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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast malých a středních jaderných reaktorů, na jejich roli 

při počátečním vývoji jaderné energetiky. Shrnuje současné malé a střední reaktory v provozu 

a zamýšlí se nad budoucím vývojem v této oblasti. Analyzuje možnosti jejich využití a aplikace 

v různých oblastech lidské činnosti. Soustředí se na nové projekty malých a středních reaktorů, 

s důrazem na projekty dostupné v nejbližší době. Hodnotí odolnost proti šíření jaderných zbraní, 

ekonomické a technické výhody malých a středních reaktorů. Provádí analýzu možnosti využití 

malých reaktorů v pohonech vesmírných lodí a jejich využití v odlišných geografických 

oblastech.  Získané poznatky z této analýzy aplikuje na situaci v České republice. Popisuje 

nerealizované projekty a projekty, které mohou být realizovány v budoucnosti. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  malé a střední reaktory; jaderná energetika; jaderné teplárny; 

proliferation-resistance 
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ABSTRACT 

This Bachelor’s thesis examines the area of small- and medium-sized nuclear reactors and 

their roles in the early development of nuclear energy. The work covers current small- and 

medium-sized reactors in operation and considers future developments in this area. Included is an 

analysis of the possibilities for their use and applications in various areas of human activity. The 

work focuses on new projects of small- and medium-sized reactors, especially on projects 

considered for the near future.  They are evaluated for nuclear weapons proliferation resistance, 

as well as their economic and technical advantages. Furthermore, an analysis was carried out of 

the possible uses of small reactors in propulsion of spaceships, and their use in various 

geographic areas. Knowledge acquired from this analysis applies to the situation in the Czech 

Republic. Both unrealized projects, and projects which may be realized in the future, have been 

described. 

 

 

 

KEY WORDS:  small- and medium-sized reactors; nuclear energy; nuclear heating 

plant; proliferation-resistance 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 
Dnešní životní úroveň je z velké části dosažena pomocí levné, dostupné a univerzální 

elektrické energie, kterou lze použít pro různé účely. Ohřev vody, osvětlení, TV nebo i dopravní 

prostředky. Pro evropskou a americkou společnost je elektrická energie standardem. 

Na zeměkouli však žije dalších několik miliard obyvatel, kteří chtějí dosáhnout stejné nebo 

alespoň podobné životní úrovně.  

 

Obr. 1-1 Vyspělost země je závislá na spotřebované energii (převzato z [7]) 

Pro zajištění těchto potřeb bude v budoucnu zapotřebí několikanásobné zvýšení výroby 

elektrické energie. V době nevyřešených otázek v oblasti globálního oteplování se jeví výstavba 

zdrojů na fosilní paliva jako kontraproduktivní. Východisko z tohoto problému mohou nabídnout 

malé a střední jaderné reaktory. Jejich výkon odpovídá stavěným konvenčním elektrárnám. 

Mohou pracovat v ostrovním režimu a zásobovat odlehlé oblasti nebo je lze připojit i do méně 

robustních přenosových sítí.  

V posledních třech desetiletích byl vývoj těchto reaktorů utlumen a jaderný vývoj směřoval 

k co největším jaderným reaktorům. Dnes si některé (především malé a rozvojové) země 

uvědomují, že reaktor velkého výkonu není pro jejich zemi vhodným typem a snaží se vyvinout 

vlastní menší typ. Výhody hlavně spatřují i v neelektrických využitích těchto reaktorů. 

V současné době je vyvíjeno přibližně šedesát projektů. 

1.1 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je ukázat možnosti a potenciál malých a středních reaktorů. Poukázat 

na jejich hlavní roli, kterou hrály při rozvoji jaderné energetiky v padesátých a šedesátých letech. 

Ukázat, že jejich místo není jen při výrobě elektrické energie, ale také slouží k pohonu námořních 

plavidel. Dalším cílem je popsat současný stav – ukázat, že jsou tyto reaktory v současné době 

komerčně využívány. A popsat současné pokročilé projekty a provést analýzu jejich využitelnosti 

v různých geografických oblastech. Poté tyto poznatky srovnat se současnou i historickou situací 

v České Republice. 

Práce byla publikovaná jako část příspěvku na 9. Energetickém slovenském kongresu ENKO.  
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2 DEFINICE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ REAKTORŮ A JEJICH 

POROVNÁNÍ 
V dnešní době jsou jaderné reaktory nejvíce vidět v jaderných elektrárnách. Tento způsob 

instalací reaktorů je však jen jedna možnost využití. Další početná část reaktorů je využívána 

v průmyslu ke zkoumání kvality materiálů, v pohonech námořních plavidel (ponorky, letadlové 

lodě, ledoborce) a pro vojenské účely. Z hlediska způsobu využití lze reaktory rozdělit 

na výzkumné, školní, speciální, vojenské a energetické.  

2.1 Energetický reaktor velkého výkonu 

Reaktor velkého výkonu je reaktor s instalovaným výkonem větším než 700 MWe [23]. Tyto 

reaktory se primárně stavějí v jaderně rozvinutých zemích s dobrou elektrickou infrastrukturou. 

Hlavní předností jsou nízké náklady na provoz a také vysoká ekonomičnost. S rostoucí velikostí 

elektrárny klesá cena 1 kWh instalovaného výkonu. Za nevýhodu lze považovat jejich 

komplexnost, která prodražuje výstavbu elektrárny, prodlužuje licenční schválení a samozřejmě 

také samotnou stavbu. Tyto prodlevy poté snižují věrohodnost celé jaderné energetiky. Příčinu 

těchto zpoždění lze hledat v projektech jednotlivých elektráren. Dnes je prakticky každá 

elektrárna nový vylepšený typ. A proto se každá elektrárna potýká s problémy prvního modelu 

ve výstavbě. Tento (a další) problém se snaží vyřešit koncept malých a středních reaktorů, který 

svůj úspěch (mimo jiné) zakládá na jednoduchosti a sériové výrobě. 

2.2 Energetické reaktory malého a středního výkonu 

Malé a střední reaktory hrály významnou roli v době vývoje a zavádění prvních jaderných 

elektráren do provozu. S jejich pomocí se demonstrovaly procesy a technologie, které zvládnou 

udržet řízenou štěpnou reakci, a poskytly potřebné informace pro výstavbu všech dalších projektů 

[33]. Definice malého a středně velkého reaktoru se v průběhu historie měnila s ohledem 

na velikost těch největších reaktorů, které byly v provozu. To znamená, že v době, kdy největší 

postavený reaktor měl výkon 600 MWe, byla hranice pro malé a střední reaktory 300 MWe [34]. 

Toto rozdělení elektráren platilo v devadesátých letech minulého století [3]. Dnešní rozdělení 

podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii pořád sleduje nastolený trend v jaderné 

energetice a dělí malé a střední reaktory na dvě podskupiny takto: 

 První, malé reaktory, zahrnuje reaktory do výkonu 300 MWe. V této kategorii se objevují 

reaktory, které neslouží primárně jen k výrobě elektrické energie, ale počítá se u nich 

i s jiným využitím. Může to být společná výroba elektrické energie a tepla, odsolování 

mořské vody nebo průmyslové využití tepla a páry.  

 Do druhé kategorie středních reaktorů spadají ty s výkonem mezi 300 MWe a 700 MWe. 

Elektrárny s těmito středně velkými reaktory jsou dnes zastoupeny po celém světě. Slouží 

především k výrobě elektrické energie. Byly stavěny převážně v 70. a 80. letech minulého 

století jako vývojový stupeň při vývoji reaktorů s vyššími výkony. [23] 

 Někdy se k tomuto rozdělení přidává ještě třetí kategorie. Toto rozdělení není již definováno 

Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Lze se však často s tímto rozdělením setkat. 

Dělí reaktory malého výkonu na dvě skupiny. Velmi malé reaktory s elektrickým výkonem 

menším než 150 MWe a reaktory mezi 150 MWe a 300MWe. [34] 
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Celkem dnes ve světě pracuje 135 reaktorů, které patří do těchto dvou kategorií. Celkový 

instalovaný výkon těchto reaktorů je 60 548 MWe. [23] 

2.3 Výzkumné reaktory 

Výzkumné reaktory jsou používány v nejrůznějších odvětvích a nejsou primárně určeny 

pro výrobu elektrické energie. Tyto reaktory se využívají jako zdroje neutronů, pro testování 

kvality materiálů nebo pro výuku a trénink. Jsou to prakticky továrny na neutrony. Mají větší 

obohacení izotopem 
235

U než energetické reaktory. Některé pracují s HEU
1
 (vysoce obohacený 

uran). Tyto reaktory jsou však modernizovány a stávající palivo je nahrazeno novým s LEU
2
 

(nízko obohacený uran) z důvodu bezpečnosti. Nacházejí se často v univerzitních kampusech 

(hlavně v USA) a ve výzkumných ústavech. [25] 

Tyto reaktory jsou jednodušší a pracují s nižšími teplotami než reaktory energetické. Při své 

činnosti nepotřebují tak velké množství paliva jako energetické reaktory a vytvoří o hodně méně 

štěpných produktů. Ve většině případů je jejich hlavní funkce výroba neutronů. U výzkumných 

reaktorů je kladen požadavek na malou aktivní zónu a vysokou hustotu neutronového toku. Toho 

lze dosáhnout vysokým obohacením paliva, které je však omezeno na 20 % 
235

U. Další možností 

jak toho dosáhnout, je zamezit úniků neutronů. Toho lze docílit pomocí reflektoru. [61] 

2.4 Srovnání malých a středních reaktorů s reaktory velkého výkonu 

Pro obě kategorie lze najít několik společných charakteristik. Lépe se však rozdíly, výhody 

i nevýhody určí při rozdělení těchto reaktorů na střední a malé reaktory. Společně pro obě 

kategorie platí, že výroba elektrické energie v MSR (malých a středních reaktorech) je dražší než 

ve velkých typech a že cena výstavby elektráren s MSR je levnější a dostupnější pro větší počet 

investorů. 

2.4.1 Srovnání se středními reaktory 

Střední reaktory, které jsou dnes v provozu, jsou až na výjimky předchůdci dnešních velkých 

reaktorů. Ve své době byly považovány za velké reaktory, ale z důvodu výstavby stále 

větších reaktorů jsou dnes zařazeny do této kategorie. Lze na ně nahlížet jako na zmenšené 

typy velkých reaktorů. Z toho vyplývá, že jsou prakticky identické z hlediska bezpečnosti 

(srovnáváme-li reaktory stejné generace), z hlediska rozlehlosti zabrané plochy elektrárnou 

i z hlediska palivového cyklu. U těchto reaktorů bývá délka kampaně obvykle 3-5 let 

s každoroční výměnou třetiny až pětiny (podle délky kampaně) paliva.  

Hlavní rozdíl je v ekonomičnosti výstavby a provozu JE. Velké reaktory mají nižší cenu 

elektrárny vztaženou na jednotku instalovaného výkonu. Střední reaktory jsou výhodnější 

pro země a firmy, které nemají dostatek kapitálu, protože počáteční investice není tak vysoká. 

Velikost reaktorů také závisí na zkušenostech země v oblasti jaderného výzkumu, a proto jsou 

střední reaktory vhodné pro rozvíjející se země, které nemají historické zkušenosti s jadernou 

energetikou. Další nespornou výhodou je možnost zapojení do méně robustní přenosové 

soustavy. S více postupně zapojenými reaktory lze lépe kopírovat křivku spotřeby, a tak odpadá 

problém se skokovým nárůstem výroby.   

                                                 

1
 Palivo s obohacením >20 % 

235
U. 

2
 Palivo s obohacením <20 % 

235
U. Použití z důvodu omezení zneužití jaderného paliva z těchto reaktorů pro výrobu 

2
 Palivo s obohacením <20 % 

235
U. Použití z důvodu omezení zneužití jaderného paliva z těchto reaktorů pro výrobu 

jaderné bomby.  
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2.4.2 Srovnání s malými reaktory 

Malé reaktory jsou většinou založeny na jednoduchosti. Snaží se eliminovat co nejvíce 

problémů odstraněním potenciálně poruchových komponent. U dnes postavených reaktorů je 

největší projektová havárie gilotinové prasknutí hlavního potrubí s oboustranným 100 % 

výtokem. Toto potrubí je u malých reaktorů většinou odstraněno. Je ponecháno jen potrubí 

pro přívod chladiva. Zásoby chladiva v primárním okruhu jsou v poměru k množství paliva 

nebo zbytkovému odpadnímu teplu mnohem větší než u velkého reaktoru s chladícími smyčkami. 

Výměníky tepla jsou nad aktivní zónou, a to zaručuje lepší přirozenou cirkulaci chladiva 

v případě poruchy čerpadel. Malé reaktory se také lépe vypořádávají s odpadním teplem. Nižší 

výkon reaktoru znamená nižší odpadní teplo. Malá aktivní zóna umožňuje lepší vedení odpadního 

tepla do reaktorové nádoby. Tímto je zaručeno efektivnější chlazení povrchu reaktoru. [30] 

Mezi hlavní výhody malých reaktorů patří také modulární výroba, která dokáže snížit 

výrobní náklady. Malé reaktory mohou být vyrobeny v jaderně rozvinutých zemích 

a transportovány do rozvojových zemí. Takto lze zamezit rozšíření jaderného know-how do zemí 

a rukou, které by ho mohly zneužít pro vojenské účely. Nicméně lze takto pomoci civilnímu 

obyvatelstvu ke zdroji elektrické energie a také pitné vody. 

Malé reaktory mohou být provozovány v tzv. ostrovním provozu, to znamená, že nejsou 

závislé na přenosové soustavě. Lze s nimi zajistit dodávky elektrické energie a tepla v odlehlých 

oblastech. Například pro vědecké stanice v Arktidě nebo v Antarktidě. Většina reaktorů určených 

pro ostrovní režim jsou projektovány jako bezúdržbové, s výměnou paliva po cca 10 letech. 

2.5 Srovnání MSR s výzkumnými reaktory 

Stejně jako energetické reaktory pokrývají výzkumné reaktory celé spektrum typů reaktorů – 

lehkovodní, těžkovodní, rychlé atd. Výzkumné reaktory jsou svojí konstrukcí jednodušší než 

energetické reaktory, neobsahují potrubí a čerpadla, které mohou být potenciálně problémové 

součásti. Výkon výzkumných reaktorů je maximálně desítky MWth, na zlomek sekundy dokážou 

svůj výkon zvýšit až na tisíce MWth. Chlazení rektoru je zajištěno přirozenou cirkulací chladiva. 

Pracují s nižšími teplotami, k činnosti však potřebují palivo s obohacením 20 % 
235

U (u většiny 

malých energetických reaktorů se počítá s obohacením <5 % 
235

U). Množství paliva 

ve výzkumném reaktoru je několik kilogramů uranu oproti desítkám tun v energetickém reaktoru. 

K výměně paliva dochází po několikrát delší době než u energetických reaktorů. Hlavní 

komponenty reaktoru nejsou uzavřeny v tlakové nádobě, neboť většina výzkumných reaktorů 

pracuje s atmosférickým tlakem. [25] [46] [51]  
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3 VYUŽITÍ MSR 
Dnes se většina elektrické energie pocházející z jádra vyrábí v reaktorech velkého výkonu. 

Podle Obr. 3-1 je však zastoupení těchto velkých zdrojů na celkovém počtu elektráren minimální. 

Tomuto stavu je nutno přizpůsobit jadernou energetiku.  

Většina celkové vyrobené elektrické energie pochází ze zdrojů menších než 500 MWe. 

V této kategorii do 500 MWe je jen minimum jaderných nebo obnovitelných zdrojů. Zbylé 

elektrárny získávají tepelnou energii pro výrobu elektrické energie z fosilních paliv. Z důvodu 

snižování emisí CO2, menší devastace krajiny a snížení počtu lidských obětí (např. při těžbě uhlí) 

je potřeba hledat alternativní zdroje. Zde je šance pro uplatnění malých a středních reaktorů, které 

mohou nahradit současné zdroje bez razantních investic do přenosové soustavy, které by 

vyžadovala stavba velkého reaktoru. 

