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Anotace 

Hlavní myšlenkou mé diplomové práce je objasnit a ukázat široké veřejnosti jaký 

význam a pozitivní přínos pro Českou republiku má jaderná energetika a její energie 

do budoucna.  

První část je věnována historii a počátkům jaderné energetiky u nás. Druhá část 

je věnována současné jaderné energetice, jejímu dalšímu využití do budoucna a vlivu 

na životní prostředí. Třetí část se zabývá jadernou energií, jejími alternativami 

a porovnáním, zda do budoucna jádro či uhlí. Čtvrtá část diplomové práce se věnuje právní 

legislativě, kterou se jaderná energetika přísně řídí. Poslední část je částí praktickou, kde 

formou ankety zjistím, názory široké veřejnosti na jadernou energetiku a problematiku 

s tím spojenou u nás.  

Klíčová slova: jaderná energetika, jaderná energie, jaderná elektrárna, energetická 

budoucnost, alternativní zdroje, životní prostředí 

 

 

Summary 

The main thought of my diploma work is to clarify and to show to the general 

public which meaning and positive benefit for the Czech Republic has nuclear industry and 

its energy for the future. The first part is dedicated to history and beginning of nuclear 

industry in our country. The second part is dedicated to current nuclear industry, to its 

future use and its effect on our environment. The third part is concerned with the nuclear 

energy, its options and comparison if its future is core or coal. The fourth part of this 

diploma work is dedicated to the legislation which the nuclear industry is strictly complied 

with.  

The last part is practical – I have used inquiry to find out general public view on 

nuclear industry and issues related to this matter in our country.   

Keywords: nuclear industry, nuclear energy, nuclear power station, energetic future, 

alternative sources, environment 
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1 ÚVOD 

Vysvětlit nezasvěcenému, že reaktor jaderné elektrárny není totéž co atomová 

bomba, že elektrárna spalující uhlí nebo naftu je mnohem nebezpečnější pro lidské zdraví 

i vzhledem k životnímu prostředí než jaderné elektrárny je velmi těžké. Vývoj jaderné 

technologie kladl a stále klade daleko větší důraz na výzkum bezpečnostní techniky 

a na ochranu životního prostředí než rozvoj např. hornictví, chemického průmyslu, 

tepelných elektráren, dopravy, zemědělství atd. Z hlediska bezpečnosti a možných vlivů 

na životní prostředí je současná situace v jaderné energetice proto více než dobrá. 

Perspektivy dalšího zdokonalování bezpečnosti v jaderné energetice jsou na velmi vysoké 

úrovni. Jaderná technologie se liší od využití chemických paliv především menším 

množstvím vedlejších produktů i nižším počtem nebezpečných odpadů. Díky tomu lze 

snáze řešit bezpečnost a problémy životního prostředí u jaderných elektráren než 

u elektráren spalujících, uhlí, naftu nebo plyn. 

Při současné spotřebě fosilních paliv budou tyto zásoby v budoucnu vyčerpány. Při 

jejich spalování je oxid uhličitý uvolňován do atmosféry milionkrát rychleji, než byl kdysi 

z atmosféry odebírán. Tento vážný zásah do rovnováhy naší planety bychom měli mít 

všichni v paměti a podle toho se také chovat. Energii na rozdíl od všech ostatních surovin 

nelze ničím nahradit. Denně přibývá na naší planetě cca čtvrt milionů nových konzumentů, 

kteří se hlásí o svůj podíl na spotřebě energie. Abychom pro ně zajistili potřebné množství 

energie, řekněme na průměrné úrovni globální spotřeby, musel by být uváděn do provozu 

každý druhý den jeden temelínský reaktor. 

Boj proti jaderné energii je jednou z nejnesmyslnějších a nejnebezpečnějších 

ideologií, které vznikly v minulém století. Energie bude stále vzácnější a potřebnější. 

Například, nedostatek pitné vody, který hrozí lidstvu v mnohých oblastech, je lehce 

překonatelný při dostatku energie, ale nepřekonatelný při jejím nedostatku. Jaderná energie 

– mám na mysli klasické uranové reaktory – nejsou a ani nemohou být pro lidstvo 

všelékem. Tvoří však důležitý prostředek jak překonávat energetickou globální krizi, která 

před lidstvem stojí. 

Cílem mé diplomové práce je seznámit s historií a současnou jadernou energetikou 

a její energií, na jakém principu pracují jaderné elektrárny a odstranit zbytečné obavy, 

které brání racionálnímu a efektivnímu využívání jaderné energie. Lidé musí mít příležitost 
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a právo poznat všechny související ekonomické, politické a ekologické problémy jaderné 

energie, stejně jako problémy alternativních cest ekonomického rozvoje. Musí je posoudit 

střízlivě, bez emocí, bez předsudků a zodpovědně. Nejsou to jen otázky pohodlí nebo 

ochrany, tzv. kvality života, jde také o základní problémy ekonomické a politické 

nezávislosti, obhajoby svobody pro budoucí generace. 
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2 SOUHRN HISTORIE JADERNÉ ENERGETIKY 

Jaderná energetika je půlstoletí staré odvětví, které zažilo velice rychlý rozmach 

a do kterého se vložilo mnoho nadějí. Z počátku, jako tomu bylo i u mnoha jiných objevů 

či nových odvětví, byly viděny jen kladné stránky využívání jaderné energie. Problémy, 

které by mohly nastat, byly utajovány nebo podceňovány. Postupem doby, byla však 

většina skutečností odtajněna a jaderná energetika se stala předmětem diskusí odborníků 

a laické veřejnosti. Je dobře známo, že by svět nezískal civilní jadernou technologii 

ve stávající podobě, kdyby nebylo vojenského zájmu o výrobu jaderných zbraní. Zrod 

jaderného průmyslu se datuje do období II. světové války. Tehdy vznikl projekt 

Manhattan, který přivedl na svět atomovou bombu. Po světové válce výdaje na jaderný 

průmysl dosáhly astronomických částek. Jaderné mocnosti se snažily ukázat „mírové“ 

využití jaderné energie [1]. 

První pokusný štěpný jaderný reaktor byl spuštěn v roce 1942 v USA. První 

elektrická energie byla vyrobena testovacím jaderným reaktorem ACRO v USA roku 1952. 

První elektřinu do veřejné sítě vyrobil jaderný reaktor v Obninsku, u Moskvy v červnu 

1954. Byla zde uvedena do provozu první malá jaderná elektrárna s elektrickým výkonem 

5 MW. Od té doby prošla jaderná energetika dlouhým vývojem, v jehož průběhu dosáhla 

vysokého stupně technické dokonalosti a nahromadila mnoho zkušeností. V roce 1990 

připadalo na jadernou elektrárnu 19 % světové produkce elektřiny, v některých státech 

(např. ve Francii) až 70 %. Celkem bylo ve světě v provozu 426 reaktorů s výkonem 

320000 MW a dalších 100 reaktorů bylo ve výstavbě. Největší elektrický výkon jaderných 

elektráren připadal na USA (98000 MW), Francii (52000 MW), bývalý Sovětský svaz 

(34000 MW), Japonsko (29000 MW), Německo (24000 MW), Kanadu (12000 MW) 

a Velkou Británii (11000 MW) [1]. 

Za celou historii jaderné éry došlo celkem k 10 haváriím jaderných elektráren 

v rozsahu stupně 4-7. Tyto havárie zavinily prokazatelně cca 200 ztrát na životech, z toho 

je většina z havárie v Černobylu roku 1986, kde byl stupeň 7 s velkým únikem 

radioaktivity. Když porovnáme jiné katastrofy, které zavinily ztrátu cca 8 miliónů životů, 

je jaderná energetika bezpečná [1], [2]. 
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2.1 Počátek jaderné energetiky u nás 

Na území bývalého Československa byly vybudovány jaderné elektrárny 

v Jaslovských Bohunicích (A-1, V1 a V2 po dvou reaktorech) a v Dukovanech 

na Třebíčsku (4 reaktory). Reaktory v těchto elektrárnách jsou tlakovodní reaktory 

voroněžského typu (VVER), s obohaceným uranem, o jednotkovém výkonu 440 MW 

a nebyly vybaveny ochrannou obálkou [4], [8].  

         Obrázek č. 1 – Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice Zdroj: Atom Info 

 

Elektrárna Jaslovské Bohunice A-1 byla postavena v letech 1948-1972. Její jaderný 

reaktor s označením KS 150 byl vyprojektovaný v bývalém SSSR a Československu. 

Koncepce reaktoru měla ověřit možnost používat jako palivo neobohacený (přírodní) uran.  

Od roku 1979 probíhá postupná likvidace elektrárny A-1. Veškeré jaderné palivo bylo 

na základě mezistátní dohody odvezeno do Ruské federace. Na počátku roku 2009 byly 

v provozu pouze 2 reaktory V2, ale uvažuje se o krátkodobém opětovném zprovoznění 

již odstaveného bloku V1 [8]. 

Dukovanská jaderná elektrárna, která byla vybudována později, je modernější, 

s vyšší bezpečností a má celkový elektrický výkon 1760 MW. V roce 1991 vyrobila 

cca 23 % elektřiny v České republice [4]. 

http://atominfo.cz/wp-content/uploads/2010/06/Jaslovske-Bohunice2.jpg
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Jaderná elektrárna Temelín v jižních Čechách má dva tlakovodní jaderné reaktory 

každý o výkonu 981 MW umístěnými v ochranné obálce. První z reaktorů byl uveden 

do provozu v roce 2002, druhý o rok později. První československá JE A1 v Jaslovských 

Bohunicích, která musela být po provozní nehodě odstavena, používala jako palivo 

neobohacený uran, jako moderátor těžkou vodu a jako chladivo oxid uhličitý [4]. 

2.2 Elektrárna Dukovany 

Historie jaderné elektrárny sahá až do počátku 70. let, kdy tehdejší Sovětský svaz 

a Československo v roce 1970 podepsaly mezivládní dohodu o výstavbě dvou jaderných 

elektráren s výkony 1760 MW. Výstavba JE Dukovany byla započata v roce 1974. Jelikož 

došlo ke změnám v projektu a tím i ke zdržení, k plnému rozjetí výstavby jaderné 

elektrárny došlo až v roce 1978. Rok 1985 měl pro jadernou elektrárnu velký význam. Byl 

uveden do provozu první reaktorový blok. Ke zprovoznění čtvrtého a zatím posledního 

bloku JE Dukovany došlo v roce 1987. Náklady na výstavbu JE činily cca 25 miliard Kč. 

Stavba JE Dukovany probíhala s pomocí tehdy nejlepší dostupných technologií, proto 

je díky vysoké kvalitě hlavních konstrukčních prvků, možné uvažovat o modernizaci 

a prodloužení životnosti jaderné elektrárny o deset let, tedy na čtyřicet let provozu [16]. 

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v ČR. 

