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Bezpečnost jaderných elektráren 

Státní dohled 

Dle „Atomového zákona“ č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie 

a ionizujícího záření na bezpečný provoz jaderných elektráren v ČR dohlíží Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost (SÚJB). SÚJB zajišťuje dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření v oblasti 

radiační, jaderné, chemické a biologické ochrany. Dále vykonává státní dozor nad jadernou 

bezpečností, fyzickou ochrannou jaderných zařízení a havarijní připraveností na pracovištích se zdroji 

ionizujícího záření. Mezi jeho další kompetence patří například vydávání povolení k umisťování a 

provozu jaderných zařízení, schvalování dokumentace, potřebné k zajištění jaderné bezpečnosti, 

sledování stavu ozáření obyvatelstva, evidence jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření. 

Mezinárodní dohled 

Roku 1957 byla z popudu OSN založena MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) (angl. 

IAEA – International Atomic Energy Agency) se sídlem ve Vídni, která spojením mezinárodních 

zkušeností i autoritou kontrolních orgánů neobyčejně přispěla k tomu, že jaderné elektrárny snížily 

rizika jak pro své zaměstnance, tak pro okolí na absurdně nízkou míru. Stav jaderné bezpečnosti 

podle mezinárodních pravidel a norem prověřuje zvláštní služba IAEA označená OSART (Operational 

Safety Team). Její osvědčení dává pracovníkům, obyvatelům v okolí jaderných elektráren i každému 

státu mezinárodní jistotu. Mezinárodní bezpečnosti napomáhá i organizace WANO (World 

Association of Nuclear Operators), sdružující provozovatele jaderných elektráren, dále poradní 

skupina pro jadernou bezpečnost INSAG (International Nuclear Safety Group) a další. 

Například požár některého výstupního transformátoru v tepelné elektrárně nevyvolá žádný ohlas. 

Stejná závada na jaderné elektrárně vede např. jen ke snížení výkonu jaderného bloku po dobu 

opravy, po uveřejnění v "černé kronice" vyvolává ve veřejnosti negativní náladu a skryté obavy, i když 

obvykle nebývá spojena se sebemenším únikem radioaktivity a ohrožením zaměstnanců elektrárny, 

natož obyvatel obcí v okolí. Aby proto byla veřejnost pravdivě a srozumitelně informována a 

nenalétla na zavádějící a zkreslující hodnocení sdělovacích prostředků, prosadila MAAE v roce 1991 

mezinárodní stupnici INES (The International Nuclear Event Scale). 

Stupnice hodnocení jaderných událostí 

INES dělí nehodové události zásadně na nehody (stupně l, 2, 3), neohrožující okolí a za branou 

elektrárny či závodu nevyžadující žádná mimořádná opatření a na havárie (stupně 4, 5, 6, 7), 

vyžadující v důsledku většího úniku radioaktivity do okolí opatření, obsažená v přijatých havarijních 

plánech. 
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Každá účastnická země je povinna v přesně stanoveném termínu o každé nehodě či havárii 

informovat koordinační centrum MAAE, které ji ohodnotí určitým stupněm INES vždy podle jejího 

nejhoršího dopadu na okolní životní prostředí, na prostředí v objektu a jeho bezpečnostní systém.  

Stupnice INES: 

0  Událost bez významu pro bezpečnost (nejběžnější provozní poruchy, bezpečně zvládnutelné) 

1 Odchylka od normálního provozu (poruchy nepředstavující riziko, ale odhalující nedostatky 

bezpečnostních opatření) 

2 Porucha (technické poruchy, které neovlivní bezpečnost elektrárny přímo, ale mohou vést 

k přehodnocení bezpečnostních opatření) 

3 Vážná porucha (ozáření personálu nad normu, menší únik radioaktivity  do okolí – zlomky 

limitu) 

4 Havárie s účinky v jaderném zařízení (částečné poškození aktivní zóny, ozáření personálu, 

ozáření okolních obyvatel na hranici limitu) 

5 Havárie s účinky na okolí (vážnější poškození aktivní zóny, únik 100 - 1000 TBq  biologicky 

významných radioizotopů, nutnost částečné evakuace okolí elektrárny) 

6 Závažná havárie (velký únik radioaktivních látek mimo objekt, nutnost využít havarijních 

plánů k ochraně okolí) 

7 Velká havárie (značný únik radioaktivních látek na velké území,  okamžité zdravotní následky, 

dlouhodobé ohrožení životního prostředí). 

