


Na výrobu elektriny sa jadrový reaktor  prvý raz využil 20. 12. 1951 
vo výskumnej stanici EBR-I  pri meste Arco v štáte Idaho v USA. 
Zariadenie založené na rýchlom množivom reaktore dodávalo 
spočiatku výkon okolo 100 kW. Prvá atómová elektráreň bola 
postavená v ZSSR v meste Obninsk. K rozvodnej sieti bola oficiálne 
pripojená 27. júna 1954. Elektráreň však bola po niekoľkých 
rokoch odstavená a slúžila iba na výskumné účely. Využitie 
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rokoch odstavená a slúžila iba na výskumné účely. Využitie 
atómovej energie sa potom rýchlo rozvíjalo. V roku 1960 tvoril 
inštalovaný výkon menej ako 1 gigawatt (GW), na konci 
sedemdesiatych rokov už 100 GW, a 300 GW v osemdesiatych 
rokoch. Od konca osemdesiatych rokov je nárast oveľa slabší a 
prevažne tvorený výstavbou jadrových elektrární v Číne. V roku 
2005 bol inštalovaný výkon 366 GW.



Vo svete pracuje v súčasnosti v atómových elektrárňach 439 
energetických reaktorov, celkový inštalovaný elektrický výkon 
bol 372059 MW. Ďalších 30 reaktorov je vo výstavbe (najmä v 
ázijských krajinách, v Rusku, Fínsku, ale aj na Slovensku) a veľa 
krajín (USA, Bulharsko, Litva) rozhodli o ich novej výstavbe.
Najviac energie z atómových elektrární sa vyrába vo Francúzsku 
(okolo 80 %), Nemecku, USA, Japonsku a Rusku. Vo väčšine 
krajín však prežívajú staré atómové elektrárne so zastaranou 
technológiou. K zastaveniu niektorých z nich je tlačené 
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krajín však prežívajú staré atómové elektrárne so zastaranou 
technológiou. K zastaveniu niektorých z nich je tlačené 
medzinárodným spoločenstvom najmä Rusko. Napriek tomu, 
reaktory sovietskej výroby sú často spoľahlivejšie, než tie v 
kapitalistických krajinách, pretože za komunizmu ich nestavali 
súkromné spoločnosti s úmyslom dosiahnuť čo najväčší zisk. 
Výnimkou bol len reaktor typu RBMK, použitý napríklad aj v 
Černobyle. Napríklad, keby bol v elektrárni Fukušima 1 použitý 
reaktor typu VVER, nenastali by po tsunami žiadne problémy s 
chladením, pretože tieto reaktory sú schopné sa chladiť a 
zastaviť štiepenie aj po výpadku elektrickej energie.

Jadrová elektráreň v Jaslovských 
Bohuniciach



Jadrová energetika má nesporne veľkú budúcnosť, hoci v posledných 
rokoch jej využívanie stagnuje. Zásoby fosílnych palív sa rýchlo 
míňajú a obnoviteľné zdroje po vyťažení ropy, uhlia a zemného plynu 
s veľkou pravdepodobnosťou nebudú schopné tieto zdroje zastúpiť 
bez drastického nárastu cien energií, kým nebude objavený alebo 
dostupný iný spôsob výroby (najmä kým sa podarí postaviť fúzne
reaktory produkujúce viac energie, než sa spotrebuje na ich 
spustenie). Vo výhľade do bližšej budúcnosti sa plánujú jadrové 
reaktory 3.+ a neskôr 4. generácie, produkujúce minimum odpadu, 

Takto možno budú vyzerať jadrové 
elektrárne v budúcnosti

reaktory 3.+ a neskôr 4. generácie, produkujúce minimum odpadu, 
bezpečné a lacné. Reaktory 4. generácie budú ako palivo zrejme 
používať tórium, ktoré je menej radioaktívne, produkuje 10- až 10 
000-krát menej radioaktívneho odpadu s dlhou živostnosťou a v 
normálnych podmienkach nespúšťa reťazovú reakciu. Navyše, známe 
zásoby tória vystačia na približne 1000 rokov, pretože sa využije 
všetko vyťažené tórium, na rozdiel od uránu, kde sa využíva len 
niekoľko izotopov. Urán sa začal používať najmä z dôvodu potreby 
obohateného uránu na výrobu jadrových zbraní a bolo neekonomické 
vyvíjať reaktory používajúce iné palivo. Výskumu tóriových reaktorov 
sa v súčasnosti venuje najmä India.



Ako palivo v atómových elektrárňach sa používa uránová ruda, 
smolinec, ktorá obsahuje asi len 0,7% nestabilného uránu, ktorý 
je zdrojom atómovej energie. Svetové zásoby tejto rudy sú okolo 
200 miliónov ton. Viac ako 2/3 svetových jadrových elektrární, 
ako aj slovenské atómové elektrárne, pracujú so štiepením 
atómového jadra vnútri tlakového vodného reaktora.

Ak má jadro prvku viac neutrónov ako protónov, je zvyčajne 
nestabilné a pri zrážke s neutrónom sa rozpadáva na menšie 
jadrá a uvoľňuje neutróny a tak vzniká reťazová reakcia. Pri tejto 
reakcií vzniká obrovské množstvo energie a pre organizmy 
nebezpečné žiarenie, ktoré sa obmedzuje na priestor reaktora. V 
reaktore prúdi voda, ktorá ho opúšťa pri teplote okolo 300 
stupňov Celzia, para poháňa turbíny a z pohybovej energie sa v 
generátoroch vyrába energia elektrická.

Úlomok uránovej rudy

Spracovaný urán v palivovej 
kazete



- neutrón narazí do jadra uránu
- jadro sa začne štiepiť
- jadro sa rozštiepi na dva štiepne produkty , pričom sa uvoľní sa energia a 

vzniknú ďalšie tri neutróny



V jadrovom reaktore sa pri štiepení 
jadier uránu v palive uvoľňuje energia, 

ktorá sa mení na teplo, ohrievajúce 
vodu primárneho okruhu

Parogenerátor je tepelný 
výmenník, ktorý využíva 

energiu uvoľnenú v 
reaktore na výrobu 
nasýtenej pary. Para 

poháňa turbínu.

V turbíne sa premieňa 
na lopatkách rotora 
tepelná a kinetická 

energia pary na 
mechanickú energiu.

Kondenzátor slúži na 
skvapalnenie pár z turbíny. 

Para kondenzuje na 
vonkajšom povrchu rúrok, v 

ktorých preteká voda z 
chladiacich veží.

Elektrický generátor je 
pevne spojený s rotorom 

turbíny a slúži na premenu 
mechanickej energie na 

energiu elektrickú.

V chladiacich vežiach sa ochladzuje voda z kondenzátorov. 
Prebytočné nevyužiteľné teplo je odvádzané do atmosféry. 

Kondenzát vznikajúci z pary je vedený opäť do 
parogenerátora, kde sa znovu mení na paru a prúdi do turbíny

Čerpadlo chladiacej vody 
zaisťuje dopravu chladiacej 

vody do kondenzátora  a 
na chladenie iných 

zariadení sekundárneho poháňa turbínu.
chladiacich veží.Cirkulačné čerpadlo zabezpečuje 

obeh vody v primárnom okruhu.

zariadení sekundárneho 
okruhu.



• Rádioaktívny odpad alebo jadrový odpad je odpad, ktorý obsahuje 
rádioaktívny materiál a nemá žiadne ďalšie využitie. Rádioaktívne 
odpady sú zvyčajne vedľajším produktom výroby energie z jadra a iných 
použití jadrového štiepenia, či jadrových technológií, napríklad vo 
výskume alebo v medicíne. Rádioaktívny odpad je nebezpečný väčšine 
foriem života a prostrediu a je regulovaný vládnymi inštitúciami z 
dôvodu ochrany zdravia človeka a prostredia.

• Rádioaktivita sa časom znižuje, takže odpad sa zvyčajne izoluje a 
uskladňuje na isté časové obdobie, pokým už nebude predstavovať 

Sklad rádioaktívneho odpadu

uskladňuje na isté časové obdobie, pokým už nebude predstavovať 
žiadne nebezpečie. Čas, pokiaľ odpad musí byť uložený, záleží na druhu 
odpadu. Nízko aktívny odpad s nízkymi úrovňami rádioaktivity (ako 
bežné medicínsky alebo priemyselný rádioaktívny odpad) môže byť 
uskladnený len hodiny, dni alebo mesiace, no vysoko aktívne odpady 
(ako vyhorené jadrové palivo alebo vedľajšie produkty spracovania 
jadrového paliva) musia byť uložené na tisícky rokov, kým budú 
neškodné. Súčasné najbežnejšie spôsoby vynakladania s rádioaktívnym 
odpadom sú oddeľovanie a uskladnenie krátkodobých odpadov, plytké 
podpovrchové zakopávanie nízko a niektorých stredne aktívnych 
odpadov a hlbinné ukladanie alebo transmutácia dlhodobých vysoko 
aktívnych odpadov.



Na Slovensku sa jadrový odpad ukladá do Republikového 
úložiska pri JE Mochovce, ktoré však nie je vhodné ako 
dlhodobé riešenie. Kvôli smernici EÚ sa už odpad nesmie 
vyvážať za hranice EÚ, takže sa musí vybudovať hlbinné 
úložisko na Slovensku. Pred 10 rokmi už boli určené 
možné miesta pre toto úložisko, no potom sa výstavba 
neuskutočnila. Dnes ale tento projekt opäť ožíva. Medzi 

Republikové úložisko pri JE Mochovce

neuskutočnila. Dnes ale tento projekt opäť ožíva. Medzi 
pravdepodobné miesta budúceho úložiska patria: 
centrálna časť pohoria Tribeč (46 km²), juh Veporských
vrchov (78 km²), juhozápadná časť Stolických vrchov 
(24 km²), východ Cerovj vrchoviny (87 km²), západná časť 
Rimavskej kotliny (85 km²).



• nespotrebúva míňajúce sa zásoby fosílnych palív (ktoré mimochodom vznikali 
počas miliónov rokov), 
• použité palivo je po prepracovaní (čiastočne) možné znova použiť, 
• produkuje málo odpadov, ktoré vieme dostatočne spracovať a bezpečne uložiť, 
• jadrová elektráreň zaberá malú plochu územia v porovnaní s inými producentmi 
energie, 
• jadrová elektráreň má minimálny negatívny vplyv na životné prostredie, 
• nespôsobuje kyslé dažde, nezaťažuje produkciou skleníkových plynov, neprodukuje 
oxidy dusíka a nespotrebováva kyslík, 
• jadrová elektráreň dokáže cenou konkurovať dokonca aj vodnej energii (pokiaľ je • jadrová elektráreň dokáže cenou konkurovať dokonca aj vodnej energii (pokiaľ je 
jej ročné využitie aspoň 4 500 hodín), 
• ak sa optimálne dočerpá životnosť elektrárne, jej ekonomické výhody sú ešte 
výraznejšie, 
• ekonomické výhody nie sú ovplyvniteľné výkyvmi trhu a pohybom cien, 
• ceny jadrového paliva sú dlhodobo stabilné a nízke (z nášho pohľadu 
nevyčerpateľné), 
• jadrová elektráreň dosahuje veľmi nízke premenlivé náklady, 
• strategické zásoby paliva je možné zriadiť za cenu, ktorá je v násobkoch nižšia ako 
strategická zásoba v uhlí alebo plyne, 
• rieši energetický problém krajín, ktoré majú nedostatok energetických surovín. 



• vysoké investičné náklady na stavbu jadrových 

elektrární, 
• vyhorené palivo a ostatný materiál použitý v jadrovej 

elektrárni zostáva dlhodobo rádioaktívny (trvá pre nás 

veľmi veľa rokov, kým sa ich rádioaktivita zníži na veľmi veľa rokov, kým sa ich rádioaktivita zníži na 

prirodzenú úroveň) 

•úplne spoľahlivá izolácia odpadov na tak dlhú dobu je technicky 

nedosiahnuteľná, 
• legislatívna sústava a negatívny postoj časti verejnosti vo    

vyspelých priemyselných krajinách neúmerne predlžujú dobu 

udelenia licencie a vytvárajú riziko zvyšovania nákladov pre 

investorov. 
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