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ABSTRAKT 

Tato Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj jaderných reaktorů a na paliva v nich spalované. 

Jsou zde popsány jednotlivé druhy jaderných paliv včetně způsobů, jak se s nimi nakládá, ať uţ 

před, nebo po pouţití v jaderné elektrárně. Součástí je také zmínění situace jaderných elektráren 

v České republice i na Slovensku. Dále je zde popsán stav vývoje některých připravovaných 

projektů budoucnosti. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Jaderná elektrárna; Jaderný reaktor; Jaderné palivo; JHR; MYRRHA; 

ALLEGRO; BREST; 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis focuses on the development of nuclear reactors and the fuel burned 

them. Thesis describes the various types of nuclear fuel, including the ways they are treated either 

before or after use in a nuclear power plant. Also included is a description of the situation of 

nuclear power plants in the Czech Republic and the Slovak Republic. In conclusion focuses on 

the state of some upcoming projects of the future. 

 

 

 

KEY WORDS:  nuclear power; nuclear reactor; nuclear fuel; JHR; MYRRHA; 

ALLEGRO; BREST 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
LWR   (Light water reactor) - Lehkovodní reaktor 

PWR   (Pressurized water reactor) - Lehkovodní tlakový reaktor 

VVER (vodo-vodjanoj energetičeskij reaktor) - Lehkovodní tlakový reaktor, 

Ruská koncepce reaktoru PWR 

BWR  (Boiling water reactor) - Lehkovodní varný reaktor 

CANDU  (Canada deuterium uranium) - Kanadský těţkovodní reaktor 

RBMK  (Reaktor Bolšoj Moščnosti kanalnyj) - Lehkovodní grafitem moderovaný 

reaktor 

AGR  (Advanced gas-cooled reactor) - Pokročilý plynem chlazený grafitem 

moderovaný reaktor 

CANDU 6  (Canada deuterium uranium) - Pokročilý Kanadský těţkovodní reaktor 

SYSTEM 80+  Lehkovodní reaktor firmy ABB-CE 

ABB-CE  Firma vyrábějící reaktory System 80+ 

ABWR   (Advanced boiling water reactor) - Pokročilý reaktor BWR 

ACR1000  (Advanced candu reactor) - Lehkovodní reaktor vycházející z reaktoru 

CANDU 6 

AP1000  Kompaktní reaktory firmy Westinghouse 

APWR  (Advanced pressurized water reactor) - Pokročilý reaktor PWR 

EPR  (European pressurized reactor) - Modifikovaný reaktor PWR od 

společnosti AREVA 

ESBWR   (Economic simplified boiling water reactor) - Zjednodušený reaktor BWR 

FBR   (Fast breeder reactor) - Rychlý mnoţivý reaktor 

TVEL   Jedna z předních firem, vyrábějících jaderná paliva 

ALVEL   (ALTA + TVEL) – Spojení firem zabívajících se dodávkou jaderných paliv 

JE   Jaderná elektrárna 
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1 ÚVOD 
Co je elektrická energie? Nad tím se mnozí z nás ani nepozastavují, i kdyţ si svět bez ní 

nedokáţeme představit. Je pro nás velmi důleţitá. Bohuţel se stala naprostou samozřejmostí  

a kaţdý její, ba i malý výpadek, můţe mít váţné následky. Dnes je vše postaveno na 

technologiích a většina z nich bez elektrické energie nemůţe fungovat. Je součástí ţivota kaţdého 

z nás, ale téměř nikoho nezajímá, kde se vlastně bere a co je třeba pro její výrobu. 

Je mnoho moţností jak tuto energii získat. Jednou z nich je jaderná energetika, které se budu 

věnovat v této práci. Jaderné elektrárny jsou rozšířené po celém světě. Je pravdou, ţe zdroje pro 

jadernou energetiku jsou neobnovitelné a vyčerpatelné, ale při aktuální světové spotřebě 

jaderného paliva je jich stále dostatek. Myslím si, ţe jaderná energetika má ve světě svojí 

budoucnost a stojí za to jí věnovat pozornost, snaţit se o její zdokonalení a rozšíření.  

Tato bakalářská práce je volným navázáním na mojí semestrální práci, kde jsem se věnoval 

především historii a historickému vývoji jaderných reaktorů včetně jejich paliv. V bakalářské 

práci chci tyto informace doplnit o stav jaderných elektráren na našem území. Dále se budu 

věnovat práci s jaderným palivem od vývoje aţ po výrobu. V poslední fázi se budu zmiňovat  

o projektech, které zatím nejsou v provozu, ale v budoucnu se s nimi můţeme setkat. 
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2 HISTORIE A VÝVOJ JADERNÝCH REAKTORŮ A JEJICH 

PALIV 

2.1 Počátky jaderné energetiky 

První zmínky o jaderném palivu (uranu) se objevují v roce 1789, kdy M.Klaproth objevil 

v jáchymovském smolinci látku, kterou nazval „uran“. Po tomto významném objevu však nebylo 

jasné, jak by se nově vynalezená látka dala vyuţít. Dlouhou dobu se bádalo, aţ se ze sloučenin 

uranu začaly vyrábět fluoreskující skla a keramická barviva. Právě díky tomuto vyuţití, se začala 

uranová ruda těţit. Úplně první vyuţití uranu v reaktoru je datováno k 2.12.1942, kdy výzkumná 

skupina pod vedením Enrica Fermi spustila na fotbalovém hřišti Chicagské univerzity první 

jaderný reaktor. Palivem byl přírodní uran moderovaný grafitem a reakce probíhala 28 minut. 

Velký zájem o vyuţití toho objevu měla hlavně armáda, která do výzkumu značně investovala a 

začala vyvíjet jaderné zbraně. Po druhé světové válce bylo však rozhodnuto, ţe jaderná 

energetika by měla především slouţit lidem. Toto rozhodnutí bylo důleţitým okamţikem a na 

jeho základě se vývoj ubíral směrem k výstavbě prvních jaderných elektráren.[1] 

2.2 První jaderná elektrárna 

První jaderná elektrárna na světě se nachází ve městě Obninsk přibliţně 100km od Moskvy 

v tehdejším sovětském svazu. Její výstavba začala v roce 1951 a do provozu byla uvedena 

27.6.1954. Jelikoţ byla tato elektrárna první na světě, tak bylo nutné na ní provést spoustu testů, 

aby i vývoj v oblasti jaderné energetiky mohl jít vpřed. Proto měla elektrárna zabudovaných 

spoustu systémů, které nebyly nutné pro její provoz, ale pro výzkum byly nesmírně důleţité. 

Právě díky těmto systémům se z elektrárny po pěti letech provozu stala elektrárna pouze 

testovací. To platilo aţ do roku 2002, kdy byla elektrárna definitivně uzavřena. 

V této elektrárně měl také premiéru reaktor typu AM-1, tento reaktor pracuje s 5 % 

obohacením 
235

U. Palivo mělo tvar dutého válce[5]. Kaţdý palivový kanál obsahoval 4 palivové 

články. Mezi nimi se nacházela trubice s chladící kapalinou, která pokračovala aţ na dno 

reaktoru, a dutým středem palivového článku se chladící kapalina vracela a pokračovala 

z reaktoru do parogenerátoru. Zbytek palivového kanálu byl vyplněn grafitem, který v reaktoru 

plnil funkci moderátoru. 