Principy ochrany v JE 

Při provozu jaderných elektráren je bezpečnost základním a prvořadým požadavkem. Vznikající 

radioaktivní materiál a radioaktivní záření se nikdy nesmí dostat do vnějšího prostředí a ohrozit 

personál elektrárny nebo dokonce obyvatelstvo v blízkém i dalekém okolí. Jaderná elektrárna musí 

odolat zemětřesení i jiným živelným pohromám, pádu letadla, teroristickým útokům, technickým 

závadám i selhání obsluhy. 

Za běžného provozu řídí jadernou elektrárnu aktivní systémy, které lze nazvat autoregulací reaktoru. 

Pomocí systému autoregulace se řeší více či méně běžné provozní odchylky. Prvky autoregulace 

využívají buď samotnou fyziku reaktoru (inherentní bezpečnost), nebo reagují na pokyny operátora či 

počítače a potřebují ke svému provozu elektřinu. 

1) Aktivní systémy - zamezení vzniku havárie: 

a) Vnitřní bezpečnost reaktoru (inherentní bezpečnost). Vybrané prvky inherentní bezpečnosti: 

 Teplotní koeficient reaktivity chladiva – zvýšení teploty chladiva vede ke zmenšení 

hustoty vody, a tedy ke snížení počtu jader vodíku v jednotce objemu, neutrony se 

potom hůře zpomalují. Neutrony i jádra chladiva se pohybují rychleji, mají větší energii a 

pravděpodobnost štěpení 235U je při větší energii neutronu menší. 

 Výkonový koeficient reaktivity paliva – ke změně teploty paliva může dojít v důsledku 

změny výkonu reaktoru nebo změny teploty chladiva bez změny výkonu. Zvýšením 

teploty paliva dojde k rozšíření rezonančního pásma 238U, pravděpodobnost záchytu 

neutronů v tomto pásmu je vyšší. 

 Negativní dutinový koeficient – u reaktorů, jež se chladí a moderují vodou, která slouží ke 

zpomalování neutronů na rychlost potřebnou ke štěpení, se využívá ke zvýšení 
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bezpečnosti tzv. negativního dutinového koeficientu. Dojde-li k varu vody, vznikající 

bublinky páry snižují moderační schopnosti vody, což způsobí klesání množství 

uvolňované energie v reaktoru. 

b) Autoregulace závislá – řídicí systémy a operátoři, kteří na základě signálů z poměrně velkého 

množství fyzických čidel vyhodnocují situaci a v případě potřeby spouštějí aktivní ochranné 

systémy. Vybrané prvky autoregulace: 

 Systém kompenzace objemu se sprchováním parního polštáře a elektroohříváky 

kompenzátoru objemu. 

 Regulační prvky s určitou koncentrací bóru, případně kadmia. 

 Vysokotlaká a nízkotlaká doplňovací čerpadla chladiva. 

2) Pasivní bezpečnost – zajišťují, že nehody nepřerostou v havárii, případně zmírňují následky 

havárií a spolu s bariérami brání úniku nebezpečných látek, i v případě selhání aktivních prvků, 

které mohou být závislé na dodávce elektrického proudu. I dodávka proudu je minimálně 3x 

zálohována. Mezi nejzávažnější typy havárií jaderných elektráren patří havárie se ztrátou chladiva 

tzv. LOCA (Loss Of Coolant Accident). Při ztrátě chladiva je omezena schopnost chladit primární 

okruh, což může vést až k tavení aktivní zóny, proto má každý reaktor k dispozici celou řadu 

havarijních chladicích systémů tzv. ECCS (Emergency Core Cooling System) pro odvod tepla z 

aktivní zóny. Pasivní prvky využívají fyzikálních zákonů např. gravitace, konvekce, atd. Vybrané 

prvky pasivní bezpečnosti. 