 

Obr. 3-1 Velikost elektráren ve světě (převzato z [30]) 

Hlavním krokem k využití těchto reaktorů bude vytvoření fungujících prototypů, které 

prokážou ekonomickou konkurenceschopnost i splnění všech bezpečnostních kritérií. Možnost 

uplatnění není omezeno jen na výrobu elektrické energie. MSR lze využít jako kogenerační 

jednotky, odsolovací jednotky, jednotky k zásobování odlehlých oblastí nebo jako levné zdroje 

elektrické energie pro rozvojové země. V těchto aplikacích mají vysokou šanci se prosadit 

z důvodu jednoduchosti, bezpečnosti a kompaktnosti. [26] 

V rozvojových zemích nelze použít velké reaktory zejména z důvodu malé kapacity 

přenosové soustavy. Velké reaktory jsou také velmi náročné po finanční stránce, a proto si 

většina těchto zemí tyto reaktory nemůže dovolit. V rozvojových zemích může být také problém 

s udržením vysokého bezpečnostního standardu v takto velkých komplexech. Toto bezpečnostní 

riziko lze snížit právě použitím malých reaktorů, které mají malé množství paliva a mohou být 

provozovány i pod zemským povrchem. Pozitivním vedlejším efektem by bylo snížení emisí 

CO2, neboť se malé reaktory mohou stát náhradou za nynější fosilní zdroje. [26] 
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I pro rozvinuté země mají tyto reaktory zásadní výhody. Lze je využít v odlehlých oblastech, 

kde se v dnešní době využívají k zásobování elektrickou energií a teplem např. dieselové 

agregáty, a také jako lokální zdroje elektrické energie a tepla – kogeneraci. Malé a střední 

reaktory jsou schopny nahradit i reaktory vysokého výkonu. Tuto náhradu lze zajistit výstavbou 

několika stejných malých reaktorů na jednom místě, čímž lze některé podpůrné systémy sjednotit 

pro několik reaktorů. Takto dojde k ekonomické úspoře a cena elektrárny bude nižší. Další 

výhodou je modulární výstavba, při které odpadají problémy s dopravou nadrozměrných 

komponent. [58] Tyto jednotky lze připojovat do sítě postupně a flexibilně reagovat na vývoj 

spotřeby elektrické energie.  

Z důvodu vysokých nákladů, negativního postoje části obyvatel a zdlouhavého a náročného 

povolovacího řízení je to v současné době neuskutečnitelné. Dochází však k malým postupným 

krokům ve vývoji a povolování a v blízké budoucnosti bude možné těchto výhod využít. 

3.1 Kogenerace 

Výtopny v mnoha zemích představují velké spotřebitele primárních zdrojů. Zejména uhlí 

a zemního plynu. Pro dálkové vytápění je potřeba pára o teplotě od 85°C do 220°C [33]. Tyto 

parametry dosahují dnešní velké reaktory
3
, bohužel nejsou na tento způsob využití páry vždy 

vybaveny a jejich výkon je příliš vysoký. Většina dnešních tepláren má výkon menší než 

100 MWth a tyto zdroje tepla lze nahradit malými reaktory. Malé reaktory lze situovat blíže 

spotřebiteli a tímto odstranit problémy s dálkovým přenosem tepla. 

3.1.1 EGP-6 Bilibino, Rusko 
V této jaderné kogenerační elektrárně pracují čtyři bloky, které mají obdobné parametry. 

První z nich byl uveden do provozu v prosinci 1973, necelé čtyři roky od začátku stavby, čtvrtý 

v prosinci 1976. Podrobnější data jsou uvedena v Tab. 3-1. Tato elektrárna stojí v Čukotském 

autonomním okruhu poblíž města Bilibino, kterému dodává elektřinu a teplo. Jedná se 

o nejsevernější jadernou elektrárnu na světě. 

 

Obr. 3-2 Jaderná elektrárna Bilibino[21]) 

U této elektrárny je výroba tepla pro vytápění nezbytná, protože v okolní osídlené oblasti 

není žádný jiný zdroj tepla. Navíc je tato oblast na severu zeměkoule chladná, po devět měsíců 

v roce zde nepřekročí průměrná teplota nulu. 

                                                 

3
 Zásobování teplem města Týn nad Vltavou z JE Temelín. 
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Tab. 3-1 Jednotlivé bloky elektrárny Bilibino (zdroj[20], [22]) 

Blok 
Zahájení 

stavby 

První 

kritičnost 

Připojení 

k síti 

Konec 

provozu 

Výkon 

elektrický 

(MWe) 

Výkon 

tepelný 

(MWth) 

Bilibino 1 leden 1970 
prosinec 

1973 
leden 1974 v provozu 11 62 

Bilibino 2 leden 1970 
prosinec 

1974 
prosinec 1974 v provozu 11 62 

Bilibino 3 leden 1970 
prosinec 

1975 
prosinec 1975 v provozu 11 62 

Bilibino 4 leden 1970 
prosinec 

1976 
prosinec 1976 v provozu 11 62 

 

Obec Bilibino byla založena v roce 1955 blízko dolů na zlato. Jaderná elektrárna zde stála 

dříve, než bylo Bilibino povýšeno na město. Teplo vyrobené v elektrárně se spotřebovává 

na vytápění a ventilaci obytných a veřejných budov a průmyslových zařízení, rovněž obytným 

a veřejným budovám dodává teplou vodu. 

Klimatické a hydrologické podmínky v místě stavby vyžadovaly použití uzavřeného potrubí 

pro odvod tepla z kondenzátorů. Na chlazení stačí atmosférický vzduch z důvodu chladného 

klimatu. [6] 

Tab. 3-2 Parametry elektrárny Bilibino [24] 

Reaktor LWGR 

Uspořádání PO smyčkové 

Palivo UO2 

Tepelný výkon 62 MWth 

Elektrický výkon 11 MWe 

Chladivo reaktoru H2O 

Teplota chladiva vstup do reaktoru 253 °C 

Teplota chladiva výstup z reaktoru 280 °C 

Tlak chladiva v reaktoru 6 

 

Reaktorová nádoba o výšce 3 m a vnitřním průměru 4,1 m je z legované oceli a je vertikálně 

postavena. Palivem je oxid uraničitý, jako moderátor je použit grafit a chladivem je lehká voda. 

Chladivo zde přirozeně cirkuluje. K odvodu tepla z reaktoru slouží 6 smyček. Turbína má 

vysokotlaký a nízkotlaký díl a byla vyrobena v bývalém Československu. Otáčky turbíny jsou 

3000 min
-1

. [6] 

Všechny bloky jsou stále v provozu. 
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Obr. 3-3 Bilibino, turbínový sál (zdroj [47]) 

3.1.2 Ågesta,  Švédsko 
Jaderná teplárna Ågesta se nachází 15 km jižně od centra Stockholmu blízko předměstí 

Farsta. Její výstavba probíhala v letech 1957-1962. Do provozu byla spuštěna v roce 1964. 

Vyráběla teplo a v malém množství i elektrickou energii. Instalovaný výkon byl 68 MWth a 12 

MWe. Teplem zásobovala stockholmské předměstí Farsta.  

Celé vybavení elektrárny bylo vyrobeno ve Švédsku. Reaktor projektovala Swedish Atomic 

Energy company s hlavním dodavatelem General Swedish Electric Company. Z bezpečnostních 

důvodů byl reaktor postaven v podzemí ve skalní jeskyni (viz obr. 3-43-4). 

Jednalo se o těžkovodní reaktor (PHWR), který jako palivo používal švédský přírodní uran. 

Reaktor měl tvar válce o průměru 5 m a byl 6 m vysoký. V horní části reaktoru se nachází 

komora zaplavená lehkou vodou. Skrz ni prochází všechny řídící prvky, které dále postupují 

do reaktoru, a také napojení na kompenzátor objemu. 

Reaktor obsahuje 140 technologických kanálů ze slitiny Zircaloy2 umístěných ve čtvercové 

mříži o straně 27 cm. Třímetrový kanál obsahuje čtyři palivové svazky spojené dohromady. 

V každém palivovém souboru se nachází 19 palivových elementů. Kanály jsou připojeny 

ke sběrnému kolektoru. 

Odstávky reaktoru probíhaly vždy v letních měsících s nízkou potřebou tepla. 

Po celou dobu provozu reaktor pracoval spolehlivě. V roce 1974 byl ukončen jeho provoz 

po cca 52 000 pracovních hodinách. Podle jednoho pramene byly důvodem ukončení provozu 

vysoké ekonomické náklady, jinde se můžeme dočíst, že Ågesta měla sloužit jako středisko 

pro výzkum jaderných zbraní a její uzavření mělo tento argument vyvrátit. [18] 
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Obr. 3-4 Nákres jaderné teplárny Ågesta umístěné ve skalním masivu [13] 

 

3.2 Odsolování mořské vody 

V následujících desetiletích rapidně poroste spotřeba pitné vody. Mořské vody je dostatek 

a technologie pro odsolování je vyvinuta a v praxi využitelná. V současné době se k odsolování 

používá energie z fosilních paliv. S problémem nedostatku fosilních paliv se potýkají evropské 

země již dnes. Dalšími negativy jsou emise skleníkových plynů, devastace krajiny a znečistění 

ovzduší. Princip výroby pitné vody spočívá v zahřátí surové vody, přivedení k varu a vytvoření 

páry. Poté odpařená voda bez solí kondenzuje a stává se z ní pitná voda. Právě k ohřátí surové 

vody lze úspěšně použít malý jaderný reaktor. Již několik desetiletí se v této oblasti provádí 

výzkum. Jako první byla k odsolování použita energie vyrobená v jaderné elektrárně Aktau 

v Kazachstánu v roce 1973. Reaktor bezproblémově pracoval a dodával pitnou vodu do roku 

1999, kdy byl tento blok odstaven. Další pokusy s odsolováním mořské vody probíhaly 

v Japonsku, zde však jen pro potřeby samotných elektráren. [1] 
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Tab. 3-3Malé a střední reaktory využívané k odsolování vody (zdroj [20], [22]) 

Stát 
Název 

elektrárny 
Město 

Typ 

reaktoru 

Výkon 

(MWe) 

Vodní 

kapacita 

(t/d) 

Uvedení 

do 

provozu 

(rok) 

Konec 

provozu

(rok) 

Indie Madras 1 Madras PHWR 205 1800 1983 provoz 

 Madras 2 Madras PHWR 205 1800 1985 provoz 

Japonsko Ikata 1 Ehime PWR 538 2000 1977 provoz 

 Ikata 2 Ehime PWR 538 2000 1981 provoz 

Kazachstán BN-350 Aktau LMFR 52 100 000 1972 1999 

Pákistán KANUPP Karachi PHWR 125 4800 1971 provoz 

 

3.2.1 BN-350 Aktau (dříve Ševčenko), Kazachstán 
Rychlý reaktor BN-350 spadá do skupiny demonstračních reaktorů. Jeho stavba byla 

zahájena v roce 1964 a první kritičnosti dosáhl na konci listopadu 1972. Plného výkonu pak 

v roce 1973. Byl postaven ve městě Ševčenko (dnes Aktau) na břehu Kaspického moře. Reaktor 

sloužil především na odsolování mořské vody. Byla to největší jaderná elektrárna používaná 

pro odsolování. 

 

Obr. 3-5 Jaderná elektrárna BN-350 [21]) 

Do února 1975 byl provozován na tepelném výkonu 300 MWth, od března pak na 650 až 

750 MWth, 150 MWe a 100 000 tun destilované vody za den. Od ledna 1996 do června 1998 byl 

provoz pouze na 420 MWth, 52 MWe a 45 000 tun vody za den. 
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Tab. 3-4 BN-350, parametry elektrárny [24] 

Typ reaktor FBR 

Uspořádání PO smyčkové 

Palivo UO2 

První kritičnost 1972 

Odstavení 1999 

Tepelný výkon 750 MWth 

Elektrický výkon 52 MWe 

Vodní kapacita 100 000 m
3
.den

-1
 

Teplota chladiva vstup do reaktoru 280 °C 

Teplota chladiva výstup z reaktoru 430 °C 

 

Celý komplex byl situován 12 km od města Aktau, odsolovací jednotka byla blíže městu. 

Vedle elektrárny stálo pouze několik rozvíjejících se podniků. Areál obsahoval kromě jaderné 

elektrárny s rychlým reaktorem BN-350 i elektrárnu na fosilní paliva. Vyrobená pára poháněla 

jednu kondenzační a tři protitlaké turbíny. Pára o tlaku 0,6 MPa se používala v první fázi na 

odsolování, přebytek páry se dodával do okolních průmyslových podniků a osídlených oblastí. 

Odsolovací zařízení vyrábělo dva druhy destilované vody: 

1. Pitná voda, kvalita TDS (úplně rozpustné pevné látky) až do 200 mg.l
-1

. 

2. Vysoce kvalitní voda pro kotle a jiný průmysl, TDS v rozmezí 2 až 10 mg.l
-1

. 

 

Dvakrát ročně probíhala dvacetidenní odstávka pro doplnění paliva a údržbu. Jako náhrada 

v době odstavení sloužila právě tepelná elektrárna. Přepínání mezi těmito dvěma zdroji fungovalo 

bez problémů. Jaderné zařízení uvolňovalo do životního prostředí jen velmi nízkou dávku 

radioaktivity. Průměrná hodnota každého radioaktivního plynu (krypton, xenon, argon) byla 

10 až 15 Ci.den
-1

, přípustní úroveň je přitom 500 Ci.den
-1

. [28] 

V roce 1993 byla prodloužena životnost a k definitivnímu odstavení elektrárny došlo 

v dubnu 1999.  

 

3.2.2 Budoucnost MSR v odsolování 

V dnešní době probíhá výzkum v této oblasti především v Koreji (reaktor SMART) 

a v Rusku (reaktor KLT-40). Dalším krokem k úspěchu je postavit demonstrační jednotku. Tato 

jednotka bude mít za úkol ukázat, že dokáže vyrábět pitnou vodu ekonomicky a ekonomičtěji než 

odsolovací stanice na fosilní paliva, a také prokázat, že výroba je bezpečná a nedochází 

ke kontaminaci odsolené vody. [1] 
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3.3 Teplo pro průmysl 

Všechny závody dodávající teplo potřebují mít odběratele v těsné blízkosti, protože 

doprava tepla je obtížná a drahá. Stačí uvést jen potřebnou délku potrubí, tepelnou izolaci, 

čerpání, údržbu celého systému a další, takže s rostoucí vzdáleností rostou i finanční nároky. 

U jaderných výtopen pro dálkové vytápění obytných prostor může být v tomto ohledu problém 

s bezpečnostní zónou nebo odporem lidí vůči blízké elektrárně, v průmyslu ovšem tento problém 

částečně odpadá.  

Průmyslové závody si nemůžou dovolit zastavit výrobu, proto potřebují spolehlivou 

a stabilní dodávku energie. Tento požadavek může splnit právě jaderná elektrárna. Ale ani zde 

není 100% spolehlivost, proto je třeba záložní zdroj energie, nebo jiné opatření.  

Tab. 3-5 Přehled některých MSR dodávajících teplo pro průmysl (zdroj [20], [22]) 

Stát Elektrárna Město 
Typ 

reaktoru 

Výkon 

elektrický 

(MWe) 

Výkon 

tepelný 

(MWth) 

Uvedení 

do 

provozu 

(rok) 

Konec 

provozu 

(rok) 

Anglie Calder Hall Sellafield GCR 49 268 1956-58 2003 

Čína HTGR-10 Beijing - - 10 - - 

Indie RAPS Kota - 1x160 85 1975 - 

 
Rajasthan 

1, 2, 3, 4 
Rajasthan PHWR 

1x90 

1x187 

2x202 

2x693 

2x801 

1972(80) 

2000 
Provoz 

Japonsko HTTR O-arai - - 30 - - 

Německo Stade Stade PWR 640 1900 1972 2003 

 

3.3.1 Calder Hall, Velká Británie 
I anglická jaderná elektrárna Calder Hall se dá zahrnout do této skupiny. Postavena je 

v hrabství Cumbria v Severozápadní Anglii vedle vesnice Sellafield. Do provozu byla uvedena 

v letech 1956 až 1958. Je to anglický první reaktor, který dodával elektřinu do sítě a teplo 

do průmyslu.  

Stavba prvního a druhého bloku byla zahájena v srpnu 1953, dalších dvou pak v srpnu 1955. 