Kaţdý reaktor obsahoval 128 pracovních kanálů, 18 regulačních tyčí a 4 tyče automatické 

regulace, které udrţovali výkon reaktoru v rozmezí 3 %, a účinkovaly také při rizikových 

stavech, jako bylo např. prudké zvednutí výkonu o více neţ 20% nebo při poruše chlazení 

jednoho z palivových kanálů. 

Tento reaktor byl předchůdcem reaktoru typu RBMK. 
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Obr. 2-1 Palivový kanál reaktoru AM-1 [27] 

 

2.3 Vývoj jaderných reaktorů 

 

Obr. 2-2 Vývoj jaderných reaktorů [3] 
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2.3.1 Reaktory Generace I 

Jedná se o prototypy reaktorů postavené na počátku jaderné energetiky. Vyznačují se niţší 

účinností a na dnešní poměry je i jejich zabezpečení na niţší úrovni. Jejich výstavba se počítá 

pouze na jednotky kusů a téměř všechny jsou jiţ k 1.5.2013 vyřazeny z provozu. Výjimku tvoří 

reaktor typu Magnox v elektrárně Wylfa ve Velké Británii. 

Reaktor typu Magnox se od ostatních liší hlavně v tom, ţe pracuje s přírodním uranem. 

Přírodním uranem rozumíme uran, který se po jeho získání uţ nijak neupravuje obohacováním. 

Přírodní uran získáváme v tomto hmotnostním procentuálním zastoupení: 

 

238
U – 99,28 % 

235
U – 0,715 % 

234
U – 0,0057 % 

 

Palivo pro reaktor Magnox je ve formě tyčí z kovového uranu, který je potaţen oxidem 

hořčíku. Konstrukce zde umoţňuje doplňovat palivo za provozu reaktoru. Tyče jsou zasouvány 

do aktivní zóny reaktoru. Jako chladící médium se pouţívá oxid uhličitý, který cirkuluje 

reaktorem a dmychadlem je vháněn do parogenerátoru, kde svou tepelnou energii předává vodě, 

která v podobě páry postupuje do turbíny. 

  

 

Obr. 2-3 Schéma reaktoru Magnox [26] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/MAGNOX.jpg
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2.3.2 Reaktory generace II 

Reaktory generace II jsou momentálně nejpouţívanějšími reaktory. To dokazuje i fakt ţe 

tlakovodních reaktorů, moderovaných a zároveň chlazených vodou typu VVER a PWR je po 

celém světě nainstalováno více neţ 60% [23]. Do reaktorů generace II řadíme:  

 Lehkovodní reaktory (LWR), které dělíme na tlakovodní (PWR) a varné (BWR).  

 Těţkovodní reaktory (HWR) 

 Grafitové reaktory chlazené lehkou vodou (RBMK) 

 Plynem chlazené reaktory (AGR) 

 Rychlé mnoţivé reaktory (FBR) 

2.3.2.1 Reaktory typu PWR (VVER) 

Původně byl tento tlakovodní reaktor vyvinut v USA (PWR), zároveň se stejný typ reaktoru 

vyvíjel v Rusku (VVER). Jedná se o nejrozšířenější reaktory, na celém světě jich je v provozu 

přesně 272 z celkových 436 [23]. V tomto tlakovodním reaktoru je jako moderátor a chladivo 

zároveň pouţita voda. 

Palivo pro reaktory PWR je dodáváno ve formě pelet z oxidu uraničitého obohaceného na 

3,1 aţ 4,9 % 
235

U [3]. Tyto pelety jsou hermeticky uzavřeny v palivových prutech ze zirkoniové 

slitiny a vzduchové mezery mezi peletami a stěnami trubičky jsou vyplněny heliem. Z palivových 

prutů se skládá palivový soubor, jenţ je zobrazen na obrázku Obr. 2-4. Z těchto palivových 

souborů se skládá aktivní zóna uvnitř tlakové nádoby. Aktivní zónou cirkuluje chladící voda pod 

vysokým tlakem 15,7 MPa [3] a přejímá energii ze štěpení, která zvyšuje její teplotu. Chladící 

voda je dále vedena do parogenerátoru, kde předává svou energii vodě pod niţším tlakem a ta se 

mění v páru a pohání turbínu. 

 

 

 

1 - Palivové pruty 

2 - Regulační tyče 

Obr. 2-4 Palivový soubor reaktoru VVER 1000 [4] 
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Obr. 2-5 Palivová peleta UO2  [4] 

 

Na obrázku Obr. 2-5 je vyobrazena palivová peleta z oxidu uraničitého. Peleta má průměr  

1 cm a délku 1 aţ 9 cm [4] podle typu reaktoru, pro který je vyrobena. Strany pelety mají 

čočkové vybrání, je to z toho důvodu ţe ve středu pelety vznikají větší tlaky a tím i větší teploty, 

tento tvar napomáhá chlazení a zároveň odvodu štěpných plynů vznikajících při štěpení z pelety, 

tím i předchází případnému tavení pelety. 

 

2.3.2.2 Reaktory typu BWR 

Jedná se o lehkovodní varný reaktor. Tento typ je velmi podobný předešlému tlakovodnímu 

reaktoru. Hlavním rozdílem oproti PWR je, ţe voda v reaktoru BWR má niţší tlak a reaktor 

pracuje jako jednookruhový. Z toho vyplývá, ţe voda v reaktoru nepředává tepelnou energii 

jinému médiu, ale setrvá v reaktoru aţ do bodu varu a pak ve formě páry pokračuje na turbínu. 

I palivo do reaktoru BWR je podobné jako u PWR. U BWR se pouţívají válečky z oxidu 

uraničitého, rozdílem je však obohacení, které je zde niţší a to cca 2,1 % 
235

U [3]. 

 

2.3.2.3 Reaktory typu HWR 

Hlavním představitelem těţkovodních reaktorů je reaktor CANDU. Tyto těţkovodní reaktory 

Kanadské výroby pouţívají jako moderátor i jako chladivo tzv. „těţkou vodu“. Jelikoţ však 

s rostoucí teplotou klesá moderační schopnost, musí mít moderátor i chladící voda vlastní okruh. 

Reaktory CANDU jsou technicky velmi sloţité, i přesto jsou ale povaţovány za jedny 

z nejbezpečnějších. [24] 

Palivo reaktorů CANDU je přírodní uran ve formě oxidu uraničitého. Reaktory CANDU 

mají spoustu výhod, jednou z nich je, ţe se v nich můţe spalovat teoreticky i vyhořelé palivo 

z lehkovodních reaktorů. [25] 
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2.3.2.4 Reaktory typu RBMK 

 Reaktor RBMK je jednookruhový varný reaktor. Je moderován grafitem a chlazen „lehkou 

vodou“. Tento typ reaktoru uţ se v nových výstavbách nepouţívá a téměř všechny plánované 

výstavby se zrušily, kromě jaderného bloku Kursk 5. Ten byl pouze pozastaven, ale pro pouţití 

do komerčního provozu se s ním nepočítá. Toto všechno zapříčinila doposud největší jaderná 

havárie na světě v Černobylu. 

Jako palivo je zde pouţit oxid uraničitý obohacený na 1,8 % 
235

U. Palivo je dodáváno ve 

formě pelet a vkládáno do trubic zirkonia, to tvoří palivovou tyč. Sada 18 palivových tyčí 

poskládaných do válce pak tvoří palivovou sestavu. 

 

2.3.2.5 Reaktory typu AGR 

Reaktor AGR je pokročilý grafitový reaktor chlazený oxidem uhličitým. Pouţívá se 

výhradně ve Velké Británii a jedná se o vylepšení reaktoru Magnox. Palivem je uran ve formě 

UO2 obohacený 2,3 % U
235

 [28]. Aktivní zóna je uzavřena ve velké tlakové nádobě s betonovým 

krytem a se skládá z grafitových bloků s kanálky, ve kterých se nachází palivové tyče. Palivo je 

vyměňováno za provozu reaktoru. 

 

2.3.2.6 Reaktory typu FBR 

Rychlé mnoţivé reaktory neboli „Fast Breeder Reactor“ jsou reaktory, vyuţívající ke štěpení 

rychlé neutrony takţe v reaktoru není zapotřebí moderátor. V provozu jsou reaktory FBR vedeny 

jako testovací, slouţí pro vývoj nových typů rychlých reaktorů generace IV, viz kapitola 2.3.4.1 

Palivem rychlých reaktorů je palivo MOX s různým obohacením, závisí na poloze daného 

palivového prutu viz. Obr. 2-9. 

 

2.3.3 Reaktory generace III a III+ 

Reaktory generace III jsou evoluční typy reaktorů navazující na generaci II. V rámci 

generace III jsou na reaktorech vylepšeny především uţitkové a bezpečnostní vlastnosti. Je u nich 

prodlouţena ţivotnost a to na přibliţně na 60 let. Zvýšila se také odolnost proti lidským chybám  

a částečně se eliminovala moţnost nehod, u kterých hrozí roztavení aktivní zóny. Generace III 

plynule přechází v generaci III+, u kterých se jedná pouze o vylepšení stávajících reaktorů. 

 

2.3.3.1 Reaktory typu CANDU 6 

Reaktory CANDU 6 jsou upravené reaktory CANDU, jsou upraveny, aby spalovaly také 

nestandardní paliva jako je např. thorium nebo plutonium. Výkon reaktoru byl zvýšen na 

740MWe. Celkem je postaveno 11 kusů tohoto reaktoru v Rumunsku, Číně a Korei. 
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Obr. 2-6 Soupis paliv spalitelných v reaktoru CANDU [25] 

 

Obr. 2-7 Schéma JE s reaktorem CANDU [24] 

 

Další výhody reaktorů CANDU: 

 CANDU pouţívá jako moderátor „těţkou vodu“ ta má lepší moderační schopnost neţ 

ostatní moderátory, a tím se reaktor stává úspornějším. 

 Reaktor CANDU je tvořen z tlakových trubek, na rozdíl od lehkovodních reaktorů, 

které mají celou tlakovou nádobu. To umoţňuje doplňování paliva za provozu. 

 Uvaţuje se o mírně obohaceném palivu 1 % - 2 % pro pouţití do reaktoru ACR. 
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2.3.3.2 Reaktory typu System 80+ 

Jedná se o tlakovodní reaktor navrţený firmou ABB-CE. Největší výhoda je, ţe v tomto typu 

reaktoru je moţné spalovat plutonium. Konkrétně se pouţívá palivo MOX, to je sloţeno z oxidu 

uraničitého a oxidu plutoničitého, coţ nám umoţňuje se zbavovat plutoniových zbraní. Viz. 

Kapitola 2.5.4  

Z tohoto typu reaktoru vychází reaktor APR1400. 

 

2.3.3.3 Reaktory ABWR 

Reaktor ABWR je pokročilý reaktor BWR. Změny oproti BWR jsou: 

 Přidání celkem 10 cirkulačních čerpadel umístěných na spodní část reaktoru, coţ 

zajišťuje vyšší výkon 

 Modernizace regulačních tyčí, které jsou ovládány pomocí elektro-hydraulického 

zařízení. To umoţňuje přesněji nastavit polohu a zároveň neprodluţuje čas při 

nouzovém zasunutí. 

 Vylepšení kontejnmentu, havarijního chlazení a prodlouţení ţivotnosti aţ na 60 let. 

 Plně digitalizované ovládání reaktoru. 

 

Licenci na výstavbu tohoto typu reaktoru má Japonsko, USA a Čína. Jako první na světě byl 

postaven v Japonsku v elektrárně Kashiwazaki-Kariva, kde pracuje v 6. a 7. bloku. Aktuálně 

k 21.5.2013 jsou v provozu tři reaktory toho typu. Jeden reaktor byl zastaven v elektrárně 

Hamaoka na ţádost japonské vlády. 7 reaktorů je ve výstavbě a výstavba 2 reaktorů v jiţním 

texasu v USA byla zrušena.[23] 

 

2.3.3.4 Reaktory ACR1000 

Reaktor ACR1000 má základ v reaktoru CANDU 6 (EC6), zde byl změněn systém chlazení 

a těţkou vodu nahradila voda lehká. Dbalo se ovšem na zachování výhod, které měl reaktor 

CANDU 6. Tento reaktor jako první z generace III+ splnil všechny testy a mohl být v Kanadě 

instalován do provozu. Hlavní předností tohoto reaktoru je velmi ekonomický provoz. Reaktor 

pracuje s mírně obohaceným palivem. 

 

2.3.3.5 Reaktory AP1000 

Jedná se o navázání na reaktory AP600, které byly malé a kompaktní ale pro instalace do 

elektráren měly malý výkon. Tento model firmy Westinghouse dostal certifikát od americké 

Jaderné regulační komise za jednoduchý design, vyuţití síly přírody, zvýšení bezpečnosti zařízení 

a sníţení nákladů na výstavbu. 

Jako palivo je pouţit UO2 obohaceným do 5 %. 
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2.3.3.6 Reaktory APWR 

Reaktor APWR je pokročilý reaktor vycházejí z reaktoru PWR. Proti původnímu PWR má 

instalovaný neutronový reflektor, je zde zvýšena účinnost a vylepšení bezpečnostních systémů. 

Vyvinula ho společnost Mitsubishi jako reaktor z generace III pracuje vyjvyšším výkonem a to aţ 

1800MWe. Palivem je UO2 s obohacením do 5%. 

 

2.3.3.7 Reaktory EPR 

EPR reaktor je zaloţen na PWR reaktoru a je vyvinut společností AREVA. Cílem tohoto 

reaktoru je zvýšit bezpečnost a zlepšit hospodaření s palivem. Tyto reaktory pracují s 5 % 

obohacením 
235

U a zároveň s palivem MOX. Má výkon 1650 MWe, coţ ho řadí mezi 

nejvýkonnější reaktory na světě.[29] 

 

2.3.3.8 Reaktory ATMEA1 

Jedná se o další reaktor vyvinutý společností AREVA ovšem ve spolupráci s Mitsubishi 

Heavy Industries. Má výkon 1100 MWe a je tlakovodní, stejně jako EPR. Ţivotnost reaktoru je 

60 let. Aktivní zónu obklopuje neutronový reflektor, který omezuje únik neutronů a tím sniţuje 

spotřebu paliva. Větší tlak páry v parogenerátoru zvyšuje tepelnou účinnost.[30] 

 

2.3.3.9 Reaktory KERENA 

Kerena je varný reaktor o výkonu 1250 MWe vyvinutý společností AREVA. Vyuţívá velký 

počet pasivních bezpečnostních prvků a tím se stává bezpečnější neţ EPR. Je flexibilní z pohledu 

spalovaného paliva, spaluje uran obohacený 5 % U
235

, přepracovaný uran, nebo palivo typu 

MOX. Umoţňuje rychlou změnu výkonu a to aţ 30 % za minutu.[31] 

 

2.3.3.10 Reaktory ESBWR 

Reaktor ESBWR je ekonomicky zjednodušený varný reaktor. K 22.5.2013 je jaderná 

elektrárna osazená reaktorem ESBWR nejbezpečnější na světě. Americké bezpečnostní normy 

převyšuje více neţ 100-krát. Bezpečnost zvyšují i pouţité pasivní bezpečnostní prvky, mezi které 

patří i přirozená cirkulace vody bez pouţitích cirkulačních čerpadel a tři vrstvy ochrany před 

únikem radioaktivity při nehodě. Jednoduchá konstrukce umoţňuje výstavbu samotného reaktoru 

za 36 měsíců. Tento reaktor vychází z reaktoru SWR 1000, který byl vyvinutý společností 

Siemens. [32] 

 

2.3.3.11 Reaktory APR1400 

Reaktor APR1400 je nový typ tlakovodního reaktoru, který je od roku 2008 ve výstavbě 

v Korei. Výstavba je zahájena celkem na dvou elektrárnách, v kaţdé jsou rozestavěny dva bloky. 