 Havarijní absorpční tyče – jsou v běžném provozu kompletně vysunuty a nad aktivní 

zónou jsou drženy elektromagnetem. V případě nebezpečí či ztráty napájení se vypnou 

elektromagnety držící tyče nad aktivní zónou a tyče se pak samovolně zasunou do aktivní 

zóny. V havarijních tyčích je mnohem větší koncentrace absorbátoru než v regulačních. 

Materiál v havarijních tyčích je bór ve formě oceli legované bórem, řidčeji kadmium nebo 

hafnium ve formě slitin. 

 Systém havarijního chlazení aktivní zóny – pasivní systém sloužící k rychlému zaplavení 

prostoru aktivní zóny při náhlém poklesu tlaku v primárním okruhu. Při výrazném poklesu 

tlaku se otevírají zpětné ventily a voda s kyselinou boritou do reaktoru proudí ze čtyř 

hydroakumulátorů. Bývají umístěny nad aktivní zónou, aby chladivo mohlo vytékat jen 

působením gravitace bez nutnosti použití čerpadel. 

 Pojišťovací ventil kompenzátoru objemu – pro případ, že je nárůst tlaku vyšší, než je 

sprchování parního polštáře kompenzátoru schopno zvládnout. Unikající pára míří přes 

pojišťovací ventil do barbotážní nádrže či barbotážní věže u VVER 440. 

 Bezpečností bariéry – zamezení úniku radionuklidů do životního prostředí. 

Bezpečnostní (fyzické) bariéry 

1) Palivová matrice – krystalická struktura oxidu uraničitého ve formě keramického válečku 

(pevný, odolný) zachytává většinu radionuklidů (až 99 %). 

2) Obal paliva (palivový proutek) – hermetický obal chrání pelety před kontaktem s chladicím 

médiem a zajišťuje, že se do chladiva nedostanou radioaktivní látky (zachytává zbylé 1 %). 

Obalem je slitina na bázi zirkonia. 

3) Nádoba reaktoru a primární okruh – pevná tlustostěnná ocelová nádoba reaktoru až 30 cm 

silná, schopná odolat vysokému tlaku. 

4) Kontejnment – je vybaven ventilací a radiačními filtry. Po těžké havárii s výpadkem proudu 

lze přetlakovou páru vypouštět kontrolovaně do ovzduší s tím, že se naprostá většina 

radionuklidů zachytí na filtrech. Kontejnment dále zajišťuje potlačení tlaku v případě nehody 

a zadržení radionuklidů – lokalizace havárie. Například prasknutí primárního okruhu by 

znamenalo únik páry do prostoru kontejnmentu. V tom okamžiku by se aktivovalo šnekové 
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sprchování, a tak by se tlak uvnitř kontejnmentu udržel na úrovni, kterou kontejnment vydrží.  

Nejběžnější typ kontejnmentu – předpjatý beton s ocelovou výztuží kolem celého primárního 

okruhu. Je hermeticky uzavřen a uvnitř se udržuje mírný podtlak. Stěny jsou tlusté jeden 

metr. Zevnitř vydrží 2 – 3 násobek atmosférického tlaku. Z venku i pád letadla. 
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Ochrana do hloubky 

Všechny zmíněné prvky představují tzv. ochranu do hloubky. Tento princip ochrany využívá systém 

mnohonásobných postupných a na sobě nezávislých technických a organizačních opatření. Ochrana 

do hloubky se dělí na pět odstupňovaných úrovní. Pro bezpečnost jaderné elektrárny je velmi 

důležitá kompenzace možného selhání nějakého bezpečnostního prvku či lidského pochybení. Proto, 

dojde-li k selhání jedné úrovně opatření, je připravena ochranné funkce převzít další, vyšší úroveň. 

Nedílnou součástí ochrany do hloubky je také zodpovědně prováděná veškerá činnost pracovníků 

jaderné elektrárny a dodržování principů kultury bezpečnosti, která je definována jako soubor 

charakteristik a osobních postojů v organizaci a myšlení lidí, který zajišťuje, že problémům 

bezpečnosti je věnována nejvyšší priorita, odpovídající jejich významnosti. 

