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  První jaderný reaktor  na světě uvedl 
do chodu tým amerických vědců 
pod vedením italského fyzika Enrica Fermiho 
2. prosince 1942 na univerzitě v Chicagu.   

  

  Význam této události je srovnatelný pouze 
s chvílí, kdy člověk poprvé rozdělal oheň.  
       

  Od 60. let  20. stol. se po celém světě 
rozvíjela výstavba jaderných elektráren a 
dnes se v nich získává 15% světové 
produkce elektřiny. Jaderné reaktory byly 
využity také k pohonu ponorek a ledoborců.  

 

 



 

  Výstavba jaderné elektrárny je nákladná 
zejména proto, že je třeba dbát mnoha 
bezpečnostních opatření. U moderních elektráren 
je celá jaderná část uzavřena v ochranné obálce 
z oceli a betonu, tzv. kontejnmentu.  

 

  Další zabezpečovací zařízeni je automatická 
ochrana, systémy dodatečného chlazení, 
automatické zastavení řetězové reakce 
havarijními tyči. 

 

  V současnosti vznikají projekty nových 
elektráren s tzv. inherentní bezpečností, které se 
v případě nebezpečí samy odstaví bez zásahu 
člověka, uvažuje se o umísťování elektráren pod 
zem, apod. 

 

 



  V jaderné elektrárně a jejím okolí je stále 
měřena úroveň radioaktivity a  za normálního 
provozu je jaderná elektrárna naprosto 
bezpečná a vysoce ekologická. 

 

  Hlavní obavy vyvolává možnost havárie a 
nedořešena otázka konečné likvidace 
vyhořelého paliva. 

 

   



VYHOŘELÉ PALIVO 
  Může se stát cenným zdrojem surovin nebo jaderným 

palivem pro jiný typ jaderné elektrárny.  
 

  Vyhořelé palivo se z reaktoru vyjme a pod hladinou vody 
se kanálem převeze do bazénu vyhořelého paliva. Tam jsou 
palivové články pod vodou uloženy asi 3 až 4 roky.  

 

  Když radioaktivita klesne asi na 50 % původní hodnoty, 
vloží se články s vyhořelým palivem do speciálních 
kontejnerů a odvezou se do meziskladu vyhořelého 
jaderného paliva. Vyhořelé palivo se zalévá do skla a 
umisťuje se do ocelových nebo betonových obalů.  

  Tam se skladují řádově několik desítek let.  
 

  Je naděje, že další technický pokrok umožní jejich další 
využití - přeměnit jádra radionuklidů s dlouhými poločasy 
přeměny na jádra lehčí, jejichž radioaktivita by pominula 
během několika desítek let. 



 Jaderná havárie v jaderné elektrárně je havárie, 

při které dojde k :  

 

 porušení těsnosti obalu jaderného paliva v aktivní 

zóně jaderného reaktoru  

 úniku radioaktivních látek do chladiva či moderátoru 

 úniku této radioaktivní směsi netěsnostmi 

z primárního okruhu do prostoru reaktorového bloku.  

 úniku této radioaktivní směsi netěsnostmi 

z reaktorového bloku do okolí elektrárny 

 



Černobylská havárie 
  Tato tragédie se stala 26.dubna 1986 v černobylské 

jaderné elektrárně . Jde o nejhorší jadernou havárii 
v historii jaderné energetiky.  

  Během riskantního pokusu tehdy došlo k přehřátí 
a následné explozi reaktoru a do vzduchu se uvolnil 
radioaktivní mrak, který postupoval západní částí 
Sovětského svazu, Východní Evropou a Skandinávií.  

 Počet úmrtí způsobených událostmi v Černobylu se 
odhaduje od stovek po stovky tisíc, především 
požárníků a členů týmů likvidujících následky havárie, 
na nemoc z ozáření.  

  Její příčinou bylo především hrubé porušení 
předpisů provozním  personálem, ale také nevhodná 
koncepce reaktoru. 

  Tato havárie měla značné psychologické následky 
a vedla ke zpomalení rozvoje jaderné energetiky.  



Sellafield 

  Komplex Sellafield (Windscale) je 

označován jako nejradioaktivnější místo 

v západní Evropě.   

  Došlo zde k několika jaderným haváriím, 

v roce 1957 zde vypukl požár, který způsobil 

vážnou jadernou nehodu, v dubnu 2005 

z potrubí uniklo 83 000 litrů radioaktivního 

odpadu, které však bylo zachyceno uvnitř 

zařízení.  



 Poprvé uskutečnil 

řetězovou jadernou reakce 

a v roce 1942 uvedl 

do chodu první jaderný 

reaktor  na světě. 

 

 Zabýval se též 

radioaktivitou a výzkumem 

částic.     

Enrico Fermi  
1901-1954 

italský fyzik, od r. 1938 

působil v USA 
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