorů, neboť počítače bez elektrického proudu nemohli ukazovat tlak ani hladinu vody 

v reaktorech. 

Odstavování reaktoru je proces, trvající déle než jenom pár minut. Z tohoto důvodu se reaktory za 

dobu mezi zemětřesením a vlnou tsunami nestihli úplně odstavit. Potom, co se elektrárna ocitla bez 

elektrického napětí, štěpení uranu už sice bylo zastaveno, ale samotné reaktory nebyly ještě úplně 

ochlazené. Jelikož nebyly reaktory úplně odstavené, začal v nich vzrůstat tlak a také teplota. 

V prvním bloku teplota reaktoru stoupla až na 2800 °C. Právě kvůli teplotě začal ventilací unikat 

vodík. Ten se postupně začal hromadit v horním patře prvního bloku. 
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Po dosažení výbušné koncentrace v sobotu 12. 3. (den po zemětřesení), nastala vodíková exploze, 

která byla tak silná, že odpálila střechu prvního bloku. Tento výbuch narušil i střechu druhého 

bloku, kde se následně začal taky koncentrovat vodík. I zde potom došlo k explozi. K dalším 

explozím vodíku došlo také na bloku tři a čtyři. 

Aby nedošlo k výbuchu paliva v reaktorech, museli se chladit. Elektrárna ale byla bez elektrického 

proudu až do 22. března. Palivo se tedy chladilo “ručně“. To znamená, že se musel reaktor 

odtlakovat a otevřít (tím do vzduchu unikala nějaká radiace, které ale bylo méně, než kdyby reaktor 

explodoval). Po odtlakování se do reaktoru jednoduše lila voda. 

Problémem bylo, když se horké palivo protavilo do čerpacího systému a do Tichého oceánu 

bohužel uniklo kolem dvanácti tisíc tun znečištěné vody. I tento problém se ale nakonec vyřešil. 

Po této havárii je bezprostřední okolí elektrárny na desítky let neobyvatelné. Na rozdíl od tragédie 

v Černobylu, však japonské úřady havárii nezatajovali a hned vyhlásili evakuaci, takže na ozáření 

nikdo nezemřel. Avšak při evakuaci samotné zemřelo několik lidí z důvodu nemocí, či stáří.  

 

 

 

Obr. č. 10 – Havárie ve Fukušimě 
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6 Bezpečnostní opatření 

Jaderné elektrárny jsou skvělým služebníkem, ale také velice mocným a zlým pánem. O tom, jak 

zlým pánem jsou, se lidstvo mohlo přesvědčit při haváriích, které bohužel nastaly. Aby k dalším 

nehodám nedošlo, celá řada inženýrů se snaží vymýšlet nová a lepší bezpečnostní opatření. 

O bezpečnost pracovníků se starají protiradiační obleky.  

6.1 Výběr místa   

Výběr vhodného místa je velmi náročný a zdlouhavý proces, při kterém se musí prokázat, že právě 

tato lokalita je ta vhodná. Oblast, kde by měla být vybudována jaderná elektrárna, musí splňovat 

mnoho podmínek. V oblasti musí být dostatečný zdroj vody (vodní nádrž, řeka, jezero atd.), která 

nesmí být moc znečištěná. Za žádných okolností se nesmí stát, že by zde voda došla. Poté by 

hrozila havárie kvůli nedostatku chlazení. Dále nesmí být v dané lokalitě častý výskyt zemětřesení 

(ideálně vůbec). Z tohoto důvodu se ještě před výstavbou elektrárny dlouhodobě zaznamenávají 

otřesy půdy. Nakonec musí mít elektrárna určitý odstup od obydlí lidí. 

6.2 Bezpečný provoz    

Bezpečný provoz jaderné elektrárny zaručuje hned několik faktorů. Jako například, že ještě před 

uvedením elektrárny do provozu se všechny součásti musí nanečisto otestovat. Další ochranou před 

nehodami je častá a velmi přísná kontrola úřadů. Elektrárna musí splňovat všechny podmínky, 

jinak může být okamžitě uzavřena. 

Nedílnou součástí bezpečného provozu je dobře zaškolený personál. Každý pracovník jaderné 

elektrárny musí prokázat skvělý psychický stav, a to jak při nástupu jako nováček, tak i průběžně 

při práci v elektrárně. Kromě náročných psychických testů musí také každý pracovník v elektrárně 

opakovaně procházet dalšími testy, které se týkají jak normálního provozu, tak i provozu při 

kritických momentech. 