Vyrábí nejlevnější proud v ČR: 1 kWH za 0,60 Kč. Je určena pro provoz v základním 

energetickém režimu a pro českou energetickou soustavu má velký význam. V současné 

době má JE čtyři bloky VVER 440, typ V 213, každý o výkonu 440 MW. Celkový výkon 

jaderné elektrárny je 1897 MW. Každý rok dodává do sítě kolem 13 TWh elektrické 

energie, což představuje cca 20 % z celkové spotřeby elektřiny v České republice. V plánu 

jsou další modernizace, které by měly přinést zvýšení výkonu všech bloků na 500 MW 

od roku 2012 [16].  

V aktivní zóně každého reaktoru je umístěno 312 palivových souborů. Každý 

palivový soubor je tvořen 126 palivovými proutky, ve kterých je palivo hermeticky 

uzavřeno. Mimo to je v reaktoru 37 regulačních kazet s palivovou částí. Výška aktivní 

zóny je 2,5 m a průměr 2,88 m. Palivem je uran obohacený přibližně na 4,25 %
235

U (tato 

hodnota se však může měnit). V reaktoru se vyměňuje jedna pětina palivových tyčí ročně. 
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Vsázka paliva reaktoru má hmotnost 42 t. Roční spotřeba reaktoru je tedy 8,4 t, spotřeba 

celé elektrárny je cca 34 t [16]. 

Tabulka 1 - Výrobní ukazatel jaderné elektrárny Dukovany Zdroj: ČEZ  

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výroba 

TWh 

13,755 13,632 13,744 14,025 13,907 14,448 13,995 14,176 14,594 15,464 16,135 

 

Pro potřeby elektrárny byla vybudována Vodní nádrž Dalešice s přečerpávací vodní 

elektrárnou o výkonu 450 MW. Vyrovnávací nádrž této vodní elektrárny slouží zároveň 

jaderné elektrárně Dukovany jako zásobárna vody. Tato soustava může pružně reagovat 

na aktuální energetické potřeby. Objem chladiva v primárním okruhu je 209 m
3
. 

Reaktorem za hodinu proteče 42000 m
3
 vody. Elektrárna má 8 chladících věží. Z nich 

uniká přibližně 500 kg vodní páry za sekundu na odváděný výkon 1000 MW. Chlazení 

je jedním z hlavních problémů pro případnou dostavbu pátého reaktoru, neboť kapacita 

Dalešické přehrady stačí pouze na zhruba 600 MW reaktor. Kapacita systémů, které 

pro nový blok přichází v úvahu, je okolo 1000 MW. V areálu jaderné elektrárny 

je umístěna i sluneční elektrárna o výkonu 10 kW. Vlastníkem JE Dukovany jsou ČEZ, 

které plánují vybudovat v její blízkosti rovněž větrnou elektrárnu [16]. 

Jaderná elektrárna Dukovany patří mezi 13 % nejbezpečnějších na světě. 

Za poslední 3 roky na ní nedošlo k žádné větší poruše. Od roku 2000 nedošlo k žádnému 

automatickému odstavení reaktoru. Roční limit pro pracovníky s ionizujícím zářením 

je 50 mSv za rok, a 100 mSv během 5 let. Elektrárna je držitelem osvědčení Bezpečný 

podnik, které vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí pod garancí Českého úřadu 

bezpečnosti práce. Jaderná elektrárna za celou historii nezaznamenala žádnou havárii 

v provozu ani mimo něj, která by si zasloužila číslo na stupnici havárií. Elektrárna splňuje 

všechny předpoklady pro bezpečný a spolehlivý provoz po dobu 40 let, přičemž 

lze v závislosti na technickém a ekonomickém vývoji očekávat i další prodloužení 

životnosti na cca 60 let. Snaha snižovat náklady na údržbu, neustále se zvyšující poptávka 

po elektrické energii a cíl co nejlépe využít nejnižších proměnných nákladu EDU motivuje 

elektrárnu pracovat především v základním zatížení s co nejvyšší disponibilitou. K dobrým 

výsledkům Jaderné elektrárny Dukovany proto patří i zkracování doby plánovaných 
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odstávek, tj. období, po kterém je ten který výrobní blok mimo provoz. Rozsah odstávek, 

platný v době spuštění elektrárny, předpokládal délku každoročního přerušení provozu 

na 49 dní, délku rozšířené odstávky s vyvezením vnitřních částí reaktoru a zahrnující 

kontrolu vnitřního povrchu reaktorové nádoby (každý 4. rok) 77 dní a ročně jednu běžnou 

opravu o délce 14 dní. S generální opravou každé turbíny v délce 70 dnů se počítalo jednou 

za 3 roky. Již v prvních letech provozu se ukázalo, že běžné opravy nejsou nutné. Cyklus 

generálních oprav turbín byl prodloužen na 4 roky a v současné době tyto generální opravy 

probíhají při rozšířené odstávce. Délky standardních typových odstávek jsou stanoveny 

na 32 a 58 dní, tzn. ročně na 154 dní [16]. 

   Obrázek č. 2 – Jaderná elektrárna Dukovany Zdroj: ČEZ 

 

Jaderná elektrárna Dukovany, jeden z pilířů české energetické soustavy, je umístěna 

asi 30 km jihovýchodně od města Třebíč. Výstavbě elektrárny předcházelo zrušení 

tří vesnic, v jejichž katastrálních územích byla stavba projektována. Jednalo se obce 

Skryje, Lipňany a Heřmanice [16]. 

2.3 Elektrárna Temelín 

Jaderná elektrárna Temelín byla plánována za socialistického Československa jako 

jedna z hlavních staveb energetického systému Československa a bývalé RVHP. Investiční 

http://atominfo.cz/wp-content/uploads/2010/06/Dukovany1.jpg
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záměr na stavbu elektrárny byl vydán v roce 1979. Rozhodnutí, které se týkalo výstavby 

1. a 2. bloku bylo vydáno v roce 1980 a v roce 1981 byla o výstavbě těchto bloků uzavřena 

dohoda mezi bývalým Sovětským svazem a bývalým Československem. Tato byla o rok 

později rozšířena o 3. a 4. blok. V listopadu 1986 bylo vydáno stavební povolení a v únoru 

roku 1987 začala stavba provozních objektů. Po roce 1989 se však stavba začala 

protahovat. Byly zde silné protesty ze strany Rakouska. Proti jaderné elektrárně Temelín 

se po celou dobu její výstavby stavěly řady českých i zahraničních nevládních 

protijaderných organizací. K dokončení výstavby Temelína došlo v letech 2000-2002. 

Plánovaná životnost je odhadována na 30 let. Celkové investiční náklady na výstavbu dvou 

bloků o celkovém elektrickém výkonu 2000 MW dosáhly 98 miliard Kč, což představuje 

investiční náklady ve výši cca 50000 Kč/kW. Celková výroba elektrárny od zahájení 

provozu dosáhla 100 miliard kWh. Takovéto množství elektřiny pokryje spotřebu celé 

ČR na dobu 18 měsíců [9], [16]. 

Temelín je jaderná elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku. Původní 

projekt je založen na ruské technologii reaktorů. Na řízení chodu reaktorů je použita 

americká technologie. Tato kombinace „západních“ a „východních“ technologií byla 

důvodem obav o bezpečnost. Většina vybavení jaderné elektrárny byla dodána českými 

firmami. Má v provozu dva reaktory z původně plánovaných čtyř, každý s elektrickým 

výkonem 1000 MW.  Jako palivo slouží oxid uraničitý (UO2) obohacený o 4,25 % uranu 

235. V reaktoru je celkem 92 tun paliva. Aktivní zóna reaktoru je vysoká 3530 mm a má 

průměr 3160 mm. Je v ní umístěno v přesně stanovených pozicích 163 palivových souborů 

a 61 regulačních tyčí. Palivové soubory jsou uspořádány v hexagonální mříži. Každý 

palivový soubor se skládá z 312 palivových proutků, 18 vodicích trubek a z jedné centrální 

měřící trubky. Palivový cyklus je čtyřletý to znamená, že jednou za rok se vyměňuje 

čtvrtina paliva. V současné době však probíhá přechod na pětiletý cyklus. Spotřeba 

reaktoru je tedy 23 tun, celé elektrárny 46 tun a po přechodu na pětiletý cyklus bude 

spotřeba elektrárny 36,5 tun. K reaktoru jsou připojeny čtyři parogenerátory, každý 

o teplotě páry 278° C a výkonu 1470 tun páry za hodinu. Voda, která přichází 

do parogenerátoru má teplotu 320° C, dochází k předávání tepla vodě sekundárního 

okruhu, kde se vyrábí sytá pára určená pro pohon turbíny. Vyrobená sytá pára má teplotu 

278,5° C a tlak 6,3 MPa. V turbogenerátoru se tepelná energie páry převádí 
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na mechanickou energii pohybu turbíny a ta následně pak na elektrickou energii. 

Parogenerátory jsou dlouhé 14,8 m, jejich vnější průměr je 4,2 – 4,5 m [16], [9]. 

Mohutná konstrukce kontejnmentu chrání reaktor a primární okruh před vnějšími 

vlivy a okolí elektrárny před následky případné havárie. Má průměr 45 m, výšku 

38 m a tloušťku stěn 1,2 m, konstrukce kopule je pouze o 10 cm slabší. Jeho vnitřní 

ocelová výstelka má tloušťku 8 mm. Uvnitř kontejnmentu je trvale udržován mírný tlak, 

který znemožňuje únik menšího množství radioaktivity do okolí. Jsou zde také umístěny 

bazény, ve kterých se po dobu 10 let uskladňuje použité jaderné palivo před tím, než 

se umístí do tzv. meziskladu [16], [9].  

Primární okruh je chlazen čtyřmi vertikálními odstředivými čerpadly o výkonu 

5,1 MW umístěnými na studených větvích cirkulačních smyček. Při nominálních 

parametrech činí průtok jedním čerpadlem 21200 m
3
 za hodinu. Výška čerpadel je 11,9 m. 

Jaderná elektrárna Temelín má čtyři chladící věže typu Iterson, které jsou vysoké 154,8 m. 

Jejich průměr u paty je 130,7 m a povrch vnější stěny činí 44000 m
2
. Maximální průtok 

vody je 17,4 m
3
/s

-1
 [16], [9]. 

         Obrázek č. 3 – Jaderná elektrárna Temelín Zdroj: ČEZ 

 

Jaderná elektrárna Temelín se nachází v Jihočeském kraji asi 5 km jižně od města Týn 

nad Vltavou. Je vzdálená 45 – 50 km od hranic s Německem a Rakouskem. Nachází 
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se na pozemku o rozloze 143 ha, který patří společnosti ČEZ. Lokalita Temelína byla 

určena na základě řady bezpečnostních, technických i ekonomických kritérií. Blízkost řeky 

Vltavy a vodního díla Hněvkovice zajišťuje dostatek vody pro chlazení a díky poměrně 

vysoké nadmořské výšce 500 m nad mořem nemůže být ohrožena povodní [16], [9]. 
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3 SOUČASNÁ JADERNÁ ENERGETIKA A JEJÍ BUDOUCNOST 

Svět má dnes v oblasti energetiky dva hlavní globální problémy – přístup 

k energetickým zdrojům a negativní vliv emisí na změny klimatu na Zemi. Oba řeší 

jaderná energetika. Neprodukuje prakticky žádné „skleníkové“ plyny a naopak 

významným způsobem přispívá ke snížení globálních emisí těchto plynů do ovzduší. 

Jaderné energetické zdroje současně patří všude ve světě mezi nejlevnější. Pro perspektivu 

jaderné energetiky hovoří i dostatek surovin pro výrobu paliva. Ve světě zjištěné zásoby 

uranu činí 4,7 mil. tun, takové mohou vydržet na dalších 85 let. Za předpokladu speciální 

úpravy těžby fosfátů, kde uran figuruje jako vedlejší produkt této těžby, a při nasazení 

rychlých reaktorů vydrží uran na 20000 let. Jaderná energetika může navíc v budoucnu 

přejít na další štěpitelný prvek thorium, jehož světové zásoby jsou se zásobami uranu 

minimálně srovnatelné. Navíc použité jaderné palivo je možné využít jako cennou 

surovinu pro získání paliva nového, obsahuje totiž ještě 95 % uranu [3], [14], [15]. 

Tempo výstavby nových zdrojů elektrické energie v naší zemi neodpovídá trendu 

růstu spotřeby. Nedostatek energetických kapacit hrozí již od roku 2015, a to jak v ČR 

a EU, tak i jinde ve světě. Důvodem větší spotřeby elektřiny je například zvyšující 

se životní standard, domácnosti více vybavené elektrickými spotřebiči, rozvoj průmyslové 

výroby, realizace ekologických projektů, od sanace starých ekologických zátěží 

až po modernizaci nevyhovujících provozů, v oblasti životního prostředí šetrné hromadné 

dopravy je pravděpodobná elektrifikace nových úseků železnic a rozšiřování linek metra 

[3], [14], [15].  

Očekávaný nedostatek výkonu nemohou vyřešit uhelné elektrárny, závislé 

na omezeném množství využitelných zásob uhlí, nebo plynové elektrárny, jejichž provoz 

směřuje k ekonomické a politické závislosti na dovozci plynu. Situaci neřeší ani rozvoj 

využívání obnovitelných zdrojů jako je energie vody a Slunce, ze spalování biomasy či síla 

větru. Trvalý, obnovitelný a čistý energetický zdroj by poskytly vodíkové palivové články, 

leč není k dispozici dostatečné množství vodíku a čisté způsoby jeho výroby jsou nákladné 

[3], [14], [15].  

Stále větší poptávku po elektřině v ČR však může uspokojit energetická kapacita 

v nových jaderných zdrojích, ekonomicky snižujících náklady na výrobu elektrické energie 

a šetrných způsobem výroby elektřiny vůči životnímu prostředí. Česká republika je zemí, 
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kde jaderná energie zůstává na důležitém místě v energetickém mixu a počítá s dostavbou 

dvou nových bloků Temelína, kdy v roce 2013 by mělo dojít k podepsání smlouvy. 

ČR se bez jaderné energetiky neobejde, spotřeba elektrické energie při růstu ekonomiky 

poroste. V současné době energetiku Česka tvoří zhruba z 60 % elektrárny na fosilní 

paliva, tedy černé a hnědé uhlí, z 30 % jádro a zbývajících 10 % jsou obnovitelné zdroje. 

V roce 2030 by podíl fosilních paliv měl klesnout na zhruba 42 % a v roce 2050 dokonce 

na cca 20 %. Je tedy potřeba najít náhradu [3], [14], [15].   

Jaderná energie nabízí kromě omezení emisí skleníkových plynů a oslabení naší 

závislosti na fosilních palivech dvě další a životnímu prostředí prospěšné výhody: 

1. Jaderná energie poskytuje významný a praktický přístup k „ vodíkovému 

hospodářství“. Vodík jako čisté palivo k výrobě elektřiny nabízí příslib čisté, 

zelené energie pro dopravu. Pomocí tepla z vysokoteplotních jaderných 

reaktorů lze levně, efektivně a bez emisí vyrábět vodík.  

2. Jaderná energie má možnost být ve světě využívána k řešení jiné rostoucí krize, 

a to zvyšujícího se nedostatku sladké vody pro potřebu člověka a zavlažování 

plodin. Sladká voda se většinou získává procesem odsolování mořské vody. 

Pomocí vysoké teploty z jaderného reaktoru může být mořská voda zbavována 

soli, čímž se uspokojí stále rostoucí poptávka po sladké vodě [6]. 

3.1 Princip jaderné elektrárny 

Jaderná elektrárna, podobně jako tepelná elektrárna, je zařízení, které využívá tepla 

k výrobě elektrické energie. Zdrojem tepla v klasické elektrárně je hořící uhlí či plyn. 

V jaderné elektrárně se teplo uvolňuje při jaderných reakcích štěpením jader paliva. Toto 

teplo, stejně jako u tepelné elektrárny, slouží k výrobě páry, která pohání turbíny. Jaderná 

elektrárna se od fosilní elektrárny liší v podstatě pouze ohřevem vody pro výrobu páry. 

Tepelná elektrárna využívá na ohřev vody kotel, kdežto jaderná elektrárna vodu ohřívá 

v jaderném reaktoru [1]. 

3.2 Bezpečnost jaderné elektrárny 

Za posledních 25 let se bezpečnost jaderné energetiky celosvětově zlepšila. 

V průběhu vývoje nových projektů jsou díky akumulaci znalostí a zkušeností výrazně 
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zdokonaleny bezpečnostní systémy jaderných elektráren na celém světě. V této souvislosti 

přesahují zkušenosti s úspěšným využíváním technologie VVER v jaderných elektrárnách 

již 1400 reaktorových let. Jaderné elektrárny s touto technologií vykazují vysoký stupeň 

spolehlivosti a výborné reference, které jsou založeny na ověřených procesech. Výhodou 

této technologie je i několik nezávislých a technicky odlišných bezpečnostních systémů, 

které se zakládají na aktivních a pasivních principech ochrany a pomáhají předejít těžkým 

následkům, a to i v případě velkých havárií. Pokud se stane, že přestane fungovat jeden 

ze systémů ochrany, začne běžet jiný. V případě, že reaktory zůstanou bez proudu, jsou 

následně zastaveny a během dlouhé doby je umožněn pasivní odvod tepla. Ruské jaderné 

elektrárny nové generace jsou schopné vydržet vnější trhliny a pád např. velkého letounu 

vážícího cca 10 tun (zhruba odpovídá váze Boeingu 747) [6]. 

Otázka bezpečnosti místa výstavby je dnes stejně důležitá jako bezpečnost samotné 

jaderné elektrárny. Místo se volí s ohledem na různé faktory: vodní toky, směr větru, 

přítomnost jiných průmyslových objektů, osad a možnost vzniku zemětřesení. Provádí 

se řada opatření, které mají vyhodnotit působení jaderné elektrárny na celé okolí [6].   

I když události v jaderné elektrárně Fukušima vyvolaly řadu otázek týkajících 

se stavu jaderných elektráren, nebude možné se v budoucnu bez tohoto energetického 

zdroje obejít. Bezpečnostní opatření však nelze ignorovat. Každá jaderná elektrárna 

je testována a prověřována pro případ havarijních situací. Za účelem bezpečnostní ochrany 

mají právě jaderné elektrárny s technologií VVER dvojitý ochranný plášť reaktoru, 

zachycovač na akumulaci tavení paliva, systém neutralizace vodíku a jiné vyspělé 

technologie, které vylučují vývoj havarijní situace, která nastala v Japonsku [6]. 

Prakticky žádné odvětví lidské činnosti nedostalo do vínku tak výraznou povinnost 

vnitřní kontroly, prověřování a péče, jaká se uplatňuje v provozu jaderných elektráren. 

To se týká nejen jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, bezpečné musí být všechny 

jaderné elektrárny ve světě. Bezpečnost a případné negativní dopady na okolí, jsou 

neustále v centru pozornosti provozovatelů jaderných zařízení a nejširší veřejnosti. 

U žádných technických zařízení neexistuje absolutní bezpečnost. V Jaderných oborech 

se používají speciální termíny, které charakterizují eventuální nebezpečí, resp. bezpečnost 

jaderné elektrárny (např. maximální dosažitelná bezpečnost) [6]. 
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K opatřením pro zajištění bezpečnosti elektráren a obyvatel v okolí patří: 

- bezpečnost místa postavení jaderné elektrárny  

- tři postupné bariéry – kontejnmenty: 

1. kovový povlak palivových tyčí 

2. ocelová nádoba reaktoru – asi 20 cm silná  

3. betonová konstrukce ochranné obálky – asi 90 cm silná – zde je uzavřena 

reaktorová nádoba a primární systém chlazení reaktoru 

- havarijní tyče – skládají se z boru a kadmia absorbujících neutrony, jsou 

zavěšeny nad aktivní zónu reaktoru 

- nouzové odstavení – při abnormálním stavu – únik radioaktivity, vzestup teploty 

v reaktoru, porucha průtoku chladící vody  

- bezpečnostní zařízení dvojnásobné, trojnásobné nebo čtyřnásobné 

- ochrana proti lidské chybě - automatické zařízení neustále monitoruje intenzitu 

jaderné reakce 

- ochrana proti mechanické chybě – automatické poplašné zařízení  

- havarijní dochlazování reaktoru – záložní chladicí systém odčerpává zbytkové 

teplo 

- samoregulační vlastnosti reaktoru a záporný teplotní koeficient reaktivity 

reaktoru 

- snížený tlak vzduchu v budově reaktoru – ochranná obálka naprosto 

vzduchotěsná 

- speciální oděv – pro personál 

- sledování bezpečnosti během operace – velín  

- bezpečnost a výcvik personálu – na prvním místě 

- učení ze zkušeností – zpětná vazba – každá abnormální situace či havárie se 

pečlivě studuje a analyzuje – určení příčin a uskutečnění závěrů pro vylepšení 
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- riziko havárie – pravidelná školení-simulace, znalost vhodných postupů, 

minimalizace důsledků 

- kontroly radioaktivity – detekční zařízení neustále v provozu, měření v několika 

místech kolem elektrárny  

Jaderná bezpečnost a státní dozor 

 Státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti 

radiační ochrany a v oblasti jaderné ochrany v ČR, zajišťuje SÚJB. Jeho hlavním úkolem 

je dbát na bezpečnost jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Sledovat a maximálně 

snižovat možné negativní dopady jaderné elektrárny na okolí, a minimalizovat rizika, 

jejichž následkem by mohla být havárie elektrárny [6]. 

3.3 Hlavní části 

Jaderný reaktor 

Jaderný reaktor je hlavní a nejdůležitější část jaderné elektrárny. Základní 

konstrukce i funkce jaderného reaktoru nejsou vůbec složité. Na základě jejich znalostí 

si každý může udělat představu o fungování jaderné elektrárny, o jejích přednostech 

i nedostatcích [1]. 

Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém probíhá štěpná řetězová reakce a současně 

odvod tepla uvolněného při štěpení. Musí obsahovat štěpný materiál, palivo. Ze zkoumání 

vlastností jaderných paliv se zjistilo, že pravděpodobnost štěpení roste se snižující 

se rychlostí neutronů. Proto je potřeba rychlé neutrony, vzniklé při štěpení, zpomalit 

srážkami s prostředím. Materiál, který v jaderném reaktoru zpomaluje neutrony, se nazývá 

moderátor. Palivo a moderátor vytvářejí prostor, který nazýváme aktivní zóna. Energie 

se při štěpení uvolňuje ve formě tepla. Teplo je z aktivní zóny odváděno chladivem. Počet 

neutronů a tedy rychlost vývinu energie lze regulovat jedině pomocí materiálů, které silně 

pohlcují neutrony, a které je možno z aktivní zóny vysouvat a zasouvat podle požadavků 

na řízení rychlosti jaderných procesů. Z těchto materiálů jsou vyrobeny regulační tyče. 

Celá aktivní zóna se uzavírá do tlakové nádoby. Základem struktury aktivní zóny 

je palivový článek. Palivové články se sestavují do kazet, které se dále sestavují do mříží. 
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Do prostoru mezi kazetami je umisťována soustava regulačních tyčí. Mezi tyčemi 

a kazetami cirkuluje chladivo a moderátor [1], [22]. 

Primární okruh 

Je ta část jaderné elektrárny, kde se teplo vzniklé při štěpné reakci v jaderném 

reaktoru předává chladící látce – vodě. Součástí primárního okruhu je také výměník tepla, 

kde chladící látka ohřívá vodu sekundárního okruhu a mění ji v páru [1], [17]. 

Sekundární okruh 

Tento okruh je od primárního okruhu oddělen výměníkem tepla. V něm se skrze 

stěny trubek primárního okruhu ohřívá voda a mění se v páru. Ta vstupuje do turbíny, kde 

vykoná práci, přitom ztratí tlak a ochladí se. Chladná pára vstupuje z turbíny 

do kondenzátoru, je ochlazována vodou chladícího okruhu, zkapalní a vrací se zpět 

do výměníku tepla [1], [17]. 

Terciální okruh 

Hlavní funkcí tohoto okruhu je vytvoření co nejvyššího podtlaku v kondenzátoru, 

aby došlo k co největší účinnosti turbíny. Čím nižší je teplota vody v terciálním okruhu, 

tím vyšší je podtlak v kondenzátoru [17]. 

Chladící okruh 

Slouží k ochlazování páry v kondenzátoru. Přitom se voda chladícího okruhu ohřeje 

asi o 20° C. K jejímu ochlazení slouží chladící věže, kde se voda rozstřikuje do jemných 

kapek. Odpar je asi 0,5 – 0,6 m
3
/s  u bloku s  výkonem 1000 MW (např. Temelín) [1]. 

Pára, která z chladících věží stoupá, obsahuje jen velice málo radioaktivních látek, 

které se do ní dostávají z relativně čistého sekundárního okruhu [1]. 

3.4 Účinnost a výkon jaderné elektrárny 

Účinnost jaderné elektrárny je vlastně účinností parního cyklu (Rankin-Clausiův 

cyklus). Bývá nižší, než u tepelné elektrárny s ohledem na nižší parametry (teplotu a tlak), 

které se v jaderných elektrárnách z bezpečnostních důvodů používají. Regulace výkonu 

reaktoru se provádí zasouváním regulačních tyčí. Tím, že palivo v reaktoru vyhoří, dochází 
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k nahromadění strusky (izotopy) a klesá zásoba reaktivity. Před zahájením se však musí 

vždy vytvořit rezerva na krytí ztrát při vyhořívání. Kompenzační tyče se vytahují několik 

měsíců. Po jejich úplném vytažení se musí vyměnit palivo. Vyhoření je funkcí životnosti 

a těsnosti povlaku paliva [17].  

Energetický jaderný reaktor musí mít možnost nastavení jakéhokoliv výkonu mezi 

maximálním a nulovým dle potřeby provozu. Tento výkon by měl jít měnit, i když je zde 

jisté omezení. Pokud chceme výkon reaktoru snížit, zasuneme tyč směrem dolů. Reaktor 

se dostane do podkritického stavu, tzn., že v aktivní zóně je nedostatek neutronů a přebytek 

absorbátoru, tím začne probíhat přechodový proces. Budeme-li chtít dostat reaktor 

do nadkritického stavu, tyč opět vysuneme. Zvyšování výkonu reaktoru provádíme 

v podstatě opačnou operací než u snižování výkonu. Tyč posuneme směrem nahoru a tím 

zvýšíme výkon reaktoru. Po nastavení potřebné rychlosti neutronů, začneme tyč zasouvat 

a hledáme kritický stav. Snažíme se reakci ustálit [17], [22]. 

3.5 Uložení a likvidace jaderného odpadu 

Rozlišujeme několik způsobů jak zacházet s radioaktivním odpadem. Nejjednodušší 

je pouhé uložení do doby rozhodnutí, jak se s ním naloží, zda bude znovu zpracován, nebo 

trvale uložen pod zemí. Toto je cesta, kterou si kdysi vybrali Američané. Například Francie 

a Japonsko se rozhodly jít jinou cestou, cestou zpracování odpadů chemickým oddělením 

ochuzeného uranu, plutonia a dalších složek tvořících 97 % celkového objemu. Ochuzený 

uran může být poslán do obohacovacího závodu, kde se v něm zvýší podíl uranu 
235

U 

a potom znovu použit v reaktorech chlazených vodou pod vysokým tlakem. Lze jej také 

jednoduše uložit pro budoucí použití v reaktorech pracujících s rychlými neutrony [6]. 

Úložná zařízení několik set metrů pod zemí jsou pro tyto odpady zvlášť vhodná, 

protože hluboké geologické vrstvy neobsahují žádný život, který by mohl být postižen 

radiací. Vrstva několika desítek metrů půdy spolehlivě odstíní nejen záření alfa, ale i beta 

a gama [6]. 

Aby se snížilo množství odpadů, klade se důraz na snížení jeho objemu. 

V závislosti na druhu odpadu se ke snížení objemu používá odpařování, lisování, spalování 

apod. Vysoce aktivní odpady se obvykle vitrifikují (zeskelňují) nebo zatavují do skla, 

protože v pevné formě je lze snadněji monitorovat než jako tekutinu nebo prášek a krom 
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toho jsou v této formě odolné proti vyluhování. Nevýhodou této metody je nutnost využití 

poměrně složité technologie. Další ze způsobů zneškodňování radioaktivního odpadu 

je cementace a bitumenace. Metoda cementace je založena na vázání vody, obsažené 

v kapalných radioaktivních odpadech, cementem. Kapalný radioaktivní odpad se používá 

k výrobě betonových bloků. Tato metoda přináší řadu výhod, je levná, nepotřebuje složité 

zařízení, výsledný produkt je stabilní, nehořlavý. Její využití je ve světě již mnoho let. 

Jediná nevýhoda spočívá ve významném zvětšení objemu výsledného produktu. 

Bitumenace je metoda, která spočívá v odpaření kapaliny a rozmíchání suchého zbytku 

s roztaveným bitumenem (organická látka podobná asfaltu). Výhoda této metody spočívá 

ve snížení objemu. Odpad je horkým procesem zbaven zbytkové vody. Nevýhodou je však 

hořlavost bitumenu a vyžaduje tudíž speciální opatření při zacházení [17]. 

Odpady musí být umístěny jen tam, kde geologická stabilita zajišťuje jejich 

dlouhodobou ochranu. Vzhledem k relativně malému objemu daného odpadu není nutné, 

aby měla každá jaderná elektrárna vlastní úložiště. Pro každou zemi stačí jediné národní 

úložiště. A jediné vhodně vybavené úložiště by mohlo nakonec uspokojit potřeby celé 

Evropy. Přijmout rozhodnutí, zda budovat podzemní úložiště radioaktivních odpadů, nebo 

ne, a také vybrat místo a metodu uložení není naléhavé. Vzhledem k malému objemu 

se odpady mohou ještě několik dalších desetiletí skladovat v samotných jaderných 

elektrárnách pod velmi přísným dohledem a ve speciálních kontejnerech 

v tzv. meziskladech. Doba, po kterou je palivo v meziskladu, poskytuje dostatek času 

pro vývoj nových metod likvidace a využití těchto odpadů. V ČR se používá metoda 

suchého skladování v betonových sklípcích či kontejnerech [6]. 

V České republice existuje mezisklad vyhořelého jaderného paliva v JE Dukovany. 

Do budoucna je v plánu zřízení obdobného skladu i v JE Temelín. Skladování odpadů 

je v současné době prozatimní záležitostí. Počátkem roku 2003 bylo u nás navrženo 

6 lokalit k vytvoření úložiště jaderného odpadu dle podmínek, jako jsou: neporušené 

geologické prostředí, oblast, kde nehrozí vulkanická činnost, zaplavení či zalednění 

a zemětřesení. V těchto navržených lokalitách byl proveden letecký průzkum a do roku 

2025 by měla být vybrána lokalita, kde bude úložiště jaderného odpadu postaveno. Provoz 

tohoto nově vybudovaného úložiště v ČR se předpokládá zahájit v roce 2065 [6]. 
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3.6 Ekologické vlivy na životní prostředí 

V porovnání s jinými zdroji energie má jaderná energetika nespornou výhodu 

v tom, že povaha radioaktivních rozpadů a působení ionizujícího záření umožňuje aktivní 

výpustě velmi přesně měřit a vyhodnotit jejich přímý a nepřímý vliv na člověka a jeho 

životní prostředí. Tato měření se provádí v případě obou českých jaderných elektráren – JE 

Dukovany a Temelín [5], [6]. 

Hodnocení vlivu jaderné energetiky na životní prostředí lze realizovat buď 

kvantifikací jednotlivých účinků uvolňovaných výpustí, emisí a odpadů, nebo srovnáním 

různých technologií z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Pokud jde o vliv jaderných 

elektráren na kvalitu ovzduší, sledují se výpustě aktivních plynů. V případě vlivu 

na kvalitu vody, hodnotí se výpustě odpadních vod do okolních vodotečí. Pro výpustě jsou 

stanoveny příslušným dozorným orgánem limity. Tyto jsou v souladu se zásadami radiační 

ochrany vždy podstatně přísnější, než by mohly být s ohledem na ochranu zdraví 

a životního prostředí. Provozní limity elektrárny jsou navíc ještě podstatně nižší [5], [6]. 

Výhody atomové energetiky dokládá porovnání radiační zátěže okolí způsobené 

jadernou a tepelnou elektrárnou spalující uhlí. Z porovnání vyplývá, že tepelné elektrárny 

zatěžují životní prostředí daleko více. Radioaktivní látky obsažené v uhlí totiž nemohou 

být při spalování nijak odstraněny a část z nich spolu se spalinami uniká komínem 

do ovzduší. Vzhledem k tomu, že se v emisích u elektráren jedná o odlišné radionuklidy 

(v případě JE jde o vzácné plyny a jód vznikající při štěpné reakci, u uhelných elektráren 

jde o uran, radium a radon), je třeba porovnat účinek vyjádřený pomocí tzv. efektivního 

dávkového ekvivalentu. Ten má pro jadernou elektrárnu hodnotu na úrovni 

0,001 až 0,01 mSv (0,01 tisíciny Sievertu) za rok, zatímco pro uhelnou elektrárnu je tento 

ekvivalent dvakrát až desetkrát větší [5], [6].  

Často se v souvislosti s dopadem činnosti jaderných elektráren hovoří o tepelném 

vlivu. Na ten se pozornost zaměřuje vzhledem k faktu, že prostřednictvím chladících věží 

se do ovzduší odvádí obrovský tepelný výkon. Dlouhodobá pozorování a měření 

v lokalitách s největším počtem jaderných bloků však dokládají, že jde vzhledem k nízkým 

hodnotám o zcela nevyhodnotitelný vliv. Při porovnání vlivů jednotlivých technologií 

výroby elektrické energie na životní prostředí je třeba vyhodnotit celý řetězec činností 

od získávání primárního zdroje až po likvidaci odpadů. Není pochyb o tom, že v případě 
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jaderné energetiky je tento řetězec pod trvalou a velmi přísnou kontrolou dozorných 

orgánů i veřejnosti a že je jeho vliv na životní prostředí důsledně vyhodnocován. Toto však 

nelze tvrdit o jiných technologiích výroby elektrické energie (jde např. o zátěže 

v souvislosti s těžbou uhlí, sanací vytěžených prostorů apod.). Komplexní porovnání, 

i pokud jde o ekonomické vyhodnocení, není jednoduchou záležitostí a staví kvalitu 

a schopnost jednotlivých zdrojů energie do odlišného světla a pořadí [5], [6].  

Vzhledem k tomu, že jaderná elektrárna neprodukuje škodliviny typu oxidu 

siřičitého, oxidu dusíku a jiných karcinogenů, lze tento způsob výroby elektrické energie 

považovat v souvislosti s tvorbou skleníkového efektu za nejekologičtější. Nebezpečí 

atomové elektrárny v souvislosti s oteplováním atmosféry nehrozí. Již v dnešní době 

je jasné, že limity produkce oxidu uhličitého stanovené Kjótskou konferencí by nebylo bez 

využívání jaderné energie prakticky možné splnit [5], [6]. 

Jaderná energie může být považována za čistou energii a je naprosto nezbytná 

pro ochranu životního prostředí, protože je jedinou formou energie, která může uspokojit 

energetické potřeby naší planety a umožnit rozvoj chudých zemí při respektování životního 

prostředí, omezení znečištění a řešení problému globálního oteplování [5], [6]. 
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4 JADERNÁ ENERGIE A JEJÍ ALTERNATIVY 

Téměř 2 miliardy lidí ve světě nemají přístup k elektrické energii. Tento problém 

se bude i nadále zhoršovat, jelikož populace roste. Globální spoléhání na fosilní paliva 

a velké hydroelektrárny budou trendem ještě alespoň do roku 2020, ale to nebude 

dostatečné pro stále větší potřeby lidstva. Řešením tohoto problému může být i jaderná 

energie [9], [21]. 

Jaderná energie je vnitřní energie atomového jádra, která se váže při vzniku jádra 

ze stavebních částic a uvolňuje se při jeho rozbití. V současné době je jednou 

z nejreálnějších technicky zvládnutých a dlouhodobě perspektivních alternativ výroby 

elektřiny u nás i ve světě. V Česku se sice proti jaderné energetice a energii postavila řada 

antijaderných hnutí, jako jsou např. Jihočeské matky nebo česká pobočka nadnárodní 

Greenpeace, ale většina obyvatelstva však rozvoj jaderné energie a energetiky podporuje 

[9], [21]. 

Jaderná energie má výhody v mnoha směrech. Krom toho, že odvrací znečištění 

a degradaci životního prostředí fosilními palivy a zajišťuje světu věčné napájení energií 

bez dotčení zásob zdrojů potřebných pro jiná užití, řeší také nesnadné problémy odpadů, 

přispívá k vyhnutí se válečným snahám a tím zmenšuje rizika z nebezpečných náhod. 

Pokud nenastane nečekaný zlom v možnostech využití obnovitelných zdrojů, nemá 

v budoucnosti jaderná energetika alternativu. Proto si zaslouží velkou pozornost a větší 

investice do výzkumu [9]. 

Tabulka 2 – Náklady na výrobu elektřiny z různých zdrojů, roční využití zdrojů Zdroj: ČEZ  

Elektrárna Jaderná Uhelná Plynová Větrná Sluneční 

Výrobní náklady (EUR/MWh) 30 30 40 50-60 70 

Cena paliva (%) 10 60 80 0 0 

Investiční náklady (EUR/kWe) 2000 1300 350 1700 14000 

Celkové náklady (EUR/MWh) 40 62 53 80 720 

Roční využití (hod) 7140 7140 7140 1000 850 
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4.1 Obnovitelné zdroje 

V současné moderní době je spousta možností jak získávat energii. Jednou 

z alternativ jsou obnovitelné zdroje. Tyto přírodní energetické zdroje, mají schopnost 

částečné nebo úplné obnovy. Do budoucna zásob neobnovitelných zdrojů neustále ubývá 

a dochází ke škodlivému působení na životní prostředí. Obnovitelné zdroje energie jsou 

zdroje, v jejichž čerpání lze pokračovat i v příštích tisíciletích a mají velmi důležitou roly 

v zmenšování emisí kysličníku uhličitého [10].   

Solární energie 

Veškerá sluneční energie dopadající na Zemi, pochází ze slunečního záření. 

Sluneční záření lze přeměnit na teplo. Přeměna pak na elektřinu je dražší a složitější. 

Energii ze slunce můžeme získávat přímo nebo nepřímo. Přímo lze energii získat pomocí 

fotovoltaických panelů a nepřímo pomocí vodních, větrných či tepelných elektráren, které 

spalují biomasu [10], [20]. 

Geotermální energie 

Potenciál geotermální energie je ohromný, je jí 50000 krát více než ostatní energie, 

která se může dostat z ropy a plynu na celém světě. Geotermální zdroje se nacházejí 

v širokém spektru hlubin, od mělkých povrchních až více kilometrů hlubokých rezervoárů 

vroucí vody a páry, která se může přivést na povrch a využít.  V přírodě se tato energie 

objevuje ve formě sopek, pramenů vroucí vody a gejzírů. V některých státech 

se geotermální energie využívá po tisíciletí jako rekreační-léčivé koupání v lázních. 

Hlavním nedostatkem využívání geotermální energie je to, že neexistuje mnoho 

území na světě, která jsou výjimečně výhodná pro exploataci [11].  

Větrná energie 

Větrné elektrárny patří mezi energii, kterou člověk z hlediska vývoje využívá 

nejdéle. Teprve devatenácté a zejména dvacáté století přineslo radikální změnu a připravilo 

tuto energii o dominantní postavení. V posledních letech jsme však svědky poměrně 

výrazné renesance ve využívání větrné energie, a to právě v oblasti výroby elektrické 

energie. Zejména v některých státech západní Evropy se masivně budují větrné elektrárny. 

Současně, jsme však svědky značných rozporů a vášnivých debat, které tento trend 

vyvolává. Získávání energie z větru je velmi teoreticky jednoduché. Vítr, tedy proudící 
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vzduch, se opírá o lopatky větrné turbíny a předává jim část své pohybové energie. 

Ta se mění na mechanickou energii v podobě otáčivého pohybu rotoru a následně 

pak v generátoru na elektrickou. Z toho lze následně stanovit výkon, který lze z větru 

získat, neboť ten je přímo závislý na pohybové energii proudícího vzduchu [7], [21]. 

Využívání větrné energie sebou nese určité problémy a obtíže. Když opomeneme 

otázky týkající se vlivu na životní prostředí jako je ohrožování ptactva, možné rušivé 

zvuky a stroboskopické světelné efekty, narušování rázu krajiny, atd., jsou tyto vlivy pouze 

lokální. Zásadní problémy se jeví v oblasti technicko-provozní a ekonomické. Prvním 

obecně známým problémem je skutečnost, že vítr patří mezi zdroje, které sice mají jako 

celek poměrně velký potenciál, ale jeho využitelnost je značně omezena nízkou hustotou 

výkonu. To znamená, že z jednotky plochy můžeme získat jen malý výkon a pro získání 

větších výkonů musíme budovat velká a poměrně drahá zařízení. Dalším problémem, který 

spadá do technicko-provozní oblasti, je nestabilita výkonu. Výkon větrných elektráren 

nejen že je poměrně malý, ale díky výrazné závislosti na rychlosti větru je navíc značně 

nestálý, protože vítr coby přírodní živel je zcela logicky značně proměnlivý. Elektřinu 

nelze skladovat, a tak musí být výkon elektráren a spotřeba elektřiny stále v rovnováze. 

Stabilní výkon lze však u větrné elektrárny očekávat nejdříve při rychlosti větru 15 -

20 m/s. To ovšem odpovídá 7. až 8. stupni Beauforta, což znamená prudký až bouřlivý vítr, 

a tedy už nic příjemného. Na našem území stojí ještě za zmínku i další dva rizikové 

faktory, a to je poměrně častý výskyt námraz a blesků. Všechny výše uvedené technicko-

provozní problémy nejsou či nebudou neřešitelné, ale pokud bude jejich zvládnutí 

náročnější, tak to bude pochopitelně znamenat také větší náklady na elektřinu vyrobenou 

ve větrných elektrárnách [7], [21].  

Zásadní nevýhodou větrných elektráren je relativně vysoká cena jimi vyráběné 

elektrické energie. Při laickém pohledu se může získávání elektrické energie z větru jevit 

jako velmi výhodné. Postavíme elektrárnu, vítr je zadarmo a údržba kvalitního dobře 

fungujícího zařízení by také neměla vyžadovat příliš velké finanční prostředky. Problém 

ovšem je v tom, že stavba takové větrné elektrárny je zatím poměrně drahá. Větrné 

elektrárny vycházejí investičně bezmála srovnatelné s jadernými, ale využití instalovaného 

výkonu je u nich mnohem nižší. Zatímco dobře fungující jaderná elektrárna běžně pracuje 

více jak 7000 hodin ročně a dosahuje bez problémů koeficientu využití 80 – 90 %, 

u větrných elektráren se tato hodnoty pohybuje pouze někde mezi 20 – 30 %. Důvodem 
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je ona výrazná závislost výkonu na rychlosti větru, kterému neumíme poručit, aby foukal 

ve správnou dobu a potřebnou silou. A tak se i ve vybraných lokalitách stává, že elektrárna 

nepracuje kvůli příliš slabému nebo naopak musí být zastavena kvůli příliš silnému 

či nárazovitému větru. Při provozu často vítr není dost silný, a tak i když elektrárna 

pracuje, dává pouze část výkonu. Výsledkem je pochopitelně nízké využití instalovaného 

výkonu a s tím související růst cen produkované elektřiny [7], [21]. 

Stále zde ale máme nutnost uchovávat i jiný zdroj, v současné době např. 

hnědouhelný. V praxi to znamená, že je tento zdroj udržovaný na provozních hodnotách 

určitým příkonem. Zdroj tedy nevyrábí, ale produkuje emise. V lepším případě je několik 

zdrojů drženo na nízkém výkonu, tak, aby byla rezerva pro případ, když větrný zdroj 

vypoví. Při minimálním výkonu je ale obvykle nižší účinnost a vyšší emise [7], [21]. 

Vodní energie 

Hydroenergie neboli energie vody je obnovitelný zdroj energie, který je v současné 

době velmi významný. Je to jediný zdroj energie, který ekonomicky konkuruje fosilním 

palivům a nukleární energii. Nemůže se však používat všude, protože závisí na množství 

rychle tekoucí vody a dále je potřeba mít dostatečné množství vody během celého roku, 

jelikož elektrický proud nelze levně uskladňovat. Kvůli oscilaci výšky hladiny vody 

se stavějí hráze a akumulační vodní nádrže. To značně působí na cenu celé elektrárny 

a zároveň se tím zvedá i hladina podzemních vod v okolí akumulace. Hladina podzemních 

vod má velký vliv na svět rostlin a zvířat a dle toho je hydroenergie pro okolí ne úplně 

neškodlivá [12], [21]. 

Energie Biomasy 

Biomasa jako jeden z obnovitelných zdrojů energie obsahuje četné produkty 

ze světa rostlin a zvířat. Může se přímo měnit na energii spalováním a tak vyrobit vodní 

páru pro topení v průmyslu a domácnostech. Biomasa pro svoji sennost a nízkou 

koncentraci energie nemá však velký smysl. Tepelný výkon v řádu dvou tří desítek 

MW vyčerpá oblast v okruhu 50 km [12]. 

4.2 Fosilní paliva 

Vzhledem k tomu, že se nadále výrazně spoléháme na spotřebu fosilních paliv, 

je významné snížení emisí skleníkového plynu nepravděpodobné. Investice do jaderné 
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energie by tuto závislost snížily na dlouhou dobu. Jaderná energie je skutečně jednou 

ze správných alternativ k fosilním palivům [6]. 

Uhlí 

Vzniklo před 300 miliony lety z ohromných rostlin, které se usazovaly v močálech. 

Milion let se bláto usazovalo na pozůstatky rostlin, kde se tvořila vysoká teplota a tlak. 

Tím vznikly ideální podmínky pro tvorbu uhlí. Dnes se uhlí nachází vespod skal, kde 

se doluje. Ze všech fosilních paliv je uhlí nejvíce a používalo se ještě za starých časů.  

Z ekologického aspektu je uhlí nejnebezpečnější zdroj energie. Z největší části se skládá 

z uhlíku a vodíku. Uvnitř uhlí najdeme síru, ale i dusík. Tyto nečistoty se při spalování 

dostávají do atmosféry, kde se spojí s párou (například v mracích) a formou kapek padají 

na zem jako slabé kyseliny, kterým říkáme kyselé deště. Nejčistější využití uhlí je ve formě 

plynu [6], [13]. 

Ropa 

Vznikla ze zbytků rostlin a zvířat před mnoha miliony let ve vodě. Zbytky se začaly 

usazovat na dno oceánu, kde docházelo k překrytí pískem a blátem. Působením ohromného 

tlaku a vysoké teploty vznikly surová ropa a zemní plyn. Dnes se vrtá skrze tlusté vrstvy 

písku, bláta a skály, aby se narazilo na ropu. Během spalování ropných derivátů 

se uvolňuje velké množství kysličníku uhličitého (skleníkový plyn) do atmosféry, 

kde dochází k zvyšování teploty, která působí negativně na planetu Zemi [6], [13].  

Zemní plyn 

Ideální fosilní palivo, které je čisté, jednoduché pro transport a komfortní pro 

použití. Je čistější než ropa či uhlí, proto se stále více považuje za řešení pro klimatické 

změny a problémy se špatnou kvalitou vzduchu. U čerpání zemního plynu stále existují 

limity. Zemní plyn nalézáme v různých podzemních tvarech. Některé formace jsou těžší 

a dražší pro využití, ale můžou se zlepšit pro zásobování do budoucna. Když se zemní plyn 

vyčerpá na povrch, přes systémy plynovodu, ukládá se do skladišť a poté 

i ke spotřebitelům [6], [13].  
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4.3 Jaderná paliva 

Jako palivo používají jaderné elektrárny izotop uranu 
235

U, který je nejlépe 

se hodící pro fisi (štěpení). 99 % uranu 
238

U a 0,7 % 
235

U je možné nalézt v přírodě. 

Zatímco 
238

U absorbuje neutrony rychlé, 
235

U se po srážkách s neutrony pomalými rozdělí 

na velice radioaktivní fisové produkty a při tom se osvobozuje na neutrony rychlé. 

Zpomalováním rychlých neutronů a srážkou molekul těžké vody, která se zahřívá, dochází 

k řetězové reakci. V nukleárních reaktorech takový to proces probíhá v přísně 

kontrolovatelných podmínkách.  V konečné použitelné fázi je nukleární (jaderné) palivo 

ve tvaru tablet, dlouhých kolem dva a půl centimetru. Jedna taková to tableta může vyrobit 

přibližně stejné množství energie jako jedna tuna uhlí [9], [21].  

4.4 Jádro či hnědé uhlí – porovnání 

Porovnání produkce odpadů a škodlivin uhelné elektrárny a jaderné elektrárny 

za dobu její životnosti. Spotřeba paliva (uhlí), je určena z elektrického výkonu Temelína. 

Jedná se o porovnání uhlí a jádra pro současný výkon Temelína po dobu 30 let. 

Zadané hodnoty: 

Počet hodin v roce: 8760  

Počet provozních hodin jaderné elektrárny: volím τ = 8000 h/r, předpokládaná životnost 

je 30 let.  

Výkon JE Temelín  P  MW  2000 

Množství paliva za rok JETE: cca 37 t (1110 t/30r) 

Porovnávací palivo, podle měření v Elektrárně Tisová. 

Obsah Uhlíku                         C
r
 % 31,75 

Obsah vodíku                        H
r
 % 2,68 

Obsah síry                              S
r
 % 0,50 

Obsah kyslíku                        O
r
 % 8,10 

Obsah dusíku                        N
r
 % 0,34 

Obsah popelovin                  A
r
 % 18,50 
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Obsah vody                          W
r
 % 38,13 

Výhřevnost                           Qi
r 
 

Účinnost elektrárny            el 

MJ/kg 

% 

11,89 

35 

Spotřeba paliva: 

(Chceme-li určit spotřebu paliva pro uhelnou elektrárnu, určíme ji z výkonu, výhřevnost 

paliva. Výkon je v MW, tedy v J/s, výhřevnost v MJ/kg a účinnost v %, výsledná spotřeba 

paliva vyjde v kg/s.). 

      
 

      
        

    

        
               [kg/s] 

Přepočet na roční spotřebu: (provedeme pomocí předpokládané doby provozu za rok). 

            
    

    

    
                                [t/r] 

Spotřeba za 30 let životnosti: 

 

            
 
                                   [t] 

 

 

Produkce popílku: (provedeme z množství paliva a obsahu popele v palivu. Není důležité, 

kolik se zachytí ve strusce a kolik v popílku, stejně půjde všechno na skládku).  

 

             
  

   
        

    

   
        [kg/s] 

                 
    

    
                           [t/r] 

                                            [t] 

 

 

Produkce CO2: (určíme ze stechiometrického výpočtu pro vznik CO2 při spalování 

v mN
3
/kg paliva, přepočteme na kg/kg pomocí molekulové hmotnosti CO2 a Avogadrovy 

konstanty a pak pomocí množství paliva na produkci za vteřinu, za rok a za dobu 

životnosti). 

 

     
  

   
  
    

  
  

     

   
  
    

  
       [mN

3
/kg] MC = 12 kg/kmol 

           
    

    
       

  

    
       [kg/kg]  MCO2 = 44 kg/kmol 

                                      [kg/s] 

                                                 [t/r] 
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                                       [t] 

Produkce SO2: podobně jako u CO2. 

     
  

   
  
    

  
   

   

   
  
    

  
         [mN

3
/kg] MS = 32 kg/kmol 

           
    

    
       

  

    
        [kg/kg]  MSO2 = 64 kg/kmol 

                                   [kg/s] 

                                             [t/r] 

                                                  [t] 

Z tohoto lze usoudit, že produkce odpadů a škodlivin z jaderné elektrárny je přeci 

jen nižší, než produkce odpadů a škodlivin z elektrárny tepelné.  
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5 PRÁVNÍ LEGISLATIVA 

Jaderná energetika patří mezi průmyslové odvětví, které se velmi přísně řídí právní 

legislativou. Česká republika přistoupila ke všem klíčovým mezinárodním smlouvám 

a úmluvám, které se vztahují k využívání jaderné energie. Plnění úmluv ze strany našeho 

státu je na mezinárodní úrovni kontrolováno a hodnoceno formou pravidelných 

hodnotících zasedání. Probíhají rovněž kontroly plnění závazků Společné úmluvy 

o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady. 

Jednou ze smluv, kterou je Česká republika vázána a která má silný vztah k atomovému 

zákonu je Vídeňská úmluva o odpovědnosti za jaderné škody. U nás byl atomový zákon 

přijat v roce 1997 a je to první zákon, který shrnuje a upravuje systémově právo, které 

se týká jak jaderné energie, jaderné bezpečnosti, tak i nakládání s radioaktivním odpadem 

[19]. 

5.1 Zákon č. 18/1997 Sb.  

Zákon o mírovém využívání jaderné energie neboli „atomový zákon“ upravuje 

způsob, jak využívat jadernou energie a ionizující záření. Stanovuje podmínky 

k vykonávání činností, které souvisejí s využíváním jaderné energie a činností vedoucích 

k ozáření. Veškerá povolení k výkonu činnosti, která jakkoliv souvisí s jadernou energií 

je zdokumentovaná dle zákona. Zákon dále upravuje systém ochrany osob a životního 

prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření. Jsou zde stanoveny povinnosti 

při přípravě a provádění zásahů vedoucího ke snížení přírodního ozáření a ozáření 

v důsledku radiačních nehod. Upraveny jsou také zvláštní požadavky pro zajištění 

občanskoprávní odpovědnosti za škody a zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem. V neposlední řadě zákon řídí výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné 

energie. Je zde přísný dohled nad činnostmi, které vedou k možnému ozáření a nad 

jadernými položkami [18]. 
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6 EMPIRICKÁ ČÁST 

V současné době se celý svět, Česká republika nevyjímaje, potýká s problematikou 

jaderných elektráren. Mezi nejzávažnější problém, který se v současné době řeší, je úplná 

nebo částečná likvidace stávajících jaderných elektráren a s tím spojená problematika 

bezpečného uložení jaderného paliva a odpadu.  

6.1 Cíl průzkumu a jeho hypotéza 

Cílem mého průzkumu, v mnou osloveném počtu spoluobčanů různých věkových 

kategorií a společenského postavení, bylo zjistit, jaké jsou názory na budoucnost jaderných 

elektráren a dalšího vývoje tohoto zdroje energie. V rámci tohoto průzkumu jsem 

si zároveň chtěla ověřit, jaká je znalost jaderné problematiky mezi oslovenými.  

6.2 Charakteristika dotazovaných respondentů 

Vybraný vzorek respondentů byl sestaven tak, aby obsahoval širší spektrum 

dotázaných jak věkem, dosaženým vzděláním, tak i profesním postavením. Dotázané 

respondenty v celkovém počtu 36 jsem rozdělila do tří základních skupin: 

a) studující populace 

b) pracující populace 

c) důchodci. 

Každému z respondentů byl předložen dotazník s 15 otázkami, které byly 

srozumitelné. Návratnost zodpovězených dotazníků byla 100 %. Jednalo se o odpovědi, 

kde bylo potřeba znalostí, vlastního názoru, vlastního odhadu, ale i odpověď typu ANO - 

NE. Dotazník jsem sestavovala, zadávala a zpracovávala sama. 

6.3 Analýza a průzkumné vyhodnocení dat 

Na zjišťování znalostí a sbírání informací byl použit zajímavý a zároveň velmi 

srozumitelný dotazník, který byl na základě stanovených problémů sestaven. Dotazník 

slouží ke zjištění vědomostí, popřípadě k utvoření si ucelenějšího názoru na dotazovanou 

problematiku u vybraného vzorku obyvatel. Na základě zodpovězených otázek dochází 

k vyhodnocení určitých skutečností, znalostí či názorů. Hlavní nevýhodou dotazníku může 
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být malá návratnost či úmyslné zkreslení informací. Výhodou je anonymita dotazovaných 

respondentů, dále pak odpovědi, kde mohou vyslovit svůj vlastní názor či svůj vlastní 

odhad, ale také stručné odpovědi typu ANO – NE. V mém dotazníku z 15 otázek, byla 

pouze jedna uzavřená, ostatní otázky měly otevřenou formulaci. 
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7 Argumenty dotázaných respondentů 

7.1 Co je to atom? 

 

 

 

Z této otázky je patrné, že všichni respondenti mají základní znalosti z oboru 

chemie a vědí, že atom je nejmenší základní stavební částice, nedělitelná, skládající 

se z kladně nabitého jádra obklopeného elektrony, které tvoří elektronový obal. Atom jako 

celek je elektroneutrální. 

  

100% 

Dobře  
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7.2 Co je to radioaktivita? 

 

 

 

Při položení této otázky byly odpovědi respondentů různorodé, v podstatě 97 % 

odpovědí můžeme považovat za správnou. Někteří jasně definovali radioaktivitu, jako 

záření, jiní ji označili jako rozpad jader či samovolnou přeměnou jader. V zásadě můžeme 

radioaktivitu označit jako fyzikální jev- ionizující záření, kde dochází k samovolné vnitřní 

přeměně atomových jader. Zbylá 3 % dotázaných respondentů nevěděla, co si pod pojmem 

radioaktivita mají představit. 

  

97% 

3% 

Dobře  

Špatně  
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7.3 Víte, že radioaktivita existuje všude v přírodě? 

 

 

 

Na tuto uzavřenou otázku respondenti odpovídali buď ANO či NE. 92 % 

dotázaných respondentů ví, že radioaktivita existuje všude v přírodě již odnepaměti. 

Například můžeme uvést existenci uranových dolů v České republice, na Příbramsku.  

Zbylých 8 % na tuto otázku odpovědělo, že neví o existenci radioaktivity volně v přírodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92% 

8% 

Dobře  

Špatně  
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7.4 Co je srdcem jaderné elektrárny, bez kterého by nemohla fungovat? 

 

 

 

To, že se jedná o jaderný reaktor, bez kterého by jaderná elektrárna nemohla 

fungovat, správně formulovalo 83 % dotázaných respondentů. Ostatních 17 % si myslí, 

že se jedná o řídící středisko velín, či dokonce někteří respondenti uvedli, že srdcem 

jaderné elektrárny je jaderné palivo, což svědčí o neznalosti principu fungování jaderných 

elektráren. 

  

83% 

17% 

Dobře  

Špatně 
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7.5 Budoucnost energie je v jádru či ve fosilních palivech? Proč? 

 

 

 

Při této otázce došlo na obsáhlé a zajímavé diskuse ze strany respondentů. Dle 

grafu vidíme, že 75 % souhlasí s jádrem do budoucna. Mají přehled, co způsobuje 

skleníkový efekt, znají problematiku fosilních paliv, která pomalu a jistě docházejí a cca 

za 25 let bude potřeba vzít energii jinde, z jiných zdrojů a tím je jaderná energie, která 

je čistá a dá se vyrábět stále. Zbylých 25 % však rezolutně s jádrem nesouhlasí 

a argumentuje tím, že jaderná elektrárna není bezpečná. Na položenou otázku v čem 

si myslí, proč jsou jaderné elektrárny nebezpečné, však odpověď nenašli. Tudíž můžeme 

usoudit, že zde mají hlavní úlohu v informovanosti pouze média. 

  

75% 

25% 

Souhlasí s jádrem 

Nesouhlasí s jádrem 
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7.6 Která jaderná elektrárna byla v bývalé ČSSR spuštěna jako první 

a v jakém roce? 

 

 

 

V této otázce se dotázaní respondenti rozdělili na tři skupiny. První skupina 

s 11 %, věděla přesně, že v bývalé ČSSR byla jako první spuštěna jaderná elektrárna 

v Jaslovských Bohunicích u Trnavy v roce 1972 (přesně 24.10.). Druhá skupina 

s 36 % věděla správně, že se jednalo o jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice, ale již 

nevěděli, v jakém roce byla spuštěna. Třetí skupina s 53 % bez rozmyšlení uvedla 

Dukovany. Po sdělení správné odpovědi, byla reakce dotázaných zajímavá, protože nikdo 

z nich si neuvědomil, jak je otázka položená, že se jednalo o bývalou ČSSR a ne dnešní 

Českou republiku. 
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7.7 Jak vnímáte jadernou energetiku do budoucna? 

 

 

 

U této otázky došlo opět na velmi zajímavou diskusi ze strany dotázaných 

respondentů. 64 % vnímá jadernou energetiku do budoucna velmi kladně a to z důvodu: 

nárůstu energie, bez které se lidstvo do budoucna neobejde po všech stránkách, fosilní 

paliva, která způsobují skleníkový efekt a zároveň docházejí, vliv na životní prostředí, 

protože jaderná energie je jedna z nejčistších na světě. 5 % dotázaných respondentů na tuto 

otázku neodpovědělo, protože o této problematice nic nevědí, tudíž nemají svůj názor. 

31 % zbylých dotázaných respondentů odpovědělo záporně. Jadernou energetiku 

do budoucna vnímají jako zlo. Na otázku v čem vidí zlo jaderné energie, či problém 

jaderné energetiky, tak nedokázali rozumně odpovědět, což lze přisoudit špatné 

informovanosti v této oblasti. 
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7.8 Kdy a kde se konala mezinárodní konference a výstava „ATOM PRO 

MÍR“?  

 

 

 

Z odpovědí na tuto otázku je patrné, že většina dotázaných respondentů nemá 

absolutně žádné ponětí o první konané mezinárodní konferenci a výstavě atomu. 

25 % respondentů odpověď na tuto otázku dlouho hledalo na internetu, jak sami přiznali. 

Vzhledem k tomu, že se tato mezinárodní konference a výstava s názvem „ATOM PRO 

MÍR“ konala v 50 letech v Ženevě ve státě Švýcarsko, je dostupnost této informace 

na internetových stránkách nepatrná, tudíž došlo ze strany respondentů pouze na velmi 

neúplné odpovědi. Na této konferenci a výstavě byl ATOM prezentován, nejen jako ničivá 

zbraň (atomová bomba), ale hlavně jako pozitivní prostředek, který by sloužil pro potřeby 

lidstva (výroba elektrické energie).  
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7.9 Co se dělá s radioaktivním odpadem z provozu jaderné elektrárny? 

 

 

 

U této otázky proběhla s některými dotázanými respondenty zajímavá diskuse. 

28 % dotázaných respondentů vůbec nemá ponětí, kde se jaderný odpad skladuje, 

či co se s ním děje. Domnívají se, že je uskladněn na skládkách, jako běžný odpad. 

72 % dotázaných správně určilo, že jaderný odpad se skladuje v meziskladech, 

v dočasných úložištích v blízkosti jaderných reaktorů. Registrujeme ještě další správné 

odpovědi na tuto otázku, jako jsou například, že odpad z jaderných elektráren se skladuje 

ve speciálních kontejnerech, v podzemí, v předem vybraných lokalitách a na jeho 

uskladnění se využívají různé metody. Na možnost recyklace jaderného odpadu a jeho 

opětovného využití, zareagovalo pouze pár dotázaných respondentů.  
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7.10 Jaký je poměr množství odpadu z jaderné a tepelné elektrárny, která 

spaluje hnědé uhlí? 

 

 

 

V této otázce došlo na vlastní názory a odhady. 64 % dotázaných respondentů 

vůbec nevědělo, co si pod touto problematikou mají představit a tudíž nemají žádný názor 

ani odhad. Zbylých 36 % svůj názor na poměr množství odpadu z jaderné a tepelné 

elektrárny vyjádřily odhadem v procentech nebo slovním hodnocením elektráren, které 

vždy bylo ku prospěchu elektrárny jaderné, která produkuje nepoměrně méně odpadu 

než elektrárna tepelná a je daleko šetrnější k životnímu prostředí. 
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7.11 Jaké jsou problémy s ukládáním popílku z hnědouhelných elektráren? 

 

 

 

U této otázky 69 % dotázaných respondentů vůbec nezaváhalo s odpovědí. Myslí si, 

že odpověď na tuto otázku většinou znají, i když se mohou mýlit. Problém s ukládáním 

popílku byl nazván ze strany respondentů jako problém moderní doby, kdy se kolem 

elektráren tvoří rostoucí haldy popílků, které pokud jsou zaplavovány vodou, tvoří 

odkaliště.  

V současné době jsou však popeloviny z uhelných elektráren dopravovány často 

hydraulicky na skládky, které jsou spíše zatěsněný bazén, nikoliv halda a musí splňovat 

podmínky pro skladování nebezpečného odpadu. Skládka musí být zabezpečena proti 

průsakům do okolí, protože dalším problémem v této oblasti byla uvedena toxicita popílku, 

která je poměrně vysoká. Zbylých 31 % dotázaných nemá absolutně o této problematice 

žádný přehled.  
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7.12 Jaký je reálný podíl obnovitelných zdrojů energie? 

 

 

 

Tato otázka položena dotázaným respondentům, byla spíše otázkou všeobecného 

přehledu a znalostí týkajících se energetické politiky. 75 % respondentů potvrdilo, že jejich 

znalostní přehled zahrnující tuto problematiku se z větší části přiblížil ke stanoveným 

konstantám (8 % až 15 %), které si Evropská unie stanovila jako cíl do budoucna - 

zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na primární energetické spotřebě. Zbylých 

25 % potvrdilo, že jejich znalosti nejsou natolik bohaté, aby uspokojili správnost této 

otázky.  
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7.13 V čem jsou problémy s nasazením větrné energie? 

 

 

 

Většina tázaných respondentů, která zahrnuje nemalou část je obeznámena 

s problémy větrných elektráren. K této otázce proběhlo spousta zajímavých vlastních 

názoru a úvah ze strany jednotlivých respondentů. Jak vidíme z grafu, 83 % dotázaných 

se shodlo na síle větru, že není v lidské moci tuto sílu ovlivnit.Vítr fouká nebo nefouká 

a od tohoto se samozřejmě odvíjí výkon větrných elektráren a s tím spojená výroba 

elektrické energie. Zajímavé odpovědi zazněly z pohledu přírody. Pro malé děti jsou tyto 

elektrárny poutavou atrakcí, když se točí jako větrníky, ale urbanistický ráz krajiny 

je narušen. Hluk způsobující točící se lopatky elektráren odhánějí ptactvo a zároveň 

způsobují i jeho úhyn, díky špatnému odhadu obvodové rychlosti lopatek elektrárny.  

Naopak 17 % zbylých dotázaných respondentů neznají vůbec žádný problém 

s těmito větrnými elektrárnami. Neumí si ho ani představit, i když si tuto elektrárnu 

vybaví, jak je postavena v přírodě. Neznalost vyplývá z malé informovanosti v této oblasti. 
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7.14 V čem jsou problémy s nasazením vodní energie? 

 

 

 

V této otázce opět došlo na ověření, zda dotázaní respondenti mají všeobecný 

přehled tentokrát v oblasti vodní energetiky. 89 % dotázaných respondentů ví, že se vodní 

energetika dělí na dvě skupiny: malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem 

10 MW a velké vodní elektrárny, které mají vyšší výkon. Malá část z 89 % dotázaných 

respondentů začala uvažovat, kolik má vlastně Česká republika vodních toků. Shodli 

se, že máme pět řízených vodních toků, které jsou dneska státními podniky: Povodí Labe, 

Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Moravy a Povodí Odry. Většina dotázaných si myslí, 

že problém vodních elektráren znají. Spatřují ho ve vysokých pořizovacích nákladech 

a v nízkém výkonu vodních elektráren. Musíme ale říci, že mnoho vodních elektráren 

postavených ve 30. letech minulého století, stále pracuje se stejnými stroji, které je nutno 

čas od času opravit. 

Dále respondenti vidí problém v technické oblasti, ve výškovém spádu vody, 

měnícím se potenciálu vodních toků v jednotlivých ročních obdobích a mají dojem, že na 

výstavbu velkých vodních elektráren je v České republice málo vody. Oproti tomu zbylých 

11 % o žádném problému vodních elektráren neví. 
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7.15 V čem jsou problémy s nasazením biopaliv? 

 

 

 

Z grafu je patrné, že se dotázaní respondenti rozdělili na dvě stejné skupiny. 

50 % dotázaných respondentů neznají a nevidí vůbec žádné problémy s nasazením 

biopaliv. Zejména si nedokáží představit, co se pod pojmem biopalivo vlastně skrývá. Tuto 

neznalost můžeme přisoudit malému zájmu o tuto problematiku ze strany dotázaných 

respondentů, ale lze také usoudit, že je na území České republiky malá dostupnost 

informací k této problematice. Oproti tomu druhá skupina dotázaných respondentů zná 

velice dobře tento problém s nasazením biopaliv. Jedná se o zabrání větší plochy orné půdy 

při pěstování různých plodin, např. palma olejná, kukuřice, cukrová třtina či sója. Dále zde 

respondenti upozornili na nízkou efektivitu, nízký užitek. V České republice je hodně orné 

půdy, která leží ladem, avšak tento proces musí být pečlivě řízen. Dle výzkumu OSN 

můžou biopaliva negativně či dokonce nevratně ovlivnit lidstvo i životní prostředí. Může 

totiž dojít k odlesňování, k vyhnání zemědělců z půdy, což povede k vážným nedostatkům 

potravin a k chudobě.  
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8 ZÁVĚR 

Všechny formy života usilují o co nejpohodlnější rozmnožování a hlavně přežití. 

Člověk je formou přírody a rozšiřuje na planetě objem své živé a mrtvé hmoty. Rychlé 

rozmnožování člověka se opírá o využití technologií, které usnadňují lidem život. Každý 

z nás využívá energii akumulovanou na Zemi nejen ke spalování, ale i k tvorbě nových 

hmot, či léků. Uhlí a ropa jsou hlavní složkou plastických hmot, které nás každodenně 

obklopují. I plastická hmota tedy pochází z původně biologického materiálu. Je tedy zcela 

zákonité, že někdy tato fosilní paliva dojdou. Energii je však potřeba někde brát a rostoucí 

spotřeba energie je součástí dalšího vývoje. Domnívám se, že použití ropy a uhlí 

ke spalování je znakem nízké technologické úrovně dnešní společnosti. 

Vytvoření jaderného reaktoru člověka osvobozuje od závislosti na pozůstatcích 

různých forem života. Uvolňování energie přímo z atomu je mnohem složitější než běžné 

lidské stroje, avšak každá nová technologie je zpočátku riziková. I obyčejný oheň 

je riskantní, člověk se však za staletí naučil tato rizika zvládat. Vůbec nepochybuji o tom, 

že se naučí stejně dobře zvládat i rizika uvolňování energie z atomu.  

Zvyšováním poměru jaderné energie je možné snižovat množství emisí, které 

způsobují skleníkový efekt. Významným podpůrným faktorem pro zvyšování jaderné 

energetiky je i problematika odpadů, které vznikají při spalování uhlí. Na podporu tohoto 

tvrzení můžeme použít statistický údaj, který nám jasněji odpoví na otázku, proč 

podporovat do budoucna jadernou energetiku. Uhelné elektrárny spotřebují 

cca 400 milionů tun uhlí, z čehož je 76 milionů tun odpadu. Jaderná energetika spotřebuje 

pouze 1110 tun jaderného materiálu. Z tohoto množství nám zůstává 1000 tun odpadu, 

což je ovšem zanedbatelné množství oproti uhelným elektrárnám. Na těžbu, přepravu 

a přípravu uhlí pro spalování i na zachycení plynných a tuhých škodlivin, je tudíž spotřeba 

energie enormní. V současnosti příkladem pro nás může být Francie, která mezi zeměmi 

sdruženými v OECD vykazuje jednu z nejnižších hodnot emisí CO2. V tomto ohledu 

je jaderná energetika jednoznačně ekonomičtější a čistější.  

Myslím si, že je však potřeba výrazné podpory jaderné energetiky jak našimi 

zákonodárci, tak ve světě a v neposlední řadě podporu ve světě médií, protože značná část 

lidí se nechá názorově ovlivnit informacemi ze sdělovacích prostředků. 
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Závěrem lze konstatovat, že se podařilo naplnit cíle mé diplomové práce z hlediska 

průzkumu v oblasti znalostí jaderné problematiky a názorů na jadernou energetiku 

do budoucna u osloveného vzorku respondentů. Získané odpovědi na anketní otázky jsem 

graficky, procentuálně a písemně vyhodnotila. Dospěla jsem k závěru, že znalosti v oblasti 

jaderné energetiky jsou průměrné někde i nadprůměrné. Výsledek vyhodnocení však 

do jisté míry ovlivnil výběr anketních otázek, které byly zaměřeny na všeobecné znalosti 

této problematiky. Jednotlivé názory dotázaných respondentů byly ale velmi různorodé. 

Negativní odpovědi vyplynuly z neznalosti či nedostupnosti informací k této problematice. 

Lidé čerpají pouze z informací získaných v médiích, kde je jaderná energetika 

prezentována spíše negativně. 

Je potřeba více informovat širokou veřejnost o tom, jaká pozitivní síla je v atomu a jak 

ji využít na mírové cestě pro potřeby lidstva do budoucna. Ke zvýšení informovanosti 

populace navrhuji tuto problematiku zahrnout do širšího plánu učiva již od druhého stupně 

základních škol, ať už formou rozšířené výuky či zřízením samostatného předmětu 

a v tomto trendu pokračovat i na vyšším stupni vzdělávání. Dále pak pro obyvatelé měst 

či obcí pořádat s odborníky na jadernou energetiku různé besedy či debatní sezení 

a to ve větší míře v oblastech, kde již jaderné elektrárny fungují nebo se v budoucnu 

plánuje jejich výstavba. Velice zajímavé jsou například kampaně propagující jadernou 

energetiku ve Francii, která má významné místo na světovém trhu s jadernou energií 

a pozitivním dopadem na státní rozpočet. Jaderná energetika dnes zasahuje v této zemi 

i do jiných oblastí běžného života obyvatelstva, jako je například oblast 

zemědělskopotravinářská, ve které se konzervují potraviny ionizací, zdravotnictví 

k diagnózám a terapiím, při kterých se radiové částice používají k léčbě vážných patologií, 

jako je třeba rakovina a nemůžeme opomenout ani oblast mikroelektroniky. Takovéto 

propagační kampaně by měli být organizovány i v České republice. Většina obyvatelstva 

možná změní názor na jadernou energetiku jako takovou a určitě se v budoucnu objeví 

mladí odborníci, kteří ve vývoji jaderné energetiky budou schopni přinést lidstvu nové 

pozitivní objevy. 

Současná jaderná energetika je pouhým počátkem technologií uvolňování energie 

z hmoty. Zastavení vývoje a použití jaderné energie považuji za krok zpět. Technologický 

vývoj je primární příčinou rostoucího množství lidí a růstu životní úrovně. Proto rozvoj 

v oblasti jaderné energetiky a její nové technologie podporuji.  
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Anketní dotazník - Jaderná energetika a jaderná energie v České republice 

 

         Údaje o respondentovi: muž   

 

žena   

 

         

   

Věk: 

   

  

 

   

Vzdělání-obor: 

   

  

 

   

Funkce: 

  

    

 

         1. Co je to ATOM? 

                        

  

       

  

                  

         2. Co je to radioaktivita? 

                        

  

       

  

                  

         3. Víte, že radioaktivita existuje všude v přírodě odnepaměti? 

  ANO   

  

NE   

 

NEVÍM   

         4. Co je srdcem jaderné elektrárny, bez kterého by nemohla fungovat? 

                   

  

       

  

                  

         5. Budoucnost energie je v jádru či ve fosilních palivech? Proč? 

                    

  

       

  

                  

         6. Která jaderná elektrárna byla v bývalé ČSSR spuštěna jako první a v jakém roce? 

                  

  

       

  

                  

 7. Jak vnímáte jadernou energetiku do budoucna? 

                  

  

       

  

                  

 8. Kdy a kde se konala mezinárodní konference a výstava "ATOM PRO MÍR“? 
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  9. Co se dělá s radioaktivním odpadem z provozu jaderné elektrárny? 

                   

  

       

  

                  

         10. Jaký je poměr množství odpadu z jaderné a tepelné elektrárny, která spaluje hnědé  

      uhlí? 
                          

  

       

  

                  

         11. Jaké jsou problémy s ukládáním popílku z hnědouhelných elektráren? 

                   

  

       

  

                  

         12. Jaký je reálný podíl obnovitelných zdrojů energie? 

                     

  

       

  

                  

         13. V čem jsou problémy s nasazením větrné energie? 

                     

  

       

  

                  

         14. V čem jsou problémy s nasazením vodní energie? 

                     

  

       

  

                  

         15. V čem jsou problémy s nasazením biopaliv? 

                      

  

       

  

         

 