Jako první začala výstavba v roce 2008 v elektrárně Shin-Kori u bloků 3 a 4, blok 3 by měl být 

uveden do provozu v září 2013 a blok 4 o rok později. Druhou elektrárnou osazenou reaktorem 

APR1400 je elektrárna Shin-Ulchin, zde se od roku 2010 staví bloky 1 a 2, v prosinci 2015 by 
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měli být dokončen blok 1 a blok 2 v prosinci 2016. Reaktor APR1400 má výkon 1400MWe a 

jeho ţivotnost je 60 let.[33] 

 

 

2.3.4 Reaktory generace IV 

Mezi reaktory generace IV řadíme reaktory, které by měli přibliţně v roce 2040 aţ 2050 

nahradit stávající reaktory, které budou dosluhovat. Tyto reaktory by měli zajistit potřebnou 

energii bezpečným a ekonomickým způsobem. K chlazení těchto reaktorů uţ se nebude uţívat 

voda, ale látky umoţňující provoz s mnohem vyšší teplotou a tím i účinností. Do budoucna je 

třeba zajistit rychlé reaktory, spalující i 
238

U a 
232

Th.[34] 

 

2.3.4.1 Rychlé mnoţivé reaktory FBR 

 Tyto reaktory nepouţívají pro štěpení tepelné neutrony, ale rychlé neutrony. Tudíţ zde 

nesmí být pouţit moderátor. Rychlé mnoţivé reaktory přeměňují 
238

U na 
239

Pu. Tím vzniká 

z těţko štěpného 
238

U materiál, který se dobře štěpí 
239

Pu. Zajímavostí je, ţe FBR reaktor 

vyprodukuje více plutonia, neţ sám spálí. Jako palivo se pouţívá kombinace dobře štěpitelného  

a těţce štěpitelného materiálu, uspořádání je zobrazeno na Obr. 2-9, pouţívá se uran, plutonium 

nebo thorium.  

Jako chladivo do rychlých reaktorů je třeba zajistit materiál, který nemá schopnost 

moderovat. Z tohoto důvodu je nemoţné pouţití vody. K chlazení se předpokládá pouţití helia, 

sodíku nebo roztaveného olova. Na obrázku níţe jsou zobrazeny dva základní typy rychlých 

reaktorů.  Doposud se více pouţívá bazénový typ. 

 

 

 

Pool – Bazénový typ 

Loop – Smyčkový typ 

 

Obr. 2-8 Možné typy rychlých reaktorů [13] 
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Obr. 2-9 Uspořádání aktivní zóny rychlého reaktoru [13] 

Uprostřed aktivní zóny jsou (červené) palivové tyče sloţené z 
238

U obohacené 
239

Pu. Mezi 

nimi jsou rozmístěny (černé) regulační tyče. Dohromady je obklopují (ţluté) tyče 
238

U s nízkým 

obohacením 
239

Pu. Na okraji aktivní zóny se nacházejí palivové tyče 
238

U bez obohacení. Celá 

aktivní zóna je pak obklopena reflektorem, který odráţí neutrony zpět do aktivní zóny. 

 

2.3.4.2 Vysoko-teplotní reaktor VHTR  

Jedná se o další typ plynem chlazených reaktorů. Jelikoţ je řazen do IV. generace reaktorů, 

tak bude vynikat vysokou bezpečností zaměřenou proti tavení aktivní zóny. Jak uţ název 

napovídá, jeho hlavní přednost bude vysoká teplota chladícího média na výstupu z reaktoru, která 

by měla být 1000°C. Jako chladivo bude pouţito hélium. Ke štěpení se budou pouţívat tepelné 

neutrony, které budou moderovány grafitem. Palivo by mělo mít formu koule s vrstvou karbidu 

zirkonia nebo křemíku. V provozu se však tento reaktor neosvědčil.[34] 

 

2.3.4.3 Reaktor s roztavenými solemi MSR 

Tento reaktor prodělal v oblasti vývoje největší posun. Můţe pracovat v uran-thoriovém 

cyklu, nebo jako reaktor s nízkou produkcí odpadů. Palivem a zároveň chladivem budou 

roztavené fluoridy uranu, sodíku a zirkonia. Moderátorem bude grafit. Jelikoţ soli nereagují 

s vodou ani vzduchem, budou značně sníţeny i nároky na konstrukci. Další výhodou je tekutá 

forma paliva, která se jen těţko zneuţívá k teroristickým účelům.[34] 

Tento reaktor vznikl v rámci projektu vývoje reaktorů pro letadla (ARE-MSBR). V provozu 

jsou pouze dva prototypy s ţivotností 60let. 

 

2.3.4.4 Sodíkem chlazený rychlý reaktor SFR 

Tento reaktor by měl pracovat s rychlými neutrony. Chladivem bude pouţit sodík, který se 

jako chladivo pro rychlé neutrony velmi hodí. Jako palivo bude pouţita slitina uranu-plutonia-

zirkonia a nebo MOX palivo.[34] 
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2.3.4.5 Rychlý reaktor chlazený plynem GFR 

Pro reaktor GFR se jako chladivo bude pouţívat plyn a první návrhy určují, ţe jím bude 

hélium. Štěpení bude probíhat rychlými neutrony v uzavřeném palivovém cyklu. U těchto 

reaktorů je problémem jejich palivo, uvaţuje se o vyuţití karbidů či nitridů.  

 

2.3.4.6 Olovem chlazený rychlý reaktor LFR 

Tento systém převzatý z ruských jaderných ponorek bude chlazen roztaveným olovem nebo 

slitinou olovo-bismut. Tato slitina sniţuje teplotu tavení, coţ napomáhá k lepší cirkulaci chladiva. 

Pro štěpení budou pouţity rychlé neutrony. Reaktor má vysoký stupeň bezpečnosti, je schopen 

uchladit zbytkový výkon při poruše. 

 

 

 

Přehled základních typů reaktorů a jejich paliv 

Reaktor Sloţení paliva Tvar paliva 

Magnox Přírodní kovový uran + Mg Tyče 

PWR(VVER) 238
UO2 + 3,1-4,4% 

235
U Pelety 

BWR 238
UO2 + 2,1-2,6% 

235
U Pelety 

CANDU Přírodní kovový uran, 
232

Th, 
239

Pu Pelety 

RBMK 238
UO2 + 1,8% 

235
U Pelety 

FBR 238
UO2 + 0-15% 

239
PuO2,

 235
U, 

232
Th Pelety 

Tab. 2-1 Přehled základních typů reaktorů a jejich paliv 
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2.4 Jaderné elektrárny a reaktory na našem území 

JE Jaslovské Bohunice 

První jaderná elektrárna v tehdejší československé republice je elektrárna Jaslovské 

bohunice. Elektrárna je dělena na tři části A-1, V-1 a V-2. Po rozdělení Československa v roce 

1993 spadá elektrárna na území Slovenska. 

Část A-1 se začala stavět v roce 1958 a do provozu byla uvedena v prosinci 1972. 

V elektrárně byl postaven jeden blok s reaktorem typu KS-150 (označovaný jako A-1). Reaktor 

byl moderován těţkou vodou a chlazen oxidem uhličitým. Jeho význam byl částečně 

experimentální, aby ověřil provozuschopnost a výhodnost pouţití těţké vody jako moderátoru, 

chlazení oxidem uhličitým (CO2) a paliva v podobě přírodního uranu. Tuto elektrárnu postihly za 

jejího provozu dvě váţné havárie. První v roce 1976, kdy nedosedl palivový článek do aktivní 

zóny a následně byl vystřelen do reaktorového sálu a druhá v roce 1977, kdy došlo k částečnému 

roztavení aktivní zóny. Následkem druhé havárie byla tato část elektrárny vyřazena z provozu  

a určena k likvidaci.[39] 

Část V-1 obsahuje dva bloky, osazené reaktory VVER-440 staršího typu 230. Jejich výstavba 

byla zahájena v roce 1972 a do provozu byly uvedeny v letech 1978 a 1980. Ukončení provozu 

prvního bloku bylo 31.prosince 2006 a druhého bloku 31.prosince 2008. Ukončení provozu 

těchto bloků bylo pro Slovensko podmínkou pro vstup do Evropské unie. Od roku 2012  

se pracuje na jejich vyřazení z provozu a předpokládané ukončení prací se plánuje do roku 

2025.[39] 

Začátek výstavby části V-2 byl v roce 1976 a dva reaktory typu VVER-440 novějšího typu 

213 začaly dodávat energii do sítě v letech 1984 a 1985. Provoz těchto dvou bloků zároveň 

zajišťuje teplo pro nedaleké město Trnava. Tyto dva bloky jsou stále v provozu licenci na výrobu 

elektrické energie mají na 30 let tj. do roku 2015, jelikoţ jsou na elektrárnách pravidelné údrţby 

tak se dá předpokládat prodlouţení provozu o dalších 10 let potom by bylo jejich předpokládané 

ukončení činnosti do konce roku 2025.[39] 

 

JE Mochovce 

JE Mochovce je druhá elektrárna na území Slovenska. Tato elektrárna má k 24.5.2013 

v provozu dva bloky s reaktory VVER-440 typu 213. Jejich výstavba začala v roce 1982  

a uvedení do provozu v letech 1998 a 1999. Jejich výstavbu opozdili především finance, z toho 

důvodu byla výstavba na 4 roky zastavena. Provoz je plánován do roku 2028 u prvního bloku  

a do roku 2030 u druhého bloku. Od roku 1985 jsou ve výstavbě ještě bloky 3 a 4, tyto dva bloky 

postihl rovněţ nedostatek finančních prostředků a proto byla výstavba od roku 1992 do roku 

2008 pozastavena. Na obou blokách jsou ve výstavbě reaktory VVER-440 typu 213 a spuštění do 

provozu se plánuje v letech 2014 a 2015.[40] 

 

JE Dukovany 

  JE Dukovany je první jaderná elektrárna na území České republiky. Výstavba jejích čtyř 

bloků začala v roce 1970 a uvedeny do provozu byly v letech 1985-1987. Všechny čtyři bloky 

jsou typu VVER-440/213. V roce 2012 byla dokončena velká rekonstrukce všech čtyř bloků, 

která navýšila maximální výkon na 4x510MW, celkem mají tedy Dukovany maximální výkon 
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2040MW. Elektrárna splňuje všechny bezpečnostní předpoklady pro provoz v délce 40 let. Díky 

rekonstrukci  je předpoklad prodlouţení ţivotnosti aţ na dobu 60 let.[41] 

Do budoucna se zvaţuje i dostavba 5. bloku v této elektrárně, zatím však nebyly podniknuty 

ţádné kroky pro realizaci tohoto projektu.[41] 

Palivo do této jaderné elektrárny dodává Ruská společnost TVEL a je dodáváno ve formě 

pelet z oxidu uraničitého obohaceného 4,38 % 
235

U. 

 

JE Temelín 

JE Temelín je druhá elektrárna v České republice. Její výstavba začala v roce 1987, původně 

byla naplánována výstavba čtyř bloků. Po listopadu 1989 byla výstavba z politických důvodů 

upravena pouze na dva bloky. Kaţdý blok obsahuje reaktor VVER-1000 typu 320 o výkonu 

1000MW. Do provozu byla elektrárna spuštěna v roce 2002. Jsou však podniknuty kroky ke 

zvýšení výkonu o jednotky %.[42] 

Od roku 2008 se plánuje dostavba třetího a čtvrtého bloku v JE Temelín. K 24.5.2013 jsou ve 

výběrovém řízení jiţ pouze dvě konsorcia Westinghouse Electric Company, LLC a Westinghouse 

Electric ČR a na druhé straně Škoda JS, Atomstroyexport a Gidropress. Třetí společnost AREVA 

ze soutěţe sama odstoupila.[43] 

Palivo do JE Temelín od počátku dodávala společnost Westinghouse, po nespokojenostech 

byl dodavatel paliva vyměněn a nyní ho dodává rovněţ jako u JE Dukovany Ruská společnost 

TVEL. Pelety z oxidu uraničitého jsou zde obohacené aţ 4,95 % 
235

U.[3] 

 

 

2.5 Jaderná paliva 

Jako základní jaderné palivo je povaţován uran. Další paliva jsou většinou směsí uranu a 

dalšího prvku jako je např. plutonium nebo thorium. 

 

2.5.1 Čistý uran 

Uran má několik základních izotopů, nejdůleţitější je 
235

U, ten je ve vytěţeném uranu 

obsaţen pouze 0,7%, zbytek je 
238

U. Pro štěpnou řetězovou reakci jsou pro nás vyuţitelné pouze 

liché izotopy prvků. Z tohoto důvodu se uran izotopem 
235

U uměle obohacuje.[1]  

Alternativním palivem je 
233

U, ten vzniká v urano-thoriovém cyklu. 

Při vývoji reaktorů je také snaha pouţívat přírodní uran v obsaţení tak, jak je těţen, zaniká 

tím potřeba obohacování, coţ sniţuje náklady na provoz reaktoru. Na přírodní uran ve formě 

oxidu uraničitého (bez obohacení) pracuje např. reaktor CANDU. 

 

2.5.2 Pokrytí uranu 

Jaderné palivo se neustále vyvíjí. Jednou z fází vývoje je i modernizace pokrytí. 
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Zástupcem přírodního kovového paliva je reaktor Magnox, jeho kovové tyče jsou pokryty 

vrstvou magnesia. Toto pokrytí se pouţívá ve Velké Británii. 

Pro pokrytí keramického paliva UO2 se nejčastěji pouţívají slitiny zirkonia. Tato slitina 

zirkonia se nazývá Zircaloy-2 a poprvé byla pouţita na pokrytí paliva do jaderné ponorky 

Nautilus v roce 1954. Nahradila tak nerezovou ocel, která neměla takovou odolnost vůči korozi. 