6.3 Bezpečnost primárního okruhu 

Primární okruh je jediné místo, kde se v jaderných elektrárnách vyskytuje radiace. Kvůli tomu, je 

také primární okruh nejvíce zabezpečená část elektrárny. Reaktor a potrubí z něho vedoucí je 

pravidelně kontrolováno, únik radiace je nepřijatelný. Při výpadku elektrického proudu jsou zde 

také diesel generátory, které mají za úkol při výpadku elektřiny bezpečně odstavit reaktor. 
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Primární okruh je také připraven i na negativní vnější vlivy. Například při zemětřesení se takřka 

okamžitě zastaví štěpná reakce. To však nestačí. Kolem samotného reaktoru je ještě postavená 

tlaková nádoba, která má za úkol zastavit případný únik veškeré radiace. Dále je kolem celého 

primárního (a části sekundárního) okruhu postaven tzv. kontejnment. V tomto kontejnmentu se 

kromě reaktoru a dalších důležitých částí těchto dvou okruhů nachází taky diesel generátory. 

Kontejnment se totiž obecně považuje za velmi bezpečný. Kontejnment je „schránka“ z betonu 

a oceli vysoká přes čtyřicet metrů. Kontejnment je sto dvacet centimetrů tlustý. Kontejnment musí 

odolat nejrůznějším vlivům okolí. Je konstruován tak, aby odolal zemětřesení, pádu letadla, 

teroristickému útoku a dokonce i pádu menších meteoritů.  

Letový prostor nad elektrárnami v ČR hlídá dokonce armáda. Kdyby se jakékoliv letadlo odklonilo 

od své trasy a letělo by směrem k jaderné elektrárně, armáda vyšle dva letouny, které adekvátně 

zareagují. V nejhorším případě mají piloti oprávnění letadlo sestřelit. 

7 Ekologie 

Mnoho lidí má z jaderných elektráren strach. Tito lidé pak tvrdí, že jaderné elektrárny škodí 

životnímu prostředí, nebo že produkují velké množství radiace. Opak je ale pravdou.  

Jaderná elektrárna je nejefektivnější známý způsob výroby elektřiny. Na poměrně malé ploše 

dokáže jaderná elektrárna vyrobit velké množství elektřiny. Z vrcholků chladících věží stoupá jen 

čistá vodní pára, která neobsahuje ani náznak po radiaci. To také znamená, že elektrárna 

nevypouští do ovzduší žádný oxid uhličitý. Dále z elektrárny odtéká voda, která se použila při 

chlazení. I tato voda je naprosto čistá bez radiace, dokonce je ještě čistší, než jak je do elektrárny 

přiváděna. Je to proto, že se musí vyčistit, aby neucpávala chladící potrubí. Co se týče radiace 

v okolí elektrárny, tak ta není hrozbou. Jediným rentgenem v nemocnici si do těla dostanete více 

radiace než dlouhodobým pobytem poblíž jaderné elektrárny. Můžeme tedy říct, že samotný provoz 

elektrárny je vysoce ekologický. 

Horší je to s ekologií výroby palivových článků. Těžba, zpracování, ale především obohacování 

uranu jsou procesy, při kterých vzniká odpad, který je někdy až smrtelně jedovatý. Nejvíce škodí 

obohacování uranu, proto se vyvíjí nové generace reaktorů, které si vystačí s neobohaceným 

uranem.  

Na rozdíl od třeba uhelné elektrárny, kde po spálení uhlí vzniká popel, který se poté odveze na 

skládku, kde už je prakticky neškodný, v jaderné elektrárně je použité uranové palivo velmi 

nebezpečné svou radioaktivitou. Použité uranové palivo se prozatím skladuje v areálech jaderných 
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elektráren. To však není konečné řešení. Z tohoto paliva dokážou dnešní reaktory spotřebovat 

pouhá asi 4 % celkově obsažené energie. Vědci se proto snaží najít způsob, jak z uranu dostat ještě 

více energie. Pokud nevymyslí, jak dostat z paliva více energie, bude palivo kolem roku 2060 

uloženo do hlubinných skladů, kde bude natrvalo.  
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Závěr 

Jaderné elektrárny sice potřebují palivo, při jehož výrobě vzniká odpad, tento odpad je však pod 

kontrolou. Navíc jaderné elektrárny nepřispívají ke vzniku skleníkových plynů a vyrábí stabilně 

velké množství elektrické energie. Můžeme proto s jistotou tvrdit, že jsou pro nás nenahraditelným 

zdrojem elektřiny. 

 Nejprve jsem se bál, že nebudu schopný napsat zadaný rozsah práce, ale nakonec se ukázalo, že to 

ani není tak těžké. Nejtěžší na celé práci bylo se donutit, abych začal psát, potom už to šlo skoro 

samo. Díky této práci jsem se dozvěděl spoustu nových informací o tomto tématu. Nakonec bych 

chtěl říct, že mám dobrý pocit z toho, že jsem to zvládl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu. 

 

 

  

V Olomouci, červen 2019 _______________________  

           podpis  
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