Do provozu byly bloky uvedeny postupně: květen 1956, prosinec 1956, leden 1958 a prosinec 

1958. Jaderná elektrárna nejenom vyráběla elektřinu, ale i zásobovala teplem nedaleký závod 

na zpracovávání paliv. Významnou roli hrála elektrárna pro získávání zkušeností pro budoucí 

rozvoj jaderné energetiky ve Spojeném království. Dne 31. března 2003 byl provoz elektrárny 

ukončen. [20] 
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Obr. 3-6 Jaderná elektrárna Calder Hall [21]) 

Jednalo se o oxidem uhličitým chlazený a grafitem moderovaný reaktor MAGNOX. Válcová 

tlaková nádoba měla průměr 12,19 m a výšku 18,28 m. Palivem zde byl přírodní uran.  

Tab. 3-6 Calder Hall, parametry elektrárny [24] 

Reaktor GCR 

Uspořádání PO smyčkové 

Palivo přírodní uran 

Tepelný výkon 268 MWth 

Elektrický výkon 49 MWe 

První kritičnost 1956 (58) 

Konec provozu březen 2003 

Chladivo reaktoru CO2 

 

3.3.2 Vysokoteplotní aplikace 

 Průmysl také potřebuje vysokoteplotní páru o teplotě až 1000 °C. Páru o vysoké teplotě lze 

využít v mnoha průmyslových odvětvích. Například pro chemický průmysl, zkapalňování uhlí, 

vodíkové hospodářství, k výrobě hliníku a získání ropy z dehtových písků [34]. Největší možnost 

uplatnění MSR v této oblasti je při produkci vodíku. Jeho využití v následujících desetiletích 

prudce poroste, a to z důvodu snahy o snížení emisí CO2. Nynější technologie založené 

na nízkoteplotní elektrolýze nejsou příliš efektivní. Několik vysokoteplotních metod je vyvinuto, 

potřebují však vysoké počáteční investice. Spojuje je potřeba zdroje tepla o 800 °C a výše [33]. 

Projekty, které jsou schopny dosáhnout takto velkých teplot, jsou například reaktory typu HTGR 

a AGR. Nadějný projekt v dnešní době probíhá v Číně pod názvem HTR-PM. První nasazení 

tohoto typu reaktoru je naplánováno na rok 2013. [38] 
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4 HISTORIE MSR 
Během šedesátých a sedmdesátých let spadaly podle dnešní definice všechny stavěné 

elektrárny do kategorie malých a středních reaktorů. Později se v osmdesátých letech začaly 

(zejména z ekonomických důvodů) vyvíjet a stavět reaktory velkého výkonu (900 MWe až 

1400 MWe). Nicméně v devadesátých letech se opět oprášila myšlenka využití zejména středně 

velkých reaktorů v jaderně rozvíjejících zemích jako je Indie, Pákistán a Čína. [33] 

4.1 Malé reaktory pro pohon námořních plavidel 
Pro vývoj malých reaktorů dal impuls zbrojní průmysl se svojí potřebou malých 

energetických jednotek vysokého výkonu s kompaktní zásobou paliva na dlouhé působení 

v oblastech bez možnosti údržby a doplnění paliva.  

První vývoj a výroba jaderných reaktorů pro pohon námořnictva začala ve čtyřicátých letech 

v USA. Již roku 1953 byl první reaktor určený k pohonu námořních plavidel testován v Idaho 

National Laboratory. První nukleární ponorka byla vypuštěna do akce roku 1955 (USS Nautilus). 

Byla osazena tlakovodním reaktorem S2W. Dva roky poté bylo námořnictvem USA do akce 

nasazeno plavidlo USS Seawolf s reaktorem používajícím jako chladivo sodík. SSSR zařadilo 

do služby svoji první jadernou ponorku roku 1959, byla vybavena dvojicí tlakovodních reaktorů, 

každý o výkonu 70MWth. 

Nukleárně poháněná plavidla zahrnují okolo 40% vojenského loďstva USA. USA má 

všechny aktivní velké ponorky a přes polovinu letadlových lodí poháněných nukleárním zdrojem. 

Do roku 2001 USA celkově postavilo okolo 235 námořních reaktorů s jednotkovou cenou 

$100 milionů za ponorkový pohon a $200 milionů za pohon pro letadlovou loď. 

 Ve vojenských atomových pohonných jednotkách se využívá vysoce obohaceného paliva, až 

97,3% 
235

U, s dobou výměny paliva po 10 a více letech. Toho je docíleno používáním 

vyhořívajících absorbátorů (např. gadolinia) obsažených v aktivní zóně, které kompenzují 

vysokou počáteční reaktivitu. Dalším pozitivním vlivem vysokého obohacení je rychlé 

překonávání xenonové otravy při změnách výkonu. 

Výkony těchto reaktorů se pohybují od 10MWth u prototypů po 200MWth u ponorek, až 

k 500MWth na velkých námořních lodích. [49] 

 

4.2 První jaderné reaktory určené pro výrobu elektrické energie 

První reaktory, které vyráběly elektrickou energii, navazují na výzkum ve vojenském 

průmyslu. Jednalo se většinou o experimentální. Zpočátku vyráběly elektrickou energii jen 

pro vlastní spotřebu. Později se tyto elektrárny začaly připojovat k elektrické síti. Tyto první 

reaktory se nemohly ekonomicky rovnat se zaběhlými zdroji elektrické energie, avšak posloužily 

jako demonstrační jednotky. Ukázaly, že lze úspěšně využít energii uloženou v jádrech atomů 

k mírovým účelům. Až v roce 1963 se jaderné elektrárny ekonomicky vyrovnaly konvekčním 

elektrárnám. V tomto roce poprvé vyhrála výběrové řízení jaderná elektrárna a porazila ostatní 

konvekční elektrárny. Byla to jaderná elektrárna Oyster Creek v USA s lehkovodním reaktorem 

s výkonem 515 MWe. Její provoz byl zahájen v roce 1969 a elektrickou energii vyrábí dodnes. 

[3] 



Historie MSR 27 

4.3 Historie MSR v USA 

Komerční jaderné elektrárny navazují na úspěšný výzkum amerického námořnictva v oblasti 

malých lehkovodních jaderných reaktorů, které byly zkoumány z důvodu jejich vlastní 

bezpečnosti a kompaktnosti. Na základě tohoto výzkumu americké námořnictvo dnes využívá 

cca 80 letadlových lodí a ponorek na jaderný pohon. [30] 

4.3.1 Vojenský program pro jadernou energii 

Vojenský program běžel mezi roky 1954 a 1976 a pod jeho záštitou vzniklo 8 malých 

reaktorů, které pracovaly v ostrovním režimu a zásobovaly vojenské základy nebo odlehlé 

oblasti. Prvním reaktorem byl SM-1, který byl postaven ve Fort Belvoir a sloužil k zásobování 

tamější základny a pro trénink operátorů. V druhé polovině šedesátých let vojenský program 

vyvinul mobilní reaktor MH-1A, který byl nainstalován do přestavěné lodi. Takto upravená loď 

s jaderným reaktorem zásobovala mezi lety 1967 a 1976 Panamský průplav elektrickou energií. 

Tento program byl však z důvodu vysoké finanční náročnosti zastaven. Prokázal však, že lze 

malé reaktory využívat k zásobování odlehlých oblastí a že lze s pomocí vyškoleného personálu 

provozovat tyto reaktory bezpečně. [30] [39] 

4.3.2 Komerční elektrárny s MSR 

První komerční elektrárny technologicky vycházely z vojenských reaktorů. Jejich výkon byl 

však několikanásobně zvýšen. První komerční elektrárnou v USA byla elektrárna Shippingport 

s výkonem 60 MWe, která začala dodávat elektrickou energii v roce 1957. Tato elektrárna byla 

následována dalšími elektrárnami. V roce 1960 elektrárnou Dresden s výkonem 200 MWe 

a v roce 1962 elektrárnou Indian Point Unit 1 s výkonem 250 MWe. Velká poptávka 

po elektrické energii a ekonomická výhodnost vedla k vývoji a rozmachu velkých jaderných 

reaktorů, které se začaly prosazovat po roce 1970. Posledním zatím postaveným reaktorem 

v USA o výkonu menším než 700 MWe byl demonstrační plynem chlazený reaktor Fort St. 

Vrain. [30] 

 
Obr. 4-1 Elektrický výkon jaderných elektráren v USA (převzato z [30]) 
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4.4 Historie MSR v Rusku 

Komerční využití jaderné energie v Rusku navázalo na úspěšný vývoj a testování jaderných 

zbraní. První jaderná elektrárna na světě byla postavena nedaleko Moskvy. Byla to elektrárna 

Obninsk s výkonem 5 MWe, která se poprvé připojila k elektrické síti v roce 1954. Reaktor byl 

vodou chlazený a grafitem moderovaný typ. Již od roku 1955 se začal sovětský výzkum 

orientovat na velké reaktory. První velký reaktor RBMK-1000 byl postaven v Leningradské 

elektrárně a byl připojen k síti v roce 1974. [50] 

V době výzkumu velkých reaktorů nebyla však výstavba jaderných elektráren v Sovětském 

svazu zastavena. V šedesátých letech docházelo v Sovětském svazu k velkému rozmachu jaderné 

energetiky. V roce 1964 byl připojen první blok Novovoroněžské elektrárny o výkonu 210 MWe 

následovaný dalšími dvěma bloky, které lze považovat za MSR. Tyto bloky, každý byl dalším 

vývojovým stupněm technologie VVER, sloužily jako demonstrační jednotky. V roce 1973 byl 

uveden do provozu první rychlý energetický reaktor typu BN-350 v Aktau (Kazachstán). [50] 

[57] 

4.5 Historie využití MSR pro neelektrické účely 

Již první elektrárna v provozu v ruském Obninsku od roku 1976 využívala část vyrobeného 

tepla k dálkovému vytápění města Obninsk a jako procesní teplo v průmyslu. Velké zkušenosti 

v této oblasti mají především Kanada, Čína a Rusko, které stavěly malé reaktory určené primárně 

k výrobě tepla. Další země, které využívají teplo z jaderných elektráren, většinou provozují 

středně velké reaktory primárně určené pro výrobu elektrické energie a část tepla odvádí z turbíny 

pro potřeby vytápění.  

V Kanadě vzniklo několik malých reaktorů, které dodávaly teplo k výtopu. První reaktor byl 

uveden do provozu v Pinawě v roce 1979 a pracoval 6 let. Jednalo se o výzkumný reaktor WR-1, 

který byl prototypem CANDU ORC (organicky chlazený reaktor). Dodával 15 MWth pro účely 

vytápění komplexu Whiteshell Laboratories. V osmdesátých letech byl vyvíjen reaktor SES-10, 

který byl zdrojem vody o nízké teplotě (85 °C). Tento reaktor dokázal zásobit teplem 1500 bytů 

a při 80 % využití instalovaného výkonu byla cena jedné kWth $0,02. Na zkušenosti z využití 

tepla z malých a výzkumných reaktorů navázal projekt jedné z největších jaderných tepláren 

na světě. Jedná se o centrum The Bruce Nuclear Power Development, který dokáže zásobit 

průmysl 5350 MWth. 

Energie využívaná pro vytápění v Číně představuje asi 25 % (v roce 2001) celkové 

spotřebované energie. Již v roce 1982 započal výzkum NHP (nuclear heating plant). Tento 

výzkum přinesl úspěch, kdy v roce 1989 vznikla zatím jediná jaderná teplárna na světě, která 

vyráběla pouze teplo pro vytápění. V elektrárně byl využit reaktor NHR-5 (nuclear heating 

reactor) s výkonem 5 MWth. Na tento reaktor navázal výzkum reaktoru NHR-200 o výkonu 

200 MWth, který je zatím ve stádiu projektu. Čínská vláda však v roce 2008 rozhodla o výstavbě 

odsolovací jaderné elektrárny s tímto typem reaktoru. 

Většina jaderných elektráren v Rusku je využívána pro dálkové vytápění. Obvykle leží 

nedaleko větších měst (40 000 – 50 000 obyvatel). Z výkonu elektrárny je 100 MWth až 

200 MWth využito pro vytápění. Jaderné teplárny jsou atraktivní v odlehlých částech severního 

a severovýchodního Ruska. IPPE (Institute of Physics and Power Engineering) vyvinulo pool-

type reaktor zvaný RUTA, který měl instalovaný výkon 55 MWth, a 30 MWth využíval IPPE 

k vytápění vlastního komplexu. Research Institute of Atomic Reactor provozuje dva reaktory 

typu VK-50 (50 MWe) a jeden typ BOR-60 (60 MWth). Energie a teplo je použito k vytápění 
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budov a skleníků, které se nacházejí v okolí elektrárny. Největším ruským projektem na poli 

jaderných tepláren je Bilibino Nuclear Cogeneration Plant, která se nachází na Čukotce. Jaderná 

teplárna se skládá ze čtyř vodou chlazených a grafitem moderovaných reaktorů o výkonu 

62 MWth. Teplárna pracuje od roku 1974. Cena elektrické energie a tepla je odhadována 2x nižší 

než kdyby byla vyrobená z fosilních paliv. [33] 
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5 SOUČASNÉ MSR V PROVOZU 
Většina současných MSR v provozu je nižším vývojovým stupněm velkých reaktorů. Byly 

stavěny nebo rozestavěny v osmdesátých letech 20. století a jsou stabilními a bezpečnými zdroji 

elektrické energie. Valná většina z těchto reaktorů je lehkovodních typu PWR a BWR. Druhou 

početnou skupinou jsou reaktory, které spalují přírodní uran a jsou moderovány těžkou vodou 

(typ PHWR). Všechny současné reaktory jsou shrnuty v tabulce, která se nachází v příloze A. 

Podíl malých a středních reaktorů na celkovém počtu je ukázán na Obr. 5-1. Z obrázku je 

patrno, že v dnešní době jsou malé jaderné reaktory využívány minimálně a jaderná energetika se 

zaměřuje výhradně na reaktory velkého výkonu. 

 

Obr. 5-1 Výkonové rozdělení jaderných reaktorů  

5.1 Komerčně využívané evoluční typy MSR 

V současnosti provozované a konkurenceschopné MSR, které lze využít pro další výstavbu, 

jsou vyvíjeny zejména v asijských zemích, v Indii a Číně. Tyto země mají velké plány pro rozvoj 

jaderné energetiky.  

5.1.1 Indie 

Indie provozuje a staví na osvědčené kanadské technologii těžkovodních reaktorů CANDU. 

Jejich evoluční design reaktoru se nazývá PHWR-220, který technologickými vylepšeními 

zvyšuje míru bezpečností těchto reaktorů. Výkonnější typy stejného designu jsou  PHWR-540 

a PHWR-700. Indie provozuje 16 reaktorů typu PHWR-220 a 2 reaktory typu PHWR-540. 

Výhoda těchto reaktorů je doplňování paliva online, což umožňuje vysoký koeficient 

využitelnosti (89,3 %). Reaktory však vycházejí ze starší generace, a proto je životnost elektrárny 

stále „jen“ 40 let. [45] [53] 

5.1.2 Čína 

Čína v poslední době v oblasti jaderné energetiky zažívá velký rozmach. Po fázi výstavby 

zahraničních typů reaktorů začala vyvíjet na základě získaných zkušeností vlastní typy reaktorů. 

Vývoj a výstavba začala nejprve ve výkonové oblasti MSR. Nyní je v provozu několik čínských 
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reaktorů převážně v Číně, ale i v Pákistánu. Jedná se o typy CNP-300 a CNP-600, které jsou 

postupnými kroky Číny k vyvinutí vlastního reaktoru velkého výkonu. Oba typy reaktorů mají 

kampaňovitou výměnu paliva. Nevýhoda těchto reaktorů je velmi dlouhá doby výstavby – 

84 měsíců. Z uvedené tabulky je však vidět pokrok ve vývoji čínských reaktorů. [45] 

Tab. 5-1 Srovnání vývojových typů MSR v Číně (zdroj [45]) 

  
Výkon 
(MWe) 

Koeficient 
využití (%) 

Životnost 
(roky) 

Délka kampaně 
(měsíce) 

CNP-300 310 79 40 14 

CNP-600 644 87 60 18 

 

 Experimentální čínský reaktor (CEFR) připojený k elektrické síti 

Čínský vývoj pokračuje i v oblasti rychlých reaktorů. V roce 2011 byl připojen k síti rychlý 

experimentální reaktor (CEFR). Čína je teprve osmou zemí, která provozuje rychlý reaktor. 

Hlavním přínosem tohoto reaktoru je získat poznatky v oblasti designu a výroby komponent, 

předprovozního testování a operativního provozu. Na tento reaktor čínský jaderný výzkum 

naváže výkonnějším typem (600 MWe) v roce 2020. V roce 2030 počítá s uvedením do provozu 

transmutačního reaktoru, který bude vycházet z dnes funkčního experimentálního reaktoru. [63] 

Jedná se o sodíkem chlazený reaktor. Z důvodu bezpečnosti se jedná o tříokruhové 

uspořádání (sodík-sodík-voda). Primární sodík předává své teplo v mezichladiči sekundárnímu 

sodíku, který odchází do parogenerátoru, kde vzniká přehřátá pára. Jako palivo lze použít PuO2-

UO2, které je uloženo v 81 palivových tyčích. Pro zachytávání unikajících neutronů a pro ochranu 

reaktorové nádoby před působením neutronů je aktivní zóna obalena celkem 566 tyčemi – 230 

těchto tyčí slouží jako štít a 336 jako reflektor. [29] 

Sodík jako chladivo se používá z důvodu bezpečnosti, protože má velkou tepelnou kapacitu, 

což zaručuje dostatek času k reakci při výpadku nějakého výměníku tepla. Nevýhoda je bouřlivá 

reakce s vodou a vzduchem. V případě havárie jsou zde dva havarijní výměníky, které odvádějí 

zbytkové teplo z aktivní zóny. Havarijní chlazení nepotřebuje ke své činnosti žádné aktivní 

prvky. Funguje na pasivním odvodu tepla a oběh chladiva je zajištěn přirozenou cirkulací. [29] 

 

Obr. 5-2 Vizualizace reaktoru CEFR (zdroj [63]) 
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6 POKROČILÉ PROJEKTY MALÝCH A STŘEDNÝCH 

REAKTORŮ 
V současné době dochází na poli malých a středních reaktorů k rozsáhlému výzkumu. 

V různých stádiích návrhu se nachází cca 30 projektů. Několik z nich je již ve výstavbě. Tyto 

reaktory mají prokázat výhodnost a bezpečnost malých reaktorů. U dalších několika projektů se 

počítá s postavením nejméně prototypu reaktoru do roku 2020. Výkon těchto jednotek je 

v rozmezí 10 MWe až 500 MWe. Mohou být postaveny jak na pevnině, tak jsou dostupné 

technologie pro montáž reaktoru na loď, která může zásobovat odlehlé oblasti. Některé projekty 

jsou koncipovány jako samostatně stojící jednotky. U podstatné části se však počítá s instalací 

dvou až dvanácti (projekt NuScale) jednotek v jedné elektrárně. [38] [53] 

6.1 Projekty MSR ve výstavbě first of a kind (FOAK) reaktorů 

Již v roce 2011 je u několika projektů zahájena výstavba prototypu nebo FOAK elektrárny. 

Jedná se o projekty, které navazují na výzkum v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého 

století. Tyto reaktory se stavějí v dnes jaderně aktivních zemích jako je Rusko, Čína a Indie. Staví 

se lehkovodní, rychlé a vysokoteplotní plynem chlazené reaktory. 

6.1.1 KLT-40S 

Koncepce reaktoru vychází z typu KLT-40, který je provozován jako jaderný reaktor 

pro pohon ledoborců. KLT-40S místo k pohonu lodi bude sloužit jako zdroj elektrické energie 

a tepla. Reaktor je určen k zásobování odlehlých oblastí severovýchodního Ruska. Tato oblast 

není pokryta centrální elektrickou sítí a je závislá na malých zdrojích energie, které pracují 

v ostrovních režimech. Cílem ruské jaderné energetiky je využití malých reaktorů v této oblasti. 

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je konstrukce plovoucí jaderné elektrárny ve speciálním 

přístavu a její otestování v průmyslových oblastech Ruska. Po otestování bude elektrárna dodána 

jako stavba na klíč do odlehlých oblastí. Plovoucí jaderná elektrárna se skládá z dvou reaktorů 

typu KLT-40S. Její celkový výkon je 70 MWe. Loď, která nese tyto dva reaktory, je 140 m 

dlouhá, 30 m široká a 10 m vysoká. Skládá se z obytné části na přídi lodí a energetické části. [27] 

[62] 

 

Obr. 6-1 Vizualizace reaktoru KLT-40S (zdroj [29]) 
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Bezpečnost elektrárny je zajištěna pěti izolačními bariérami – složením paliva, pokrytím 

paliva, uzavřeným primárním okruhem, kontejnmentem a ochrannou obálkou. Při normálním 

provozu a při projektových haváriích nepřekročí radiace 0,01 % radiačního pozadí. Umístění 

elektrárny v neobydlené oblasti a malá evakuační zóna (1 km) znamená minimální dopad 

na obyvatelstvo. [10] 

Tab. 6-1 Základní technické parametry reaktoru KLT-40S (zdroj [29] [45]) 

Tepelný výkon instalovaný MWth 150 

Elektrický výkon MWe 35 

Koeficient využití % 85 

Obohacení paliva % 20 

Výměna paliva roky 3,4 - 4,3 

Doba výstavby měsíce 48 

Životnost zařízení roky 38 

Generální oprava roky 12 

 

6.1.2 HTR-PM 

Práce na projektu HTR-PM začala v roce 2001, kdy navázala na testovací reaktor HTR-10. 

Reaktor je plynem chlazený (helium) a grafitem moderovaný typ. Tento typ je koncipován jako 

předstupeň VI. generace HTGR reaktorů. Jedná se stále o prototyp, na který bude v budoucnu 

navázáno výkonnějšími typy. Již dnes je jako další stupeň počítáno s elektrárnou o výkonu 600 

MWe
4
. Hlavním cílem projektu je ukázat bezpečnost, ekonomickou konkurenceschopnost 

a modularizaci. [55] [64] 

 

Obr. 6-2 Vizualizace reaktoru HTR-PM (zdroj [29]) 

 

                                                 

4
 Elektrárna o konfiguraci: 6x250 MWth HTR-PM module+ a 1x660 MWe turbína [55] 
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 Technické parametry 

HTR-PM je složen z reaktorové tlakové nádoby a parogenerátorové tlakové nádoby. Jeden 

modul je složen ze dvou těchto dvojic, které jsou napojeny na jednu parní turbínu. Palivo 

reaktoru je tvořeno palivovými kuličkami, které umožňují kontinuální doplňování paliva. Aktivní 

zóna obsahuje cca 12000 těchto kuliček. Palivem je standardní UO2. Palivo je chlazeno heliem, 

které má na vstupu do parogenerátoru cca 750°C, takže v sekundárním okruhu vzniká přehřátá 

pára
5
, čímž se zvyšuje účinnost elektrárny. [64] 

Aktivní zóna reaktoru je obklopena grafitovým reflektorem. Celá aktivní zóna je zaplněna 

palivem. Řídící tyče jsou instalovány na vnitřní straně reflektoru. Ochlazené helium vracející se 

z parogenerátoru slouží jako teplotní štít a chrání reaktorovou nádobu před vysokými teplotami. 

[64] 

Tab. 6-2 Základní technické parametry reaktoru HTR-PM (zdroj [29] [45]) 

Tepelný výkon instalovaný MWth 500 

Elektrický výkon  MWe 211 

Koeficient využití % 85 

Obohacení paliva % 8,9 

Výměna paliva   kontinuální 

Doba výstavby měsíce 48 

Životnost zařízení roky 40 

 

 Bezpečnost 

Důsledky všech myslitelných havárií neznamenají radioaktivní zamoření okolí elektrárny. 

Reaktor splňuje bezpečnostní nároky IV. generace jaderných reaktorů. To znamená, že eliminuje 

jakékoliv vnější mimořádná opatření v důsledku havárie. Tohoto lze dosáhnout několika 

bezpečnostními vylepšeními. V chladivu se vyskytuje minimum radioaktivních částic, které když 

by unikly, není potřeba učinit žádná vnější opatření. Při úniku chladiva nedojde k roztavení paliva 

a úniku radioaktivních látek z paliva. [64] 

 Výhody projektu HTR-PM 

 Alternativa a doplněk k lehkovodním reaktorům. 

 Možnost „spalování“ všech druhů paliva (uran, plutonium, thorium). 

 Poslední mezikrok ke komerčním HTGR reaktorům. 

 Výroba vodíku. 

 Možnost použití helia v sekundárním okruhu. 

 Možnost dosáhnout páry s nadkritickými parametry v sekundárním okruhu. 

6.1.3 PFBR – 500 

Reaktor FRBR-500 je vyvíjen a stavěn v indickém Kalpakkam. Je to první relativné velký 

rychlý reaktor stavěný v Indii. Navazuje na zkušenosti získané z provozu 13 MWe velkého 

FBTR, který je v provozu od roku 1985. Jedná se o dvouokruhový, sodíkem chlazený bazénový 

                                                 

5
 Ve většině dnešních elektráren vzniká pouze sytá páry, které se musí vysoušet 
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typ reaktoru. Nyní se nachází v pokročilém stavu výstavby. V Indii je v plánu vybudovat 6 těchto 

jednotek s drobnými evolučními vylepšeními
6
. [16] [29] 

 

Obr. 6-3 Reaktor PFBR-500 (zdroj [29]) 

 Technické parametry 

Reaktor využívá palivo MOX a vnější vrstvu vyhořelého UO2. Aktivní zónu tvoří 1758 částí, 

které jsou uspořádány do šestiúhelníkové mříže. Z toho je 181 palivových, 12 absorpčních, 

9 řídících a bezpečnostních a 3 bezpečnostní. Aktivní zóna je uvnitř množící oblasti. Tato oblast 

a aktivní zóna je obklopena stínícím materiálem, který zamezuje radiačnímu poškození 

reaktorové nádoby. Teplo z aktivní zóny předává sodík v osmi parogenerátorech (4 na každý 

okruh), odkud putuje pára o parametrech 17,2 MPa a 490 °C. [29]   

Tab. 6-3 Základní technické parametry reaktoru PFBR-500 (zdroj [29]) 

Tepelný výkon instalovaný MWth 1250 

Elektrický výkon  MWe 500 

Koeficient využití % 75 

Výměna paliva měsíce 6 

Životnost zařízení roky 40 

 

 Bezpečnost 

PFBR reaktor disponuje vysokým počtem bezpečnostních systémů, které dokážou zastavit 

reaktor s minimálním počtem problémů. Reaktor obsahuje 9 řídících a bezpečnostních tyčí 

a 3 havarijní tyče k rychlému odstavení. [54] 

Reaktor je chlazen sodíkem, který se vzduchem tvoří hořlavou směr. Dojde-li ke vniku 

požáru uvnitř komplexu, je k uhašení vstříknut dovnitř dusík, který požár uhasí. Vznikne-li požár 

vně, je uhašen pomocí hydrogenuhličitanu sodného. [54]  

                                                 

6
 Zvýšení projektované životnosti na 60 let a snížení počtu parogenerátorů na 6 a využití modernějších konstrukčních 

materiálů. 
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 Výhody projektu PFBR-500 

 Možnost využití přepracovaného paliva z indických PHWR reaktorů. 

 Možnost přechodu na thoriový palivový cyklus – tvorba 
233

U z 
232

Th. 

 Nepotřebuje k havarijnímu dochlazování vodu. [16] [54] 

6.2 Projekty dostupné v nejbližší době  

6.2.1 CAREM-25 

CAREM je projekt argentinské komise pro atomovou energii. Práce na tomto typu reaktoru 

započala v roce 1984. Je to projekt pokročilého, zjednodušeného malého reaktoru založený 

na celosvětových zkušenostech provozu lehkovodních reaktorů. K zjednodušení a zvýšení 

bezpečnosti přispívá několik důležitých vlastností reaktoru. Reaktor je chlazen přirozenou 

cirkulací
7
 a bezpečnost reaktoru je založena na pasivních systémech. Integrací všech komponent 

do jedné nádoby a zjednodušení projektu také významně ovlivnilo ekonomickou stránku 

projektu.  [12] [27] 

 

Obr. 6-4 Vizualizace reaktoru CAREM-25 (zdroj [29]) 

 Technické parametry 

Základní technické parametry se nachází v Tab. 6-4. Koncept reaktoru je založen 

na integrálním typu reaktoru – všechny komponenty primárního okruhu jsou uvnitř jedné tlakové 

nádoby. Nádoba má tvar válce a je 11 m vysoká a průměr nádoby je 3,2 m. Uvnitř tlakové 

nádoby najdeme samotný reaktor a parogenerátory. Jako chladivo se používá lehká voda. Palivo 

je standardně používaný obohacený UO2, palivová tyč je šestiúhelníkového tvaru a v reaktoru se 

jich nachází 108. V aktivní zóně je ještě rozmístěno 18 tyčí s absorbátory pro rychlé odstavení 

reaktoru. K výrobě páry slouží dvanáct vertikálních parogenerátorů, které jsou rovnoměrně 

rozmístěny okolo reaktoru. Část sekundárního okruhu, který se nachází v kontejnmentu, lze 

                                                 

7
 Výkonnější nástupce nad 150 MWe (CAREM-300) potřebuje k provozu na plný výkon již nucený oběh 

chladiva. [27] 
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pomocí ventilů v případě protržení parogenerátoru oddělit a zabránit úniku aktivované vody ven 

z kontejnmentu. [12] 

Tab. 6-4 Základní technické parametry reaktoru CAREM-25 (zdroj [29] [45]) 

Tepelný výkon instalovaný MWth 100 

Elektrický výkon  MWe 27 

Koeficient využití % 90 

Obohacení paliva % 3,4 

Výměna paliva dny 330 

Doba výstavby měsíce 60 

Životnost zařízení roky 40 

 

 Bezpečnost 

Již od začátku vývoje byl implementován koncept ochrany do hloubky. Důraz se kladl 

na jednoduché a pasivní systémy ochrany. Po dobu 36 hodin po vzniku havárie není potřeba ani 

elektrické energie ani zásahu obsluhy k zvládnutí havárie. Bezpečnost je zajištěna dvěma 

systémy – The First Shutdown System (FSS) a The Second Shutdown System (SSS). FSS je 

zastavení reakce pomocí 18 tyčí s absorbátory a maximální doba pádu tyčí jsou 2 sekundy. SSS 

znamená zalití tlakové nádoby vodou s kyselinou boritou při poklesu tlaku pod určitou mez. [12] 

[27] 

 Výhody CAREM-25 projektu 

Při srovnání s klasickými zdroji nalezneme několik technických a ekonomických výhod: 

 Nemůže nastat LBLOCA z důvodu absence primárního potrubí. Maximální 

velikost trhliny je 38 mm v průměru. 

 Velké množství chladiva v tlakové nádobě pomáhá dlouhou dobu k chlazení 

po nehodě. 

 Snížené stínící potřeby z důvodu absence rozptýlených zdrojů gama záření 

v primárním potrubí. 

 Velké množství vody mezi reaktorem a stěnou tlakové nádoby vede ke snížení 

úniku rychlých neutronů z nádoby. 

 Eliminace čerpadel, kompenzátoru vede ke snížení ceny a zvýšení bezpečnosti. 

[11] 

6.2.2 SMART 

Program vývoje reaktoru začal v roce 1997. V roce 2002 byl dokončen základní design 

reaktoru SMART. Účel, pro který je reaktor vyvíjen, je odsolování mořské vody a dodávka 

elektrické energie pro města o velikosti 100 000 obyvatel nebo pro průmyslové závody. Reaktor 

dokáže vyprodukovat denně 40 000 t pitné vody a elektrický výkon je 90 MWe. [27] 
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Obr. 6-5 Vizualizace reaktoru SMART (zdroj [29]) 

 Technické parametry 

Reaktor je stejně jako CAREM-25 integrálního typu s hlavními částmi primárního okruhu 

umístěnými v tlakové nádobě. Rozdílem je, že SMART využívá nucenou cirkulaci chladiva. 

K cirkulaci využívá 4 čerpadla, která ženou chladící vodu přes parogenerátory na dno nádoby, 

odkud stoupá přes aktivní zónu, ohřívá se a ohřátá stoupá zpět k čerpadlům a celý proces se 

opakuje. Palivo je oxid uraničitý, který je ve čtvercových palivových tyčích. Těchto tyčí je 

v reaktoru 264 a 49 řídících tyčí.  Parogenerátory se nacházejí po obvodu samotného reaktoru 

jako u projektu CAREM-25. Celkem je v tlakové nádobě 8 těchto parogenerátorů. Reaktor 

je koncipován jako modulární a je rozdělen na 4 sekce (po dvou parogenerátorech) a pokud je 

netěsnost v nějakém parogenerátoru, lze tuto sekci vyřadit z provozu a se sníženým výkonem 

pokračovat do příští plánované odstávky. [27] [35] 

Tab. 6-5 Základní technické parametry reaktoru SMART (zdroj [29] [45]) 

Tepelný výkon instalovaný MWth 330 

Elektrický výkon  MWe 100 

Koeficient využití % 95 

Obohacení paliva % 4,95 

Výměna paliva roky >3 

Doba výstavby měsíce 36 

Životnost zařízení roky 60 

 

 Bezpečnost 

Bezpečnost reaktoru SMART je zajištěna několika bariérami jako je palivo, tlaková 

reaktorová nádoba, ochranná nádoba a dvojitý kontejnment, který zamezuje úniku radiace 

do okolí. Všechny hlavní komponenty jsou ukryty v tlakové nádobě. Hlavní bezpečnostní 
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systémy jsou havarijní odstavení reaktoru, pasivní odvod zbytkového tepla, havarijní chlazení 

aktivní zóny a ochrana reaktoru a kontejnmentu před přetlakem. [2] 

Pasivní odvod zbytkového tepla odvádí při havárii přirozenou cirkulací rozpadové teplo 

z aktivní zóny. Tento systém je zabezpečen čtyřmi nezávislými okruhy a pro odvod tepla stačí 

jakékoliv dva okruhy. Tento systém je schopen zabezpečit odvod tepla po dobu 72 hodin 

bez zásahu obsluhy. [2] 

Havarijní chlazení aktivní zóny zafunguje při malém úniku chladiva (velký únik chladiva je 

konstrukčně nemožný). Při poklesu tlaku v tlakové nádobě dojde k vstříknutí borité vody 

do tlakové nádoby. Tento systém má dva okruhy a jeden stačí k zajištění funkčnosti havarijního 

systému. [2] 

 Výhody SMART projektu 

 Pokročilé bezpečnostní systémy, konstrukční vlastnosti zamezující vzniku např: 

LBLOCA. 

 Flexibilní využití pro výrobu tepla, elektrické energie a odsolování mořské vody. 

 Ekonomická proveditelnost. 

 Malé riziko z důvodu použití osvědčených technologií. [35] 

6.2.3 NuScale 

Vývoj NuScale reaktoru začal v roce 2003 a již v roce 2007 byl koncept hotov. V nynější 

době (2012) je v běhu získání licence. Elektrárna s těmito reaktory se skládá z 1 až 

12 nezávislých jednotek o výkonu 45 MWe. Při použití více jednotek lze některé z důvodu 

poruchy odstavit bez ovlivnění chodu zbytku elektrárny. [17] 

 

Obr. 6-6 Reaktor NuScale (zdroj [17]) 
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 Technický popis 

Každá jednotka je tvořena samostatným kontejnmentem. Uvnitř se nachází vakuum, 

ve kterém je umístěna tlaková nádoba reaktoru. Vakuum má za úkol tepelně izolovat reaktorovou 

nádobu od kontejnmentu při nominálním provozu. Vnitřní uspořádání tlakové nádoby je podobné 

jako u obdobných projektů CAREM-25 a SMART. Obsahuje aktivní zónu, kde probíhá řízená 

štěpná reakce, která je řízena regulačními tyčemi. Nad aktivní zónou se nacházejí dva 

parogenerátory. Ty předávají teplo primárního okruhu a vytvářejí přehřátou páru. Palivo reaktorů 

jsou klasické peletky UO2 se standardním obohacením. Palivové tyče jsou čtvercového tvaru 

a oproti běžným (a s ohledem na velikost reaktoru) jsou zkráceny na cca 2 metry. K cirkulaci 

chladiva v primárním okruhu není zapotřebí žádných čerpadel, ke chlazení reaktoru stačí 

přirozená cirkulace. Vyhořelé palivo ze všech jednotek elektrárny je skladováno a chlazeno 

v jednom centrálním bazénu, který je projektován na 10 let. Poté je již možno chladit vyhořelé 

palivo vzduchem jako u dnes provozovaných elektráren. [17] [29] 

Tab. 6-6 Základní technické parametry reaktoru NuScale (zdroj [29] [45]) 

Tepelný výkon instalovaný MWth 165 

Elektrický výkon  MWe 45 

Koeficient využití % >90 

Obohacení paliva % 4,95 

Výměna paliva měsíce 24 

Doba výstavby měsíce 36 

Životnost zařízení roky 60 

 

 Bezpečnost 

Jako každý reaktor má i NuScale základní bariéry, které jsou udávány u ochrany do hloubky. 

Navíc však má několik dalších koncepčních vlastností. Jedná se o relativně malou zásobu paliva 

v aktivní zóně, žádný kyslík v kontejnmentu, který je ponořený v bazénu s vodou. Tento bazén 

dokáže absorbovat všechno rozkladové teplo po zastavení štěpné reakce. K zajištění odvodu tepla 

z aktivní zóny až do bazénu slouží dva systémy – systém odvodu zbytkového tepla a systém 

odvodu tepla z kontejnmentu. Při zapůsobení bezpečnostních ventilů na tlakové nádobě je 

přebytečná pára pouštěna do kontejnmentu. Zde dochází ke kondenzaci a zkondenzovaná voda 

předává teplo přes stěnu kontejnmentu okolní vodě v bazénu. [17] 

 Výhody NuScale projektu 

 Kompaktní rozměry, výroba ve výrobním závodě a snadná přeprava vlakem nebo lodí. 

 Přirozená cirkulace, která eliminuje několik potenciálně poruchových komponent. 

 Design založen na osvědčené LWR technologii a z toho vyplývající jednodušší získání 

licencí. 

 Kvalitní demonstrační model s 1/3 výkonem, který pracuje na nominálních 

parametrech (tlak, teplota). 

 Modulární a přemístitelný kontejnment. [17] 
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6.2.4 mPower 

Reaktor mPower je produktem firmy Babcock & Wilcox, která po dobu své existence 

postavila 8 reaktorů
8
 různých výkonů. mPower reaktor je integrálního typu, vodou chlazený 

a moderovaný typ a počítá se s výstavbou více jednotek v jedné elektrárně. Je založen 

na pasivních bezpečnostních systémech. 

 

Obr. 6-7 Reaktor mPower (zdroj[29]) 

 Technický popis 

Jako u ostatních integrálních typů reaktoru i mPower má hlavní komponenty primárního 

okruhu ukryty uvnitř tlakové nádoby, která je ukryta v kovovém kontejnmentu. Kontejnment je 

ukryt pod zemí a na povrchu jsou jen komponenty a stavby sekundárního okruhu. Okolo tlakové 

nádoby se nachází bazén s vodou, který obsahuje nepoužité a hlavně vyhořelé palivo z reaktoru 

po celou dobu životnosti elektrárny. Aktivní zóna obsahuje 69 palivových tyčí standardního 

čtvercového tvaru a standardního obohacení nižšího než 5 %, dále kontrolní a bezpečnostní tyče. 

Parogenerátor vychází ze zkušeností získaných ve vojenském jaderném programu a je integrován 

do tlakové nádoby. [48] 

  

                                                 

8
 Postavila i dva reaktory v elektrárně Three Mile Islands. 
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Tab. 6-7 Základní technické parametry reaktoru mPower (zdroj [29] [45]) 

Tepelný výkon instalovaný MWth 500 

Elektrický výkon  MWe 150 

Koeficient využití % >90 

Obohacení paliva % 5 

Výměna paliva měsíce >48 

Doba výstavby měsíce 36 

Životnost zařízení roky 60 

 

 Bezpečnost 

Projekt si zakládá na pasivní bezpečnosti. Bezpečnost reaktoru zajišťuje teplota v aktivní 

zóně a velké množství chladiva v reaktorové tlakové nádobě, díky němuž je zajištěn delší čas 

pro reakci na havárii. 

 Výhody mPower projektu 

 Umístění kontejnmentu pod zemský povrch. 

 Čtyř a víceletý palivový cyklus. 

 Vyhořelé palivo je po celou dobu životnosti reaktoru uskladněno v bazénu, který se 

nachází uvnitř kontejnmentu. 

 Jedna z nejkratších dob výstavby (36 měsíců). 

 

6.3 Koncepční projekty využitelné v blízké až vzdálené budoucnosti 

Existuje mnoho dalších typů MSR, které mohou v budoucnu hrát významnou roli. Tyto 

koncepty jsou shrnuty v následujících tabulkách. Jsou rozděleny podle úrovně rozpracovanosti 

projektu.  

Tab. 6-8 Vybrané reaktory s detailně zpracovaným projektem (zdroj [29] [45]) 

Reaktor Typ Země vývoje Chladivo/moderátor 
Výkon 

Stav vývoje 
Možná 

výstavba MWe 

ABV-6M PWR Rusko voda/voda 2 x 8,6 detailed design 2015 

RITM-200 IPWR Rusko voda/voda 50 detailed design nezjištěno 

VBER-300 PWR Rusko voda/voda 325 detailed design >2020 

WWER-300 PWR Rusko voda/voda 300 detailed design nezjištěno 

IRIS IPWR Mezinárodní voda/voda 335 detailed design STOP 

SVBR-100 LMCFR Rusko olovo-bismut/  - 101 detailed design 2017 

PRISM LMCFBR USA sodík/  - 155 detailed design nezjištěno 

4S LMCFR Japan sodík/  - 10 detailed design >2014 
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Tab. 6-9 Koncepty vybraných reaktorů využitelné v budoucnu (zdroj [29]) 

Reaktor Typ Země vývoje Chladivo/moderátor 
Výkon 

Stav vývoje Pozn. 
MWe 

IMR LMCR Japan voda/voda 350 conceptual design   

VK-300 BWR Rusko voda/voda 250 conceptual design   

UNITHERM PWR Rusko voda/voda 2,5 conceptual design   

Westinghouse SMR PWR USA voda/voda 225 conceptual design   

FBNR IPWR Brazílie voda/voda 72 conceptual design   

Flexblue podmořský PWR Francie voda/voda 50-250 conceptual design   

AHWR300-LEU PHWR Indie voda/těžká voda 304 basic design   

PBMR HTGCR Jižní Afrika helium/grafit 165 conceptual design STOP 

GT-MHR HTGCR USA helium/grafit 150 conceptual design   

EM2 HTGCFR USA helium/  - 240 conceptual design   

BREST-OD-300 LMCFR Rusko olovo/  - 300 conceptual design   

HPM LMCFR USA olovo-bismut/  - N x 25 conceptual design   

 

6.3.1 4S 

Název projektu 4S je zkratka pro Super-Safe, Small & Simple reaktor, který vyvíjí japonská 

společnost Toshiba. Reaktor je ve stádiu vývoje a počítá se s výrobou dvou výkonových verzí. 

Jedna o výkonu 10 MWe a délkou kampaně 30 let a druhá o výkonu 50 MWe a délkou kampaně 

10 let. Takto dlouhé kampaně jsou umožněny relativně vysokých obohacením (17 % - 19 %) 

a posuvným reflektorem. First of a kind reaktor má být postaven v americkém městě Galena 

na Aljašce. Velká část komponent elektrárny má být vyráběna sériově ve výrobním závodě, 

což zvýší ekonomickou konkurenceschopnost a zkrátí dobu výstavby elektrárny. [29] [32] 

 

Obr. 6-8 Celkový pohled na elektrárnu s reaktorem 4S, detail reaktoru 4S (zdroj [41]) 
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 Technický popis 

Reaktor je integrálního typu. Aktivní zóna se skládá ze 169 palivových částí a z jedné 

absorpční tyče, která se nachází uprostřed aktivní zóny. Cirkulaci chladiva zajišťují 

elektromagnetické pumpy. Jejich výhoda spočívá v absenci pohyblivých částí, což znamená nižší 

požadavky na údržbu a menší poruchovost těchto čerpadel. Přenos tepla do terciárního okruhu 

zprostředkovávají dvojstěnné parogenerátory. Mezera mezi stěnami je vyplněna heliem. 

Při poškození jedné stěny se v sekundárním sodíkovém okruhu nebo terciárním okruhu objeví 

helium, ale druhá nepoškozená stěna zamezí úniku sodíku ze sekundárního okruhu.  

 Bezpečnost 

Havarijní odstavení reaktoru je zabezpečeno pomocí středové absorpční tyče, která se 

při poruše zasouvá do aktivní zóny. Současně spadne reflektor pod aktivní zónu, což zvýší únik 

neutronů do okolí. Havarijní chlazení reaktoru je zajištěno pomocí pasivních systémů. 

Reaktorová nádoba je chlazena cirkulací vzduchu okolo nádoby. Druhý systém spočívá v předání 

zbytkového tepla sekundárnímu sodíku, který přes tepelný výměník předá teplo proudícímu 

vzduchu. [32] 

 Výhody 4S projektu: 

 Dlouhá doba kampaně (až 30 let). 

 Modulární výstavba, kompaktní rozměry a nízká hmotnost komponent (max. 100 t). 

 Variabilní možnost využití. [32] 

6.3.2 TWR (traveling wave reactor) 

Rychlý, sodíkem chlazený reaktor, který jako palivo využívá ochuzený uran. Tohoto uranu 

jsou dnes velké zásoby, protože vzniká při výrobě paliva pro dnešní reaktory.  Oproti dnešní 

koncepci LWR dokáže využít až 50 % štěpného materiálu
9
 a to bez separace štěpných produktů, 

které zhoršují neutronovou bilanci a znemožňují štěpení. Vyšší využitelnost paliva snižuje 

závislost výroby energie na množství a hlavně na ceně paliva. Reaktor dokáže pracovat na jednu 

vsázku až 40 let. Využitelnost TWR je velmi vysoká, protože odpadají odstávky na výměnu 

paliva. [8] 

 

Obr. 6-9 Obrázek reaktoru TWR (zdroj [8]) 

                                                 

9
 Dnešní LWR dokáží využít jen něco kolem 5 % štěpného materiálu. 
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 Technický popis 

Reaktor dokáže štěpit ochuzený uran. Jen malé množství nízce obohaceného uranu je potřeba 

ke startu reaktoru. Aktivní zóna reaktoru je umístěna v bazénu naplněném tekutým sodíkem, 

který je použit jako chladivo. Elektrárna je koncipována jako tříokruhová. Primární sodík předává 

teplo do sodíkového meziokruhu, který v parogenerátorech vytváří páru. Aktivní zóna je 

rozdělena na střední část, kde pobíhá štěpení, a na okolní množící oblast. Reaktor využívá tzv. 

stojatou vlnu, která je vytvořena opakovanými přesuny palivových článku z množivé oblasti 

do štěpitelné oblasti a naopak. Tyto přesuny nevyžadují otevření reaktoru, vše potřebné zařízení 

je umístěno uvnitř reaktoru. [8] 

 Bezpečnost 

Společnost TerraPower vyvíjející tento typ reaktoru se zaměřuje na omezení možnosti 

zneužití mírových jaderných zařízení k výrobě zbraní. Snaží se eliminovat prvky řetězce, které 

mohou být potencionálně zneužity. Například TWR nepotřebuje k provozu obohacený materiál
10

, 

a proto není potřeba stavět obohacovací závody. Plutonium, které se v reaktoru vytváří, je hned 

štěpeno a na konci životnosti reaktoru v aktivní zóně obsahuje stejné množství zneužitelného 
239

Pu jako dnešní tlakovodní reaktory.  

Reaktorová nádoba je ukryta v kontejnmentu, který bude skryt pod zemským povrchem. 

Reaktor je bazénového typu, takže obsahuje velké množství chladiva, a poskytuje při havárii 

dostatek času pro hledání řešení. Zbytkové teplo dokáží odvést dva havarijní systémy, které 

ke své práci nepotřebují elektrickou energii a fungují na principu přirozené cirkulace. [60] 

 Výhody projektu TWR: 

 Vysoké využití štěpného materiálu (až 50 %). 

 Nízká možnost zneužití štěpného materiálu pro vojenské účely. 

 Vysoká využitelnost (pracuje bez odstávek na výměnu paliva). 

 Štěpení ochuzeného uranu, který dnes vzniká jako odpad při obohacování uranu. 

 

 

6.3.3 HPM (Hyperion power module) 

HPM patří do skupiny malých reaktorů. Je koncipován jako malá jaderná „baterie“, která má 

v budoucnu nahradit dieselové generátory v odlehlých oblastech, v těžebním průmyslu 

a v důležitých státních budovách. First of a kind HPM reaktor bude postaven v Americe v oblasti 

Savannah River Site. Cíl společnosti vyrábějící HPM je prodej a instalace 4000 jednotek. 

Reaktor je velmi kompaktní, celý je zkonstruován ve výrobním závodě a poté je dopraven 

na vytipované místo, kde je umístěn v kontejnmentu pod zemský povrch. Z důvodu omezení 

možnosti zneužití jaderného materiálu je zamezen přístup k palivu během provozu. Výměna 

paliva a otevření reaktoru se provádí jen ve výrobním závodě. Kampaň reaktoru je 10 let. [59] 

                                                 

10
 První generace potřebuje obohacený uran pro start reaktoru. Další generace dokáží využít štěpný materiál 

pro start z již fungujících reaktorů. 
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Obr. 6-10 Elektrárna s reaktorem HPM (zdroj[14]) 

 

 Technický popis  

Z důvodu až desetileté kampaně potřebuje reaktor ke svému provozu mnohem větší 

obohacení uranem 
235

U. Obohacení dosahuje až 20 %, což je hranice LEU. Z tohoto důvodu 

může být aktivní zóna, potažmo celý reaktor velmi kompaktních rozměrů
11

. Aktivní zóna se 

skládá z 24 palivových tyčí a 18 kontrolních tyčí. Uprostřed aktivní zóny je dutina, do které se 

v případě havárie zasouvá havarijní tyč. Reaktor je chlazen směsí olova a bismutu. Elektrárna 

s HPM je koncipována jako čtyřokruhová. V prvních dvou okruzích je směs olova a bismutu, 

ve třetím okruhu má být zatím blíže nespecifikované chladivo a ve čtvrtém okruhu je již voda. 

[15] [29] 

 Bezpečnost 

Reaktor je chlazen pomocí pasivních systémů. Odstranily se tak poruchy spojené s aktivními 

částmi primárního okruhu. Snížila se také závislost při dochlazování reaktoru na elektrické 

energii. Rychlé odstavení reaktoru je zajištěno zasunutím havarijní tyče ve středu aktivní zóny, 

která bezpečně zastaví štěpnou reakci. Havarijní odvod tepla z aktivní zóny je zajištěn pomocí 

dvou nezávislých systémů, pracujících na principu přirozené cirkulace. [29] 

 Výhody projektu HPM: 

 Dlouhá délka kampaně – 10 let. 

 Vysoký stupeň zabezpečení proti zneužití štěpného materiálu. 

 Kompaktní rozměry a sériová výroba. 

 Variabilní možnost využití – výroba elektrické energie, zásobování teplem 

a odsolování mořské vody. 

6.3.4 MYRRHA 

Víceúčelový rychlý výzkumný reaktor je koncipován jako ADS (řízený vnějším zdrojem 

neutronů). Vysokoenergetické neutrony dodává svazek protonů, který se na terčíku tříští, 

a vytváří potřebné neutrony. Jako palivo je použita směs uranu a plutonia – MOX. Reaktor je 

                                                 

11
 1,5 m průměr a 2,5 m vysoký reaktor. 
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chlazen směsí olova a bismutu. Reaktor má být v provozu v roce 2023. V letech 2010-2014 má 

být ustanoveno nadnárodní konsorcium pro výstavbu a ukončen proces licencování. Samotná 

výstavba bude probíhat mezi lety 2015-2019. 

 Technický popis 

Reaktor je bazénového typu, primární čerpadla i výměníky tepla jsou zakomponovány 

v reaktorové nádobě. Bazénový typ byl vybrán z důvodu časté manipulace s palivem. Dokáže 

pracovat i v podkritickém režimu s keff= 0,955. Výkon tohoto reaktoru je plánován mezi 50 –

100 MWth. Výkon bude záležet na prováděných testech a složení (obohacení) paliva. Maximální 

obohacení plutoniem bude dosahovat 35 %. K cirkulaci chladiva se využívá dvou primárních 

pump. To znamená, že reaktor využívá jako jeden z mála v této výkonové hladině nucenou 

cirkulaci. O předání tepla sekundárnímu okruhu se starají 4 vertikální výměníky tepla. [42] [43] 

 

Obr. 6-11 Vizualizace reaktoru MYRRHA (zdroj [43]) 

 Možnosti uplatnění: 

 Ukázat možnosti (fyzikální a technické) ADS pro transmutaci dlouhožijících 

radionuklidů.  

 Výroba neutrony ozářeného křemíku pro pokročilou elektroniku. 

 Produkce radioizotopů pro nukleární medicínu.  

 Základní vědecký výzkum. 

 

6.3.5 ALLEGRO 

Allegro je rychlý, plynem chlazený reaktor. Jedná se o demonstrační jednotku, která nebude 

připojena k elektrické síti. Její vývoj začal ve Francii. Poté se vývoj přesunul do střední Evropy. 

Státy podílející se na vývoji tohoto reaktorů jsou Česká republika, Slovensko a Maďarsko. 

K projektu se nedávno připojila další země střední Evropy Polsko. Reaktor ke svému provozu 
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bude využívat přírodní uran
12

. Reaktor bude sloužit k vývoji a testování nového paliva určeného 

pro tento typ reaktoru. [37] 

 

 Technický popis 

Jedná se o reaktor s výkonem 75 MWth a chlazený heliem s výstupní teplotou z reaktoru 

až 900°C. V aktivní zóně se nachází 87 palivových, 10 řídících a 174 reflektorových tyčí. 

V sekundárním okruhu chybí turbína s generátorem. Nachází se zde jen jednoduchý výměník 

na odvod tepla. [37] 

 

 

Obr. 6-12 Vizualizace demonstračního reaktoru Allegro (zdroj [56]) 

 

 Možnosti uplatnění: 

 Testování nového typu reaktoru, který doposud nebyl postaven. 

 Ověření simulací a nového paliva v praxi. [37] 

 

                                                 

12
 První vsázka paliva bude palivo MOX. 
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7 EKONOMICKÉ A LEGISLATIVNÍ ASPEKTY A ODOLNOST 

PROTI ŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ 
V dnešní době, kdy se nachází většina projektů ve stadiu výzkumu, vývoje nebo výstavby, 

nelze s jistotou určit všechny ekonomické aspekty. Existují však předpoklady, které mohou snížit 

náklady na výstavbu a provoz a zvýšit konkurenceschopnost MSR.  

Vybrané předpoklady zvyšující konkurenceschopnost: 

 Dlouhá doba kampaně (4 a více let). 

 Modulární výstavba. 

 Stavba více jednotek v jedné lokalitě. 

 Zjednodušení primárního okruhu – snížení počtu komponent, menší náklady na údržbu. 

 Nižší náročnost na obsluhu. 

Tab. 7-1 Srovnání vybraných technických aspektů MSR s velkými reaktory (zdroj [45] [62]) 

  

Malé a střední reaktory Velké 

reaktory integrální  smyčkové 

vysokotlaký a nízkotlaký 

bezpečností systém 
ne ano ano 

pasivní chlazení ano ne ne 

havarijní diesel generátory ne ano ano 

sprchový systém ne ano ano 

aktivní systém odvodu tepla 

z kontejnmentu 
ne ano ano 

havarijní chladící smyčka  ne ano ano 

netěsnosti na primárním 

okruhu (ucpávky čerpadel 

apod.) 

ne ano ano 

doba výstavby 2-5 let 5-7 let >5 let 

neelektrické využití ano ano omezeně 

 

Ani v oblasti legislativy to nebude pro MSR lehké. V České republice je podle Atomového 

zákona na MSR nahlíženo jako na jakýkoliv energetický reaktor. Jediné rozdělené v Atomovém 

zákoně je na vědecké a energetické. Každá zamýšlená jednotka musí projít složitým procesem 

licencování jako např. nové reaktory (cca 1000 MWe) pro Temelín. Proto z důvodu vysokých 

časových nároků je v dnešní době jednodušší získat licenci pro jeden velký blok, než pro 4 malé 

reaktory o srovnatelném výkonu. 

V USA již proces licencovaní probíhá. Jedná se o reaktor mPower, který má postavit 

Tennessee Valley Authority. V průběhu licencovaní je v USA diametrální rozdíl, kdy probíhá 
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odděleně pro samotný projekt reaktoru a pro lokalitu umístění. Například u stavby 10 jednotek je 

zapotřebí získat jenom jednu licenci na projekt, což snižuje náročnost tohoto procesu.  

Možné problémy s licencováním non-water reaktorů z důvodu malých zkušeností 

s provozem. [5] [36] [45] 

7.1 Odolnost proti šíření jaderných zbraní 

Proliferation-resistance je schopnost civilního energetického jaderného zařízení odolat 

možnosti zneužití pro výrobu jaderného materiálu, který se může použít v jaderných zbraních 

a jiných výbušných jaderných zařízených. Projekty jaderných elektráren s inovovanými malými 

a středními reaktory budou splňovat všechny dostupné bezpečnostní opatření, které schválily 

členské státy NPT (non-proliferation treaty). Kompaktnost malých reaktorů umožňuje stavbu 

těchto jednotek v zemích s jaderným průmyslem a pod dozorem mezinárodní agentury 

pro atomovou energii.  

Existuje několik konceptů proliferation-resistance palivových cyklů. Základní myšlenkou je 

omezení nebo úplné vypuštění obohacování a separaci plutonia z palivového cyklu. Zde se naráží 

však na problém, že je potřeba reaktor na přírodní uran, což zvyšuje možnost výroby zbraňového 

plutonia nebo přechod na thoriový palivový cyklus. Ten však také potřebuje inicializační štěpný 

materiál a vytváří 
233

U, který je však velmi dobře detekovatelný gamma zářič. Radioaktivní 

záření velmi znepříjemňuje práci s tímto izotopem uranu.  

Druhou možností je využití rychlých reaktorů. Bohužel v první polovině tohoto století budou 

hrát hlavní roli lehkovodní reaktory, které budou pomalu doplňovány vysokoteplotními reaktory. 

Z těchto důvodů potřeba obohacování ještě poroste. Separace plutonia jako recyklaci vyhořelého 

paliva lze odstranit pomocí nových metod suchého přepracování. [4] [19] 

7.1.1 Odolnost proti šíření jaderných zbraní u jednotlivých typů MSR 

U tlakovodních reaktorů (PWR) je situace velmi podobná jako u komerčních elektráren. 

Většina využívá jaderné palivo bez následné recyklace
13

. Po vyjmutí vyhořelého paliva je 

množství zneužitelného materiálu velmi malé a obsahuje velké množství izotopu 
240

Pu, které není 

vhodné pro výrobu bomby. Některé typy (SMART, IRIS) prodlužují palivové cykly na více let, 

což usnadňuje kontroly a redukuje jejich počet. Další inovací snižující možnost zneužití plutonia 

je přechod na uranovo-thoriové palivo (reaktor VBER-300), které po vyhoření obsahuje  4-5 krát 

méně plutonia. 

 U vysokoteplotních reaktorů palivo dosahuje velmi vysokého vyhoření. Přepracování tohoto 

paliva je velmi složité, protože již obsahuje jen malé množství štěpitelného materiálu v poměru 

ke štěpným produktům. Palivo z HTGR reaktorů – TRISO je velmi nevhodné pro přepracování. 

Technologie pro přepracování jsou již vyvinuty, ale nejsou komerčně využívány z důvodu vysoké 

technické a ekonomické náročnosti. Do doby, dokud nebude možnost tohoto procesu využít, lze 

to počítat za zvýšení proliferation-resistance. 

Reaktory chlazené tekutými kovy jsou rychlé množivé reaktory, které dokáží vytvořit palivo 

i pro standardní tepelné reaktory. V řetězci výroby paliva tak může odpadnout obohacovací 

závody, které jsou potencionálně zneužitelné k výrobě jaderné bomby. Výhodou reaktorů 

chlazených tekutými kovy je uzavřený palivový cyklus s pokročilými metodami suchého 

                                                 

13
 Nevýhoda – umělá tvorba „těžitelných ložisek“ plutonia pro budoucí generace. 
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přepracování paliva. Tato metoda neseparuje štěpitelný materiál
14

, ale z použitého paliva odstraní 

Curium, což umožní toto palivo dále využít. [4] [19] 

 

Tab. 7-2 Srovnání MSR v oblasti odolnosti proti šíření jaderných zbraní 

  

typ typ paliva 

cyklus 

paliva 

(roky) 

možnost 

produkce 

zbraňového 

materiálu 

závislost na 

obohacování 

mPower 

LWR 

UO2 4 ne ano 

NuScale UO2 2 ne ano 

Smart UO2 3 ne ano 

Carem UO2 1 ne ano 

KLT-40S UO2 4 ne ano 

HTR-PM GCR UO2, OC2, UCO kont ne ano 

PFBR-500 

LMCR 

PuO2–UO2 0,5 ano ne 

TWR  - 30 ano ne 

HPM UN 10 ano ano 

4S U-Zr slitina 30 ano ano 

 

 

  

                                                 

14
 Žádná separace plutonia ani uranu v jakékoliv části palivového cyklu. 



Analýza využitelnosti MSR 52 

8 ANALÝZA VYUŽITELNOSTI MSR 
Pro rozšíření MSR je vhodných několik oblastí lidské činnosti. Základním využitím je 

výroba tepla a elektrické energie. Další možností jsou pohony námořních plavidel a do dnešní 

doby zkoumané, ale nerealizované pohony vesmírných plavidel. 

8.1 Využití MSR pro pohon vesmírných plavidel 

Možnosti využití jaderného reaktoru ve vesmíru byly studovány již v sedmdesátých letech 

v USA a SSSR. Vzniklo několik reaktorů, které se testovaly a využívaly v jaderných pohonech. 

Tyto reaktory jsou shrnuty v Tab. 8-1.  

Tab. 8-1Reaktory využívané pro pohon vesmírných plavidel (zdroj [44]) 

  

SNAP-10 SP-100 Romashka Bouk Topaz-1 Topaz-2 SAFE-400 

USA USA Rusko Rusko Rusko Rusko-USA USA 

rok uvedení 

do provozu 
1965 1992 1967 1977 1987 1992 2007? 

kWth 45.5 2000 40 <100 150 135 400 

kWe 0.65 100 0.8 <5 5.10 6 100 

palivo U-ZrHx  UN UC2  U-Mo UO2  UO2  UN 

hmotnost 

reaktoru (kg) 
435 5422 455 <390 320 1061 512 

spektrum 

neutronů 
thermal fast fast fast thermal 

thermal/ 
fast 

epithermal 

řízení Be Be Be Be Be Be Be 

chladivo NaK Li none NaK NaK NaK Na 

teplota v aktivní 

zóně (°C) 
585 1377 1900 ? 1600 1900? 1020 

 

V současné době se pro pohon a jako zdroj energie využívá sluneční energie. Množství takto 

získané energie nelze zvyšovat nad určitou mez
15

. Při cestách do vzdálených oblastí sluneční 

energie slábne a je nutno použít jiný zdroj energie. Jednou z možností je využití stejného principu 

jako v jaderných elektrárnách
16

.  

Možnost využití jaderného zdroje o výkonu 1 MW: 

 Cestování do vzdáleného vesmíru. 

 Doprava nákladů na stanici na Měsíci, doprava techniky na Mars. 

 Ochrana Země proti asteroidům. 

 Úklid okolí Země od nefunkčních satelitů. 

Dnes vyvíjené jaderné reaktory pro pohon vesmírných lodí musí nalézt odpověď na dvě 

nejdůležitější otázky. Jak ochránit zařízení a posádku před pronikavou radiací a zajištění 

stabilního a bezpečného chlazení reaktoru. Výzkumem v této oblasti se zabývá ruské výzkumné 

centrum Keldyš. [52] 

                                                 

15
 Rozměry solárních panelů by narostly do velmi velkých rozměrů. 

16
 Získání energie pomocí parní nebo plynové turbíny. 
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8.2 Geografické možnosti uplatnění MSR 

Na možnost rozšíření malých a středních reaktorů má velmi významný vliv geografická 

poloha. Jiné možnosti jsou v Asii, jiné v Africe a velmi odlišné v jaderně vyspělých zemích 

(např. USA). 

 

 

Obr. 8-1 Mapa oblastí využitelnosti MSR (zdroj [40]) 

8.2.1 Severní Amerika 

Rozšíření malých a středních reaktorů v Severní Americe bude záviset na jejich ekonomické 

výhodnosti. V dnešní době není možno přesně určit výši nákladů a návratnost, proto dochází jen 

velmi pomalu k výstavbě (byť jen demonstrační jednotky), přestože projektů, které jsou v USA 

vyvíjeny, je hned několik. Nejblíže k realizaci je projekt mPower, který vybralo Tennessee valley 

authority k výstavbě. V dnešní době probíhá licencování tohoto projektu. Licencování v USA je 

těmto reaktorům nakloněno, zde stačí jen jedna licence pro projekt, poté se posuzuje již jen místo 

stavby. Další projekt, který je se Severní Amerikou spojován, je projekt japonské společnosti 

Toshiba. Toshiba vyvíjí společně s městem Galena na Aljašce projekt 4S. Samotná Aljaška 

s velmi odlehlými oblastmi je ideálním místem pro využití malých jaderných reaktorů. Severní 

Amerika má velmi dobré zkušenosti s provozem jaderných reaktorů
17

, a proto je veřejnost těmto 

malým zdrojům nakloněna. 

8.2.2 Jižní Amerika 

Jižní Amerika je velmi rychle rozvíjející se oblastí. Ke svému růstu země potřebují dostatek 

elektrické energie, takže v nejbližší době pro tyto země bude priorita zajištění spolehlivé dodávky 

energie, a proto budou země směrovat k výstavbě reaktorů velkého výkonu. Přesto Argentina 

                                                 

17
 Největší a jediná vážnější havárie byla Three Mile Island, která se podařila zlikvidovat bez ovlivnění 

obyvatelstva. 
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již od roku 1984 vyvíjí vlastní koncept malého reaktoru CAREM. Prototyp tohoto reaktoru má 

být v provozu v roce 2015.  

8.2.3 Rusko 

Jaderná energetika má v Rusku velmi dlouhou tradici, již první jaderná elektrárna, která 

dodávala elektrickou energii do sítě, byla postavena právě v Rusku. Ruské firmy zabývající se 

jadernou energetikou spíše vyvíjí velké energetické zdroje. Nelze proto předpokládat zásadní 

rozšíření malých zdrojů v pevninské oblasti Ruska. V oblasti malých jaderných reaktorů je 

výzkum v Rusku zaměřen na plovoucí jaderné elektrárny, které mohou zásobovat odlehlé oblasti 

na Sibiři. Výhoda těchto plovoucích elektráren je, že ke stavbě, výměně paliva, opravám nebo 

k demontování dochází ve výrobním závodě v průmyslové části Ruska. Tento přístup omezuje 

výdaje na výstavbu zázemí a pomocných staveb a systémů v odlehlých oblastech. Již v dnešní 

době je ve výstavbě plovoucí jaderná elektrárna se dvěma reaktory KLT-40S a na Obr. 8-2 je 

možno vidět také několik finálních lokalit pro umístění elektrárny. 

 

Obr. 8-2 Plánované lokality pro umístění plovoucí jaderné elektrárny (zdroj [45]) 

V oblasti pevninských reaktorů v Rusku dochází k vývoji rychlých a tekutými kovy 

chlazených reaktorů. Zde lze však předpokládat, že půjde jen o prototypové jednotky, které 

budou mít za úkol ověřit teoretické poznatky. Tyto prototypové reaktory budou sloužit jako 

předstupeň velkých reaktorů založených na těchto technologiích. 

8.2.4 Čína a Indie 

Překotný rozvoj těchto asijských ekonomik vyžaduje velmi mnoho energetických zdrojů. 

Tyto země nejsou schopné zajistit spolehlivé zajištění dodávek elektrické energie pomocí malých 

a středních reaktorů. Nicméně jaderná energetika tvoří čím dál větší část jejich výroby. V dnešní 

době se v těchto zemích staví zahraniční typy jaderných reaktorů, a proto velmi intenzivně 

investují do vlastních výzkumných a vývojových center. Již pozorovatelným výsledkem práce 

těchto center jsou prototypy a koncepty malých jaderných reaktorů. V Číně se jedná především 

o reaktor vysokoteplotní plynem chlazený HTM-PM, v Indii o rychlý množivý reaktor PFBR-

500. Cílem těchto zemí není však vyvinutí malého jaderného reaktoru, ale jedná se o předstupeň 
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velkých reaktorů. Zmiňované reaktory ukazují, že se tyto státy stávají jadernými velmocemi, 

a v budoucnu díky zkušenostem získaných při vývoji, výstavbě a provozu těchto reaktorů budou 

hrát významnou roli v jaderné energetice. 

8.2.5 Jihovýchodní Asie 

Země tohoto regionu jsou také velmi rychle se rozvíjející se ekonomikami. Nazývají se 

asijskými tygry. Země jako Indonésie a Vietnam nemají v dnešní době žádné zkušenosti 

s provozem jaderných zařízení. Pro tyto země bude snaha o rozvoj jaderné energetiky znamenat 

vybudovat celou jadernou infrastrukturu. Velké investice do školství, vývoje a výzkumu 

znamenají výstavbu velkého zdroje, aby došlo k návratu investic. Až po vybudování potřebné 

základní infrastruktury může dojít k rozvoji i malých jaderných reaktorů. Nelze však 

předpokládat, že k tomuto rozvoji dojde v nebližších 10 až 15 letech.  

8.2.6 Afrika 

Na africkém kontinentu vypadá situace využití malých a středních reaktorů podobně jako 

v oblasti jihovýchodní Asie. Žádná infrastruktura, žádný výzkum a neklidná politická situace 

s různými občanskými válkami velmi znesnadňují využití tohoto zdroje elektrické energie. 

Technické možnosti v zemích Afriky však k využití malých reaktorů vybízejí a mohly by 

několikanásobně zvýšit životní úroveň místních lidí bez velkého vlivu na klima planety. 

8.2.7 Jihoafrická republika 

Tato země se velmi zajímala o vývoj malého jaderného reaktoru. Bohužel v určitém stádiu 

vývoje došlo k ukončení projektu PBMR. Hlavním účelem vývoje tohoto reaktoru bylo získání 

levného zdroje průmyslového tepla využitelného ve vodíkovém hospodářství a k zušlechťování 

uhlí. 
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9 MOŽNOSTI VYUŽITÍ MSR V ČESKÉ REPUBLICE 
Naše přenosová soustava je velmi robustní. Nelze proto předpokládat výstavbu malých 

jaderných reaktorů pro výrobu elektrické energie z důvodu ekonomické nevýhodnosti. Možností 

pro malé reaktory je kogenerace. Již v historii probíhaly studie využitelnosti malých reaktorů 

pro vytápění velkých měst a aglomerací. 

9.1 Historická studie využitelnosti MSR pro vytápění 

Zvyšování spotřeby tepla vedlo v bývalém Československu k úmyslu postavit další 

teplárenské zdroje. Instalací velkých teplárenských zdrojů na tuhá nebo kapalná paliva většinou 

nebylo možno dodržet podmínky norem přípustných plynných a pevných exhalací, navíc 

v místech nových teplárenských zdrojů byly tyto limity většinou již překročeny. 

To vedlo v roce 1970 k provedení průzkumu možností uplatnění jaderných zdrojů 

v kombinovaném provedení pro tehdejší celé území Československa. Posuzovány byly jak 

průmyslové, tak i městské oblasti. Rozděleny do následujících etap: 

 Doporučeno pro bližší průzkum – lokality Bratislava, Brno, Praha, Žiar n. Hronom.  

 Perspektivní k realizaci – Kralupy n. Vltavou, Ostrava, Pardubice - Semtín, Hradec 

Králové, Záluží u Mostu, Kladno, Košice, Neratovice, Olomouc, Plzeň, Sereď, Třinec 

a Žilina.  

Projektovaná zařízení byla kogeneračního typu. Tato koncepce měla značně zvýšit roční 

využití instalovaného výkonu, a tím tedy i rentabilitu investic.  

Vzhledem k chybějícímu technickému řešení a projekčnímu propracování se jevil již 

v 80. letech předpoklad zařazení jaderných zdrojů do teplárenské soustavy poněkud nereálný. 

Při projektování jaderných elektráren s odběrem umístěným na okraji hustě osídlených 

městských aglomerací bylo nutno dodržet vysoké požadavky na radiační bezpečnost. V praxi to 

znamenalo především dvojitou ochrannou obálku, havarijní dochlazování aktivní zóny (AZ) 

a další bezpečnostní systémy. Tehdy uvažovaný systém hermetických boxů a vytvoření 

ochranného pásma o poloměru 3 – 5 km nebyl pro Československé podmínky přijatelný, a to 

zejména kvůli nutnosti vysídlování celých vesnic. [9] [31] 

9.1.1 Vhodné lokality pro umístění jaderné výtopny v Československu 

Důležitou otázkou pro využití jaderných výtopen bylo jejich umístění. Navržené lokality 

musely vyhovovat mnoha požadavkům, jako například přípustná vzdálenost 2 km od okraje 

města, která byla udávána sovětskou směrnicí v roce 1981. 

Další podmínkou pro umístění jaderné výtopny byla dostatečně velká potřeba tepla v dané 

lokalitě. V plánu bylo postavit 2 x 300 MWth. Neméně důležitou podmínkou byla již 

vybudovaná tepelná soustava, do které by bylo možno jadernou výtopnu integrovat. 

Při průzkumu byly vybrány lokality pro 2 x 300 MWth jaderné výtopny z hlediska spotřeby 

tyto: Bratislava, Ostrava, Opatovice a Brno. 

V předběžných studiích se uvažovalo i o lokalitě na severu Prahy. Bylo ale rozhodnuto, 

že tato oblast bude vytápěna z elektrárny Mělník. 
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Koncem roku 1979 byl navržen ministrem pro technický a investiční rozvoj záměr 

pro výstavbu jaderné výtopny 2 x 300 MWth pro oblast ostravsko-karvinska, který se měl odvíjet 

od projektu jaderné výtopny 2 x 500 MWth (u města Gorkij). 

Kromě ostravsko-karvinské oblasti bylo využití duobloků jaderné výtopny o výkonu 

2 x 300 MWth z hlediska napojení do soustavy centralizovaného zásobování teplem omezené. 

Pro rozšíření počtu oblastí v Československu by byla vhodnější výtopna o výkonu 

2 x 200 MWth.  

 

Parametry plánovaného reaktoru, jako zdroje nízkopotenciálního tepla pro ohřev vody 

k vytápění: 

 Vodní reaktor s vnitřním tlakem 1,6 MPa a s nízkoobohaceným palivem. 

 Integrální uspořádání výměníků tepla umístěných kolem stěn tlakové ocelové nádoby. 

 Chlazení aktivní zóny přirozenou cirkulací. 

 Tříokruhové chlazení se snížením tlaku v meziokruhu. 

 Uspořádání bez hermetické obálky – pro dnešní dobu nezvolitelné. [9] [31] 

9.1.2 Brno 

V letech 1929 – 1930 vznikala teplárenská soustava ve městě Brně, vyplývající z úvah 

o co nejhospodárnějším vykrytí potřeb průmyslových závodů, spotřebovávajících jak elektřinu, 

tak i ve velkém množství teplo. Zřetel byl brán zejména na potřeby textilního průmyslu. Teplo 

bylo dodáváno ve formě syté páry o parametrech 9 barů. Později bylo teplo dodáváno 

pro vytápění městských budov ve vnitřní části Brna. 

Zajištění dodávky tepla bylo pokrýváno ze spalování uhlí a postupného zavádění 

spalování zemního plynu. Z důvodů vysokého znečišťování popílkem a exhalacemi a z důvodu 

přepravy velkého množství paliva, se začalo počátkem sedmdesátých let uvažovat o výstavbě 

jaderného zdroje tepla, který by tyto problémy vyřešil. Dále by také došlo ke snížení spotřeby 

fosilních paliv. 

Základním problémem bylo nalézt vhodné umístění jaderné teplárny, které by splňovalo 

požadavky tehdejší vládních hygienických předpisů pro projektování jaderných elektráren. 

Ty udávaly, že vzdálenost jaderné elektrárny od velkých měst má být minimálně 35 km. 

Pokud by byly brány v potaz americké předpisy, vzdálenost umístění reaktoru od velkých 

měst by závisela na velikosti tepelného výkonu reaktoru. 

Uvažované aspekty pro výběr umístění jaderné výtopny v Brně byly: 

 Okolí jaderné teplárny by mělo být nejméně osídleno a do vzdálenosti 0,5 km neosídleno. 

 Měla by být co nejblíže dnešním nebo projektovaným teplárenským zdrojům tak, aby byla 

možná vzájemná spolupráce a ekonomický přínos tepelné energie. 

 Vyhovující geologické podmínky a dobrá únosnost půdy. 

 Mělo by to být místo, které nemá vlastnosti uzavřených údolí, aby vítr znemožňoval 

stálou koncentraci exhalací. 

 Mělo by to být místo mimo převládající směr větru na město. 

 Hranice spodní vody by měla být cca 20 metrů pod terénem. 
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 V blízkosti by neměla být dobrá zemědělská půda. 

 V blízkosti by měl být dostatečný zdroj technologické a pitné vody. 

 Možnost zavlečkování. 

 Pozemek by měl mít rozměr cca 10 až 15 hektarů. 

 

Obr. 9-1 Dobová vizualizace zamýšlené jaderné teplárny (zdroj [9]) 

Jako nejvhodnější lokalita pro výstavbu jaderné výtopny v Brně s těmito aspekty byla v roce 

1966 vybrána lokalita Hády. V roce 1969 již podle dostupných pramenů byla nejvhodnější 

lokalita Obřany a lokalita Hády byla až na druhém místě. 

Velikost výkonu reaktoru se odvíjela od předpokládané spotřeby tepla v budoucích letech, 

pro Brno cca 408MWth (r. 1985). 

Jaderný reaktor byl vybírán podle druhu chlazení. Na výběr byla voda pod tlakem, vařící 

voda, plyn, organické chladivo a tekuté kovy. Na základě závěrů III. Ženevské konference 1964 

pro mírové využití atomové energie byl vybrán tlakovodní reaktor. 

Dalším aspektem upřesňující typ reaktoru byl výběr paliva. Z finančních důvodů se v roce 

1966 rozhodlo využít reaktor s přírodním uranem, následná studie v roce 1969 naopak 

poukazovala na finančně výhodnější variantu paliva s obohaceným uranem.  

Jednalo se o projekt teplárny osazené tlakovodním reaktorem Voroněžského typu, 

třísmyčkové koncepce s hlavním potrubím Js 500 přivádějícím vodu do článkových 

parogenerátorů. Maximální projektovanou havárií byla velká LOCA (gilotinové přetnutí 

primárního potrubí Js 500). 
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 Předpokládalo se použití  dvojitého kontejnmentu s maximálním přetlakem vnitřní ocelové 

obálky 196,2 kPa. Sekundární obálka byla projektována jako železobetonová. Studie zvažovala 

varianty použití kulového kontejnmentu nebo válcového s eliptickým vrchlíkem. 

 Součástí projektu v blízkosti městské zástavby byla hygienická pásma. První hygienické 

pásmo bylo uvažováno o poloměru 500 m (pásmo, ve kterém se nesmí vyskytovat žádné obydlí), 

druhé hygienické pásmo 1000 m (bez souvislého osídlení). Technické parametry zamýšleného 

reaktoru jsou uvedeny v Tab. 9-1. [9] 

Tab. 9-1 Technické parametry (zdroj [9]) 

Tepelný výkon instalovaný 507 MWth 

Počet smyček primárního okruhu 3 ks 

Tlak primárního okruhu 12,6 MPa 

Teplota na vstupu/výstupu z reaktoru 265/295°C 

Tlak sekundárního okruhu 4,1 MPa 

Elektrický výkon  52,5 MWe 

Výkon dodávaný v páře (12ata/220°C) 244 MWth 

Výkon dodávaný v horké vodě (170°C/70°C) 192 MWth 

Perioda výměny paliva 1 x ročně 

Vyhoření paliva 24 MWd/kg 

Průměrné obohacení paliva 3% 

Životnost zařízení 30 roky 

 

V době vyhotovení perspektivní studie (březen 1969) byla ekonomická bilance v porovnání 

s konvenčním zdrojem na mazut obdobného výkonu nakloněna pro stavbu jaderné teplárny. 

V této době se uvažovalo o pětileté délce výstavby a uvedení teplárny do provozu v roce 1978. 

Velkolepé plány dosvědčují i úvahy o stavbě další jaderné teplárny v případě chybějícího výkonu 

při výhledovém růstu města. 

9.2 Současné možnosti využití 

V současné době je pro Českou Republiku hlavní otázkou dostavba dvou reaktorů velkého 

výkonu v JE Temelín. To však neznamená, že v nedávné době nebyla oprášena myšlenka stavby 

reaktoru malého výkonu. Jednalo se o reaktor HPM, který měl být postaven na Jablonecku. 

Jaderná teplárna se měla stát součástí centrálního zásobování teplem. Oblast Jablonce nad Nisou 

je pro jadernou teplárnu v současnosti vhodnou lokalitou s 45000 obyvateli, z nichž je 60 % 

připojeno na centrální zásobování teplem. Hlavním propagátorem tohoto projektu byla senátorka 

Soňa Paukrtová, která uvádí důvody pro i proti teplárně: 
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Důvody pro stavbu jaderné teplárny: 

 Snížení ceny dodávaného tepla. 

 Zajištění zásobování města elektrickou energií, které je v regionu nedostatek. 

 Existence vhodné lokality pro stavbu. 

Důvody proti stavbě jaderné teplárny: 

 Legislativní náročnost povolování. 

 Potíže se zahrnutím jaderné teplárny do územního plánu. 

Dalšími vlivy, které zabraňují stavbě, mohou být nesouhlas části obyvatel s jadernou 

teplárnou a získání strategického investora projektu.  

Druhým typem malého reaktoru, který může být postaven v České republice, je 

experimentální reaktor Allegro. Vývoj tohoto reaktoru probíhá v zemích střední Evropy (ČR, 

Slovensko, Maďarsko a Polsko). Jedná se o vysokoteplotní, plynem chlazený reaktor. Stavba 

tohoto reaktoru je zatím ve stádiu úvah a spekulací. Je také možné, že stavba reaktoru bude 

nakonec probíhat v jiné zúčastněné zemi. 
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10 ZÁVĚR 
I po událostech ve Fukušimě se jaderný výzkum nezastavil a význam jaderné energetiky 

poroste. Tento výzkum bude podporován snahou snížit emise skleníkových plynů a nutností 

zajistit stabilní zdroj energie.  

Možnosti využití MSR jsou velmi závislé na geografické poloze státu. Nejblíže k uvedení 

těchto reaktorů do provozu jsou USA, Rusko a Čína. Jižní Korea, Argentina a Japonsko se 

zabývají projekty ve velmi pokročilém stádiu vývoje. Pro ostatní země nejsou malé reaktory 

ekonomicky zajímavé nebo legislativně složité (mezi tyto země patří Česká republika) anebo jsou 

ekonomicky a technicky nedostupné (například státy afrického kontinentu).  

Koncepce malých a středních reaktorů také počítají s uplatněním v neelektrických aplikacích 

jako odsolování mořské vody (korejský reaktor SMART) a zásobování teplem (ruský projekt 

s reaktory KLT-40S). Další nespornou výhodou je možnost výroby vodíku ve vysokoteplotních 

reaktorech (HTR-PM) a takto získat zdroj energie například pro budoucí dopravní prostředky. 

Malé a střední reaktory jsou velmi důležitým článkem ve vývoji nových typů reaktorů. Hlavním 

důvodem je praktické ověření teoretických poznatků v malém měřítku. Například reaktor TWR, 

který ukazuje možnou cestu k efektivnějšímu získávání energie z uranové rudy, nebo již pracující 

reaktor CEFR, který slouží k získání důležitých informací v oblasti rychlých reaktorů. Právě tyto 

reaktory jsou předstupně budoucích velkých jednotek. 

V bakalářské práci je poukázáno na to, že malé a střední reaktory hrály významnou roli 

v historii a byly základním kamenem v celém vývoji jaderné energetiky. V současnosti je 

v provozu 135 jaderných reaktorů malého a středního výkonu. Většina z nich je postavena 

v období jaderného boomu v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Tyto reaktory 

však pracují většinou bezproblémově a jsou dobrými příklady zvládnutí řízené štěpné reakce. 

V současné době se většina nových malých a středních reaktorů staví v Číně a Indii. Jedná se 

však stále o standardní typ jaderných reaktorů.  Budoucí vývoj v jaderné energetice je nutno 

rozdělit na dva proudy. Jeden se zabývá reaktory velmi vysokých výkonů cca 1500 MWe 

a druhý, který se zabývá malými a velmi malými reaktory s výkonem menším než cca 500 MWe. 

Existuje přes 60 různých projektů malých a středních reaktorů. Tyto projekty se nacházejí 

v různém stavu vývoje. Pokročilé a revoluční projekty jsou zpracovány v této práci. Projekty jsou 

řazeny podle stádia výstavby nebo vývoje. Ke každému projektu jsou zpracovány základní data 

pro jednoduché porovnání výhod a bezpečnosti. Všechny projekty ve velké míře kladou důraz 

na bezpečnost, která je nejvyšší prioritou při návrhu nového typu reaktoru. Pokročilé typy 

reaktorů garantují zamezení úniku radiace z elektrárny při jakékoliv havárii. Některé projekty lze 

hodnotit jako předstupně nové generace, která bude moci zpracovávat vyhořelé palivo z dnešních 

reaktorů (indický reaktor PFBR-500). Nejdále, již ve stádiu výstavby, je ruský typ KLT-40S 

a čínský HTR-PM, které pokud půjde vše podle plánu, mohou být v provozu již v roce 2013.  

Většina projektů v oblasti malých a středních reaktorů je integrálního typu, ve kterém se 

nacházejí všechny hlavní komponenty v jedné tlakové nádobě, což neumožňuje příliš velké 

rozdíly v konceptech. Proto nelze s jistotou určit, který reaktor je po technické stránce nejlepší. 

Rozhodující pro jejich uplatnění bude kvalita výroby komponent, výstavby demonstrační 

elektrárny a organizační schopnost dodržet předem stanovený plán. Pokud se vše dodrží podle 

stanovených norem a uvedení do provozu nepostihnou zásadní problémy, bude cesta 

pro výstavbu pokročilých malých a středních reaktorů otevřena. 
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PŘÍLOHA A 
Tab. I-1Tabulka malých a středních reaktorů v provozu (zdroj[34]) 

Země Lokalita 
Výkon 
[MWe] 

Typ  Model Spuštění 

ARGENTINA ATUCHA-1 335 PHWR PHWR KWU 1974 

  EMBALSE 600 PHWR CANDU 6 1984 

ARMÉNIE ARMENIA-2 375 PWR VVER V-270 1980 

BELGIE DOEL-1 433 PWR WE (2 loops) 1975 

  DOEL-2 433 PWR WE (2 loops) 1975 

BRAZÍLIE ANGRA-1 609 PWR 2-loop WE 1985 

ČESKÁ REPUBLIKA DUKOVANY-1 427 PWR VVER V-213 1985 

  DUKOVANY-2 427 PWR VVER V-213 1986 

  DUKOVANY-3 471 PWR VVER V-213 1986 

  DUKOVANY-4 427 PWR VVER V-213 1987 

ČÍNA QINSHAN 1 298 PWR CNP-300 1994 

  QINSHAN 2-1 610 PWR CNP600 2002 

  QINSHAN 2-2 610 PWR CNP600 2004 

  QINSHAN 2-3 610 PWR CNP600 2010 

  QINSHAN 3-1 650 PHWR CANDU 6 2002 

  QINSHAN 3-2 650 PHWR CANDU 6 2003 

  CEFR 20 FBR   2011 

FINSKO LOVIISA-1 488 PWR VVER V-213 1977 

  LOVIISA-2 488 PWR VVER V-213 1981 

INDIE KAIGA-1 202 PHWR Horizontal Pre 2000 

  KAIGA-2 202 PHWR Horizontal Pre 2000 

  KAIGA-3 202 PHWR Horizontal Pre 2007 

  KAIGA-4 202 PHWR Horizontal Pre 2011 

  KAKRAPAR-1 202 PHWR Horizontal Pre 1993 

  KAKRAPAR-2 202 PHWR Horizontal Pre 1995 

  MADRAS-1 205 PHWR Horizontal Pre 1984 

  MADRAS-2 205 PHWR Horizontal Pre 1986 

  NARORA-1 202 PHWR Horizontal Pre 1991 

  NARORA-2 202 PHWR Horizontal Pre 1992 

  RAJASTHAN-1 90 PHWR Horizontal Pre 1973 

  RAJASTHAN-2 187 PHWR Horizontal Pre 1981 

  RAJASTHAN-3 202 PHWR Horizontal Pre 2000 

  RAJASTHAN-4 202 PHWR Horizontal Pre 2000 

  RAJASTHAN-5 202 PHWR Horizontal Pre 2010 

  RAJASTHAN-6 202 PHWR Horizontal Pre 2010 

  TARAPUR-1 150 BWR BWR-1, Mark 2 1969 
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Země Lokalita 
Výkon 
[MWe] 

Typ  Model Spuštění 

INDIE   TARAPUR-2 150 BWR BWR-1, Mark 2 1969 

 
TARAPUR-3 490 PHWR Horizontal Pre 2006 

  TARAPUR-4 490 PHWR Horizontal Pre 2005 

JAPONSKO GENKAI-1 529 PWR M (2-loop) 1975 

  GENKAI-2 529 PWR M (2-loop) 1981 

  IKATA-1 538 PWR M (2-loop) 1977 

  IKATA-2 538 PWR M (2-loop) 1982 

  MIHAMA-1 320 PWR W (2-loop) 1970 

  MIHAMA-2 470 PWR M (2-loop) 1972 

  ONAGAWA-1 498 BWR BWR-4 1984 

  SHIKA-1 505 BWR BWR 5 1993 

  SHIMANE-1 439 BWR BWR-3 1974 

  TOMARI-1 550 PWR M (2-loop) 1989 

  TOMARI-2 550 PWR M (2-loop) 1991 

  TSURUGA-1 340 BWR BWR-2 1970 

KANADA GENTILLY-2 635 PHWR CANDU 6 1983 

  PICKERING-1 515 PHWR CANDU 500A 1971 

  PICKERING-4 515 PHWR CANDU 500A 1973 

  PICKERING-5 516 PHWR CANDU 500B 1983 

  PICKERING-6 516 PHWR CANDU 500B 1984 

  PICKERING-7 516 PHWR CANDU 500B 1985 

  PICKERING-8 516 PHWR CANDU 500B 1986 

  POINT LEPREAU 635 PHWR CANDU 6 1983 

KOREJSKÁ REPUBLIKA KORI-1 576 PWR WH Δ60  1978 

  KORI-2 637 PWR WH F 1983 

  WOLSONG-2 710 PHWR CANDU 6 1997 

  WOLSONG-3 707 PHWR CANDU 6 1998 

  WOLSONG-4 708 PHWR CANDU 6 1999 

MAĎARSKO PAKS-1 470 PWR VVER V-213 1983 

  PAKS-2 473 PWR VVER V-213 1984 

  PAKS-3 473 PWR VVER V-213 1986 

  PAKS-4 473 PWR VVER V-213 1987 

MEXIKO LAGUNA VERDE-1 650 BWR BWR-5 1990 

  LAGUNA VERDE-2 650 BWR BWR-5 1995 

NIZOZEMSKO BORSSELE 482 PWR 2 loops PWR 1973 

PÁKISTÁN CHASNUPP 1 300 PWR CNP-300 2000 

  CHASNUPP 2 300 PWR CNP-300 2011 

  KANUPP 125 PHWR 
CANDU-137 
MW 1972 
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Země Lokalita 
Výkon 
[MWe] 

Typ  Model Spuštění 

RUMUNSKO CERNAVODA-1 650 PHWR CANDU 6 1996 

  CERNAVODA-2 650 PHWR CANDU 6 2007 

RUSKO BELOYARSKY-3 (BN-600) 560 FBR BN-600 1981 

  BILIBINO-1 11 LWGR EGP-6 1974 

  BILIBINO-2 11 LWGR EGP-6 1975 

  BILIBINO-3 11 LWGR EGP-6 1976 

  BILIBINO-4 11 LWGR EGP-6 1977 

  KOLA-1 411 PWR VVER V-230 1973 

  KOLA-2 411 PWR VVER V-230 1975 

  KOLA-3 411 PWR VVER V-213 1982 

  KOLA-4 411 PWR VVER V-213 1984 

  NOVOVORONEZH-3 385 PWR VVER V-179 1972 

  NOVOVORONEZH-4 385 PWR VVER V-179 1973 

SLOVENSKO BOHUNICE-3 472 PWR VVER V-213 1985 

  BOHUNICE-4 472 PWR VVER V-213 1985 

  MOCHOVCE-1 436 PWR VVER V-213 1998 

  MOCHOVCE-2 436 PWR VVER V-213 2000 

SLOVINSKO KRSKO 666 PWR Westinghouse 2 1983 

ŠPANĚLSKO SANTA MARIA DE GARONA 446 BWR BWR-3 1971 

ŠVÉDSKO OSKARSHAMN-1 473 BWR ABB BWR 1972 

  OSKARSHAMN-2 638 BWR ABB BWR 1975 

ŠVÝCARSKO BEZNAU-1 365 PWR WH - 2 loops 1969 

  BEZNAU-2 365 PWR WH - 2 loops 1971 

  MUEHLEBERG 373 BWR BWR 4 1972 

TCHAJ-WAN CHIN SHAN-1 636 BWR BWR-4 1978 

  CHIN SHAN-2 636 BWR BWR-4 1979 

UKRAJINA ROVNO-1 381 PWR VVER V-213 1981 

  ROVNO-2 376 PWR VVER V-213 1982 

USA DUANE ARNOLD-1 601 BWR BWR-4 (Mark 1) 1975 

  FORT CALHOUN-1 478 PWR CE (2-loop) 1973 

  KEWAUNEE 556 PWR W (2-loop) DRY 1974 

  MONTICELLO 572 BWR BWR-3 1971 

  NINE MILE POINT-1 621 BWR BWR-2 (Mark 1) 1969 

  OYSTER CREEK 614 BWR BWR-2 (Mark 1) 1969 

  PILGRIM-1 685 BWR BWR-3 (Mark 1) 1972 

  POINT BEACH-1 512 PWR W (2-loop) DRY 1970 

  POINT BEACH-2 515 PWR W (2-loop) DRY 1972 

  PRAIRIE ISLAND-1 560 PWR W (2-loop) DRY 1973 

  PRAIRIE ISLAND-2 554 PWR W (2-loop) DRY 1974 
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Země Lokalita 
Výkon 
[MWe] 

Typ  Model Spuštění 

USA  R.E. GINNA 580 PWR W (2-loop) 1970 

  TURKEY POINT-3 693 PWR W (3-loop) DRY 1972 

  TURKEY POINT-4 693 PWR W (3-loop) DRY 1973 

  VERMONT YANKEE 620 BWR BWR-4 (Mark 1) 1972 

VELKÁ BRITÁNIE DUNGENESS-B1 520 GCR AGR 1985 

  DUNGENESS-B2 520 GCR AGR 1989 

  HARTLEPOOL-A1 595 GCR AGR 1989 

  HARTLEPOOL-A2 595 GCR AGR 1989 

  HEYSHAM-A1 585 GCR AGR 1989 

  HEYSHAM-A2 575 GCR AGR 1989 

  HEYSHAM-B1 620 GCR AGR 1989 

  HEYSHAM-B2 620 GCR AGR 1989 

  HINKLEY POINT-B1 410 GCR AGR 1978 

  HINKLEY POINT-B2 430 GCR AGR 1976 

  HUNTERSTON-B1 430 GCR AGR 1976 

  HUNTERSTON-B2 430 GCR AGR 1977 

  OLDBURY-A1 217 GCR MAGNOX 1967 

  OLDBURY-A2 217 GCR MAGNOX 1968 

  TORNESS 1 600 GCR AGR 1988 

  TORNESS 2 605 GCR AGR 1989 

  WYLFA 1 490 GCR MAGNOX 1971 

  WYLFA 2 490 GCR MAGNOX 1972 

 