Tato slitina se pouţívá v USA.[36] 

Další slitina pro pokrytí paliva v USA se nazývá Zirlo. Jedná se o slitinu zirkonia a cínu. 

Společnost Westinghouse tuto slitinu ještě vylepšila a nazvala jí OPT ZIRLO, vylepšení 

spočívalo ve sníţení procenta slitiny z 1 % na 0,6-0,8 %.[35] 

V Rusku se pro pokrytí pouţívá slitina zirkonia, do které je přidáno 1 % niobu. Tato příměs 

se pouţívá jak pro jaderné elektrárny, tak pro jaderné ponorky.[36] 

Další slitina zirkonia se pouţívá ve Francii. Skládá se kromě zirkonia ještě z niobu  

a molybdenu. 

Nevýhoda slitin zirkonia je jejich reakce s vodou za teploty 800°C a vyšší. Zirkonium  

se začne vázat s kyslíkem a zbývá vodík, který je výbušný. 

 

2.5.3 Obohacování UO2 

Jak uţ bylo řečeno v kapitole 2.5.1, do většiny reaktorů se uran obohacuje. Obohacování 

dělíme podle procentního zastoupení 
235

U. Většina reaktorů pracuje s obohacením do 5 % 
235

U. Je 

to z důvodu zneuţití jaderného paliva, které by s vyšším obohacením mohlo slouţit k výrobě 

jaderných zbraní nebo tzv. špinavých bomb. 

 

Dělení obohacení: 

 U (ochuzený uran)  - 0,3% 

 U (přírodní uran)   - 0,7% 

 SEU (mírně obohacený uran) - < 5% 

 LEU (nízce obohacený uran) - <20% 

 HEU (vysoce obohacený uran)  -  >20% 

 

Uran s obohacením nad 5 % se pro energetické reaktory nevyuţívá. 

 

2.5.4 Palivo typu MOX 

Palivem typu MOX je myšlena kombinace uranu a plutonia, stejně jako uran má i plutonium 

několik izotopů ve kterých se vyskytuje. U plutonia jsou to izotopy 
238

Pu, 
239

Pu, 
240

Pu, 
241

Pu, 
242

Pu. Stejně jako u uranu jsou štěpitelné pouze liché izotopy (
239

Pu a 
241

Pu). Palivo MOX je 

kombinace oxidického paliva UO2 a PuO2. Uran se často pouţívá z přepracovaného paliva, 

ochuzeného paliva nebo přírodního uranu. To je obohaceno plutoniem maximálně 10 %. Palivo 

MOX má přibliţně stejné vlastnosti jako nízce obohacený uran (LEU), proto se dá pouţívat i do 

lehkovodních reaktorů. Nejvíce se ale pouţívá toto palivo do rychlých reaktorů.[37] 
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2.5.5 Přepracování vyhořelého paliva 

Způsob jak zuţitkovat maximum z vyrobeného jaderného paliva je přepracování po jeho 

pouţití. Vyhořelé palivo obsahuje po vyjmutí z reaktoru ještě 95 % nespotřebovaného uranu, 

z toho je 1 % štěpitelného 
235

U, 1 % štěpitelného 
239

Pu a zbytek je neštěpitelný 
238

U. Francouzští 

vědci zjistili, ţe přepracováním 10 – 11 tun se ušetří 11 milionů tun ropného ekvivalentu.[38] 

 

Technologie přepracování paliva 

Při přepracování se z paliva nejprve oddělí zirkoniové pokrytí. Po rozdělení paliva na menší 

kusy se palivo rozpustí v kyselině dusičné a jednotlivé sloţky se chemicky oddělí. Plutonium  

se přidá do výroby paliva MOX a uran se pouţije při výrobě nového paliva. Při přepracování 

vzniká nový izotop uranu 
236

U, který je neštěpitelný stejně jako 
238

U. Z tuny vyhořelého paliva 

vzniká 115 litrů skutečného odpadu.[38]  

Závody na přepracování vyhořelého paliva jsou ve Velké Británii, Rusku, Francii, Japonsku 

a také v Indii. 

 

 

2.5.6 Palivový cyklus 

Existují dva typy palivových cyklů, otevřený a uzavřený.  

Otevřený palivový cyklus 

Vyskytuje se u většiny jaderných elektráren. Otevřený palivový cyklus znamená, ţe palivo je 

po vyjmutí z jaderného reaktoru uskladněno v bazénu vyhořelého paliva a po sníţení jeho radiace 

je uloţeno do hlubinného úloţiště. Tam práce s palivem končí. 

 

Obr. 2-10 Otevřený palivový cyklus [18] 
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Uzavřený palivový cyklus  

Uzavřeným palivovým cyklem máme na mysli, ţe se palivo po vyjmutí z reaktoru posílá na 

přepracování. V palivu po jeho vyhoření zůstává přibliţně 1 % 
235

U, kterým se palivo obohacuje 

a přibliţně 1 % 
239

Pu, které vzniká při spalování. Po vyjmutí paliva z reaktoru se palivo posílá do 

závodu na přepracování jaderného paliva, kde je palivo dále zuţitkováno viz. Kapitola 2.5.5. 

 

 

Obr. 2-11 Uzavřený palivový cyklus [18] 
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3 SOUČASTNÝ STAV VÝROBY A VÝVOJE JADERNÝCH 

PALIV 
Nyní se výrobou jaderného paliva se po celém světě zabývá spousta firem. Kaţdá firma  

se zaměřuje na palivo pro určité typy jaderných reaktorů. Často výrobu zajišťují firmy, které 

reaktor vyvinuly. Mezi největší výrobce jaderného paliva patří TVEL, Westinghouse a AREVA. 

 

3.1 Palivo TVEL 

Vývoj a výroba jaderného paliva začal jiţ v 50. letech 20. století v tehdejším Sovětském 

svazu. V letech 1951 – 1953 pak začaly první zkoušky. První závod na výrobu paliva byl 

Mašinostrojitělnyj závod v Elektrostalu. Mašinostrojitělnyj zavod prošel ještě mnoha 

konstrukčními úpravami a v roce 1954 začal s výrobou paliva pro první jadernou elektrárnu 

v Obninsku. Bylo vyrobeno 514 palivových článků, které byly 30.4.1954 poslány do jaderné 

elektrárny. Závod na výrobu paliva zde má tudíţ uţ více neţ padesátiletou tradici.[15] 

Mašinostrojitělnyj zavod patří do korporace TVEL, coţ je největší ruský výrobce jaderného 

paliva a zásobuje přibliţně 17 % jaderných reaktorů po celém světě, včetně obou jaderných 

elektráren v České republice. Do korporace patří celkem 12 závodů po celém Rusku. Korporace 

vyrábí palivo pro energetické, výzkumné i lodní reaktory. Vyrábějí palivo pro lehkovodní 

reaktory (VVER440, VVER1000, PWR, BWR), uranografitové reaktory (RBMK-1000, EGP-6), 

reaktory vyuţívající rychlé neutrony (BN-600, CEFR). Celkem tak s palivem TVEL pracuje 

kaţdý šestý reaktor.[21] 

 

 
Obr. 3-1 Palivový soubor od korporace TVEL [21] 

 

Základ korporace tvoří tři základní závody: 

 OAO Mašinostrojitělnyj závod (Elektrostal) 

 OAO Novosibirskij závod chimkoncentratov (Novosibirsk) 

 OAO Čepeckij Mechaničeskij závod (Glazov) 
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TVEL chce do budoucna investovat více prostředků do vývoje nových druhů paliv. Investice 

by měly být směrovány na zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a větší vyuţitelnosti paliva. Stranou 

nezůstane ani vývoj nového paliva. TVEL chce tak proniknout na nové trhy a získat tím nové 

odběratele pro svoje palivo a zároveň si udrţet ty stávající. To vše aby si udrţel své 17 % pokrytí 

trhu. Od začátku roku 2013 TVEL dodává i směs obohaceného uranu a plutonia do rychlých 

mnoţivých reaktorů.[19] 

 

3.2 Palivo Westinghouse 

Společnost Westinghouse je největším výrobcem jaderného paliva na světě. Jako první 

zavedla novinky v oblasti palivové technologie, které jsou pouţívány dodnes. Tato společnost je 

schopná dodávat palivo pro všechny druhy jaderných reaktorů, které jsou v provozu. Společnost 

má 5 závodů na výrobu paliva, z nichţ jsou 3 v Evropě (USA, Japonsko, Švédsko, Španělsko a 

Velká Británie).[44] 

Palivo od americké společnosti Westinghouse bylo na území ČR dodáváno do JE Temelín aţ 

do roku 2010. Důvod pro změnu dodavatele byl, ţe palivo od Westinghouse začalo ztrácet svou 

pevnost. I přes to ţe americká společnost tento problém vyřešila, rozhodla se společnost ČEZ 

provozující JE Temelín pro změnu dodavatele. Novým dodavatelem je Ruská společnost TVEL, 

která jiţ dodává palivo pro všechny čtyři bloky JE Dukovany. Westinghouse doufá, ţe pokud by 

vyhrál zakázku na dostavbu dalších dvou bloků v JE Temelín, změní společnost ČEZ dodavatele 

zpět na Westinghouse i pro první dva bloky JE Temelín.[44] 

 

3.3 Palivo AREVA 

AREVA je druhý největší výrobce jaderného paliva na světě, hned za společností 

Westinghouse. To dokazuje i fakt ţe v roce 2012 dosáhla rekordní produkce v podobě 9760 tun 

uranu. AREVA se zabývá celým cyklem výroby. Od těţby uranu přes stavbu reaktoru aţ po 

recyklaci vyhořelého paliva.[45][46]   

Kromě jaderného průmyslu se firma zabývá i obnovitelnými zdroji energie, kde patří 

k nejlepším na světě. Jejím cílem je stát se světovím lídrem v tomto oboru.[46]  

 

3.4 ALTA 

Společnost ALTA poskytuje komplexní řešení v oblasti palivového cyklu jaderných 

elektráren, a to od dodávek jaderných materiálů a čerstvého jaderného paliva aţ po optimalizační 

studie jeho vyuţití v reaktoru. Dodávky palivových článků do českých a slovenských jaderných 

elektráren jsou nejčastější činností této společnosti. ALTA je od roku 1995 výhradním zástupcem 

výrobce a dodavatele ruské společnosti TVEL.[48] 

Spoluprácí společností ALTA a TVEL vznikla firma ALVEL, která zajišťuje dodávku 

Ruského paliva pro celou Evropu. 
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3.5 UJP Praha  

Ústav Jaderných Paliv má za sebou v jaderných palivech dlouhou historii. Uţ v 70. Letech 

vyráběl jaderná paliva pro první československý reaktor A1. 

UJP Praha se orientuje na speciální strojírenství. V oblasti jaderné energetiky se zabývá 

pokrýváním pelet oxidu uraničitého slitinami zirkonia. Tato slitina zabraňuje úniku štěpných 

produktů do primárního okruhu jaderných elektráren. V součastné době je výzkum zaměřen na 

dlouhodobé korozní vlastnosti zirkoniových slitin pouţívaných v JE Temelín a JE Dukovany. 

Nejdůleţitější je tloušťka oxidu a jeho vlastností a obsah vodíku.[47] 

 

3.6 Součastné trendy ve vývoji jaderných paliv 

Vylepšování oxidického paliva 

Jedním z problémů oxidického paliva je nízká tepelná vodivost. 

První moţností jak vylepšit oxidické palivo je pouţití příměsi. Jako příměs je moţný oxid 

berylnatý (BeO), ten má nízký záchytný průřez a velmi dobře moderuje. Vyuţití této příměsi  

se testuje v USA. 

Druhou moţností jak vylepšit oxidické palivo je změna velikosti zrn, ze kterých se vyrábí 

pelety. Čím menší zrna jsou, tím vyšší teploty je dosaţeno. Tento způsob se zkouší ve Francii. 

 

Pouţití Nitridů 

Pouţití nitridů v jaderné energetice se vyskytuje pouze rychlých reaktorů. Nitrid Uranu pak 

reaguje s nitridem plutonia. Výzkum probíhal ve Francii na cvičném reaktoru Phoenix, po 

odstavení je v útlumu. 

 

Pouţití Carbidů 

 Carbidy se pouţívají u reaktorů VHTR a HTR10. Reaktor HTR10 pracuje za velmi 

vysokých teplot. Výzkumný reaktor tohoto typu jiţ funguje od roku 2003 v Číně. Ta poţádala o 

komerční vyuţívání tohoto typu reaktoru.  

Aby mohl reaktor pracovat za vysokých teplot, musí jeho palivo obsahovat látku, která má 

velkou tepelnou vodivost. Teplota uvnitř palivové pelety je často i několikanásobně vyšší neţ na 

jejím povrchu. Pokud by bylo pouţito palivo s nízkou tepelnou vodivostí, hrozilo by, ţe by  

se pelety uvnitř začaly tavit. 
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4 PALIVO PRO REAKTORY JHR A MYRRHA 

4.1 JHR – Jules Horowitz Reactor 

Jules Horowitz Reactor je projekt na kterém vzájemně spolupracuje hned 8 zemí světa. Jedná 

se o plánování a výstavbu nového vysoce výkonného výzkumného reaktoru pro oblast materiálů  

a jaderného paliva. Tento reaktor je jiţ od roku 2011 ve výstavbě ve Francii v lokalitě Cadarache. 

Spolupracuje na něm Francie, Belgie, Finsko, Španělsko, Švédsko, Japonsko, Indie a Česká 

republika. Spolupráci s Českou republikou garantuje ÚJV Řeţ, a.s. dodávku však provádí jejich 

dceřiná společnost Centrum Výzkumu Řeţ, s.r.o.[49] 

Podle konstrukčního plánu Francouzské společnosti AREVA by mělo Centrum Výzkumu 

Řeţ vyrobit a následně dopravit na místo 7 horkých komor, které se po umístění zalijí do 

speciálního těţkého betonu, jeţ bude zajišťovat ochranu před zářením gama. Po zalití betonem 

bude následovat vnitřní hermetické obloţení komor z korozivzdorné oceli. Součástí plánů jsou 

také stíněné dveře, přestupníky a průchodky stěnami. Poslední částí dodávky budou stropní 

jeřáby. Po dokončení fyzického vybavení komor musí ještě česká strana veškeré vybavení 

zprovoznit a otestovat.[49] 

V horkých komorách se bude připravovat palivo a vzorky určené k ozařování. Dopravováno 

bude podvodními dopravníky, voda bude slouţit jako stínění proti záření. Práce s palivem bude 

provedena pomocí elektro-mechanických rukou, operátor ji bude ovládat z bezpečného stanoviště 

za betonovou zdí a sledovat ji bude pomocí kamer popř. průzorů z olovnatého skla. Vstup 

operátorů do komory tím bude maximálně minimalizován a bude probíhat jen ve výjimečných 

situacích. Po ozáření jsou sondy v komorách rozebírány, vzorky vyjímány, tříděny, 

vyhodnocovány a ukládány do připojovaných stíněných kontejnerů, ve kterých jsou posílány 

k dalšímu zpracování.  Celkem bude Centrum Výzkumu Řeţ dodávat čtyři velké a tři doplňující 

malé horké komory. Vnější zdi všech komor mají tloušťku 1,2 m a všechny dveře jsou díky 

stínění masivnější neţ dveře protiatomového krytu.[49] 

 

Palivo JHR 

Jako palivo bude pouţit uran obohacený 20 % 
235

U. Z počátku bude ve formě U3Si2 a později 

bude nahrazeno UMoAl. Právě uran molybden hliníkové palivo se bude v tomto reaktoru testovat 

pod názvem VALMONT pro firmu NeuTronics. Program zahrnuje VALMONT oscilaci vzorků 

UALX/Al a UMO/Al s obohacením v rozmezí 0,2 % aţ 20 % a uran hustoty 2,2 – 8 g/cm
3
.[50] 

Nejvyšší energie z palivových článků tohoto paliva je uvolňována na povrchu palivového 

článku v jeho středu. Viz. Obr. 4-1. 
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Obr. 4-1 Rozložení energie palivových článků JHR [51] 

 

 

4.2 MYRRHA – Multi-purpose hybrid research reactor for high-

tech applications 

MYRRHA je rychlý belgický výzkumný reaktor navrţen jako urychlovačem řízený systém 

(ADS). Je schopen pracovat v kritickém i podkritickém reţimu. Znamená to, ţe štěpná reakce 

potřebuje pro svou funkci více neutronů, neţ sama vyprodukuje, z tohoto důvodu je zde nutná 

instalace urychlovače (600MeV). Vysokoenergetické neutrony dodává svazek protonů, který  

se na terčíku tříští a vytváří potřebné neutrony. Tento reaktor by měl nahradit reaktor BR2, ve 

kterém se zkouší materiály jiţ od roku 1962.[52] 

Výstavba je ve fázi projektování jiţ od roku 2010 a veškeré studie a potřebná povolení by 

měli být hotové v roce 2014. Následně by v roce 2015 měla začít výstavba a v roce 2020 by měl 

být reaktor schopen provozu. Běţný provoz by měl být spuštěn v roce 2023.[52] 
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Obr. 4-2 Reaktor MYRRHA [52] 

 

Palivo reaktoru MYRRHA 

Palivem reaktoru MYRRHA je směs oxidického paliva uranu a plutonia (MOX). Toto palivo 

je obohaceno 30 – 35 % plutonia. Celkem obsahuje aktivní zóna 90 palivových prutů a jeden 

fiktivní prut v centru aktivní zóny, ten je určen pro měření a monitorování. Pro palivo reaktoru 

MYRRHA bude pouţito opláštění materiálnem T91 FMS, při spouštění reaktoru bude toto 

opláštění zeslabeno oproti stálému provozu. Toto palivo bylo pro tento reaktor určeno jiţ na 

začátku projektu, je to z důvodu velkých zkušeností s tímto palivem pro rychlé reaktory v celé 

Evropě. To však neznamená, ţe do dokončení výstavby nebude projekt přepracován a palivo 

vyměněno za jiný druh paliva. Chlazení bude zajištěno roztavenou směsí olova a bismutu.[52] 
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5 PALIVO PRO REAKTORY ALLEGRO A BREST 

5.1 ALLEGRO 

ALLEGRO je demonstrační jednotka, která je momentálně ve fázi projektů. Jejím vývojem 

se zabývá hned 5 Evropských zemí. Patří mezi ně Francie, Slovensko, Maďarsko, Česká 

republika a připojilo se i Polsko. V jedné z těchto zemí bude tato jednotka postavena, velký zájem 

má např. Slovensko, které vidí ve výstavbě této jednotky velký posun v oblasti jaderné 

energetiky. Reaktor bude mít výkon 75 MW.[53] 

 

 

Obr. 5-1 Reaktor ALLEGRO [53] 

 

 

Palivo reaktoru ALLEGRO 

Jako palivo pro reaktor ALLEGRO bude pouţit přírodní uran kromě první vsázky, která 

bude provedena palivem MOX. Jednotka bude slouţit pro vývoj a testování nového paliva pro 

tento typ reaktoru. Aktivní zóna bude obsahovat 87 palivových tyčí, 10 řídících tyčí a 174 

reflektorových tyčí. Chlazení bude provedeno heliem s teplotou na výstupu 560°C. Jelikoţ bude 

tento reaktor pouze demonstrační a s malým výkonem, tak nebude obsahovat turbínu 

s generátorem ale pouze tepelný výměník, kterým bude teplo odcházet do ovzduší.[53] 
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5.2 BREST 

BREST je další připravovaný reaktor. Tento typ je ve vývoji v Rusku. Jako demonstrační 

chtějí rusové postavit menší 300 MW reaktor. Pokud se tento typ rychlého reaktoru osvědčí, chce 

Ruská federace pro komerční vyuţití začít stavět reaktory o výkonu 1200MW, které by měli 

nahradit rychlé reaktory BN-série z druhé generace. Vývoj tohoto demonstračního reaktoru by 

měl být hotový v roce 2014. Výstavba se plánuje v letech 2016-2020.[54] 

 

 

Obr. 5-2 Schéma reaktoru BREST [55] 

 

 

Palivo reaktoru BREST 

Palivem do reaktoru BREST bude nitrid uranu a plutonia, který bude obohacený 20 % 
235

U.  

Chlazení zajistí roztavené olovo o teplotě 540 °C. Celý cyklus má mít účinnost 43 %.[54] 
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6 ZÁVĚR 
Jednotlivé země se k jaderné energetice staví různě. Některé se jí snaţí neustále vyvíjet a 

dělat jí bezpečnější. Jiné se jí zase naopak vzdávají a vyhledávají jiné zdroje elektrické energie. 

Strach z jaderných havárií je značný a kaţdý by si měl vytvořit vlastní názor. 

Vývoj, kterým jaderná energetika prošla od svého počátku aţ do současnosti je aţ 

neuvěřitelný. S kaţdým novým projektem se zvyšuje především zabezpečení, aby nedocházelo 

k haváriím, jako tomu bylo v minulosti. Dalším aspektem vývoje je ekonomičnost, ta úzce 

souvisí s konkrétními případy pouţití paliva a chladiva. Z ekonomické stránky je nejvýhodnější 

pouţití přírodního paliva, které se nemusí nijak obohacovat. Náklady na obohacení často určují 

značnou část ceny paliva. Cenu paliva můţeme však sníţit, vyuţijeme-li přepracování jiţ 

vyhořelého paliva. K chlazení je výhodné pouţít materiál, který dokáţe plnit svou funkci za 

vysokých teplot. Čím je vyšší teplota chladiva na výstupu z reaktoru, tím větší účinnost reaktor 

má. 

V poslední době se vývoj zaměřuje především na reaktory pouţívající rychlé neutrony. Tyto 

reaktory pro nás mají hlavně tu výhodu, ţe částečně spalují i 
238

U, který v energetický reaktorech 

zuţitkovat nelze.  

Jaderná energetika má stále velké procento na celkové výrobě elektrické energie a díky 

vývoji nových druhů reaktorů s ní můţeme i nadále jako se zdrojem elektrické energie počítat. 
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