První úroveň 

Cílem první úrovně ochrany je prevence odchýlení od normálního provozu a poruch elektrárny. Patří 

sem např. výběr vhodné lokality pro stavbu (zohlednění přírodních podmínek – zemětřesení, záplavy, 

tsunami), konstrukce elektrárny a vysoká jakost projektu (odolné kvalitní materiály), výroby a 

provozu, dodržování bezpečnostních předpisů pro běžný provoz elektrárny atd. 

Druhá úroveň 

Zajišťuje včasnou detekci selhání, kontrolu nad vznikem abnormálního provozu a co nejrychlejší 

navrácení provozu do běžného stavu. Příkladem opatření druhé úrovně jsou předpisy pro abnormální 

provoz, systém limitování maximálního výkonu reaktoru, systém kontroly teploty, pojišťovací ventily 

zamezující velkému převýšení tlaku v primárním a sekundárním okruhu a další řídící a limitační 

systémy. 

Třetí úroveň 

Třetí úroveň ochrany do hloubky tvoří bezpečnostní systémy pro zvládání projektových havárií, tyto 

systémy mají především zabezpečit dostatečné chlazení aktivní zóny a tím předejít jejímu tavení. 

Čtvrtá úroveň 

Cílem čtvrté úrovně je, za předpokladu, že první tři úrovně ochrany do hloubky nezabrání poškození 

aktivní zóny, minimalizovat následky nadprojektové havárie a zabránit úniku radioaktivních látek do 

životního prostředí. To zajišťuje ochranná obálka elektrárny tzv. kontejnment, který obklopuje 

primární okruh elektrárny a je poslední bariérou proti úniku radioaktivních látek. 

Pátá úroveň 

V případě úniku radioaktivních látek do životního prostředí přijde na řadu, poslední pátá úroveň 

ochrany do hloubky, kterou tvoří havarijní plány a prostředky pro jejich realizaci, sloužící pro co 

největší zmírnění následků havárie (evakuace, likvidace havárie atd.). 
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Dozimetrie 

Dávka – Je definována jako poměr střední energie E, která byla předána ozařované látce o hmotnosti 

m. Jednotkou je gray (1 Gy) s rozměrem *J/kg+. Dávka zohledňuje pouze fyzikální účinky, nikoli účinky 

biologické. Přirovnání: absorbovaná dávka 10 Gy způsobí akutní nemoc z ozáření. Pro muže o 

hmotnosti 80 kg to představuje energii 800 J. Sklenice vody o objemu 3 dcl se touto energií ohřeje o 

0,6 °C. 

Dávkový příkon – Je definován jako přírůstek dávky za jednotku času. Udává se v Gy za sekundu 

*Gy/s+. V praxi je však více používáno jednotky nižší – μGy/h. 

Dávkový ekvivalent – Jednotkou ekvivalentní dávky je sievert (Sv). V praxi je spíše využíváno jednotek 

podstatně menších mSv či μSv. Ekvivalentní dávka je biofyzikální veličinou, která vedle fyzikálních 

účinků zohledňuje i biologický účinek záření. Vyjadřuje podíl množství absorbované energie v 

jednotce hmotnosti určité látky, a to v závislosti na daném druhu ionizujícího záření. 

Aktivita – Množství radioaktivní látky je charakterizováno aktivitou. Aktivita je dána počtem 

radioaktivních přeměn v látce vztažený na jednotku času. Jednotkou aktivity je 1 Bq (jeden 

Becquerel) s rozměrem *s-1+. Označuje se A. 

Biologické účinky radiace 

Radiace emitovaná radioaktivním materiálem či produkovaná radiačním zařízením v případě styku s 

lidským tělem škodlivě působí na živé tělesné tkáně. Fyzikální účinky radiace jsou různorodé, mohou 

být dočasné, ale i velmi závažné Jedná se například o: zkrácení délky života, snížení tělesné 

obranyschopnosti proti nemocem, výskyt šedého zákalu, leukémie či různých typů rakovin a 

poškození vyvíjejícího se plodu. 
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Rozsah poškození závisí na výši obdržené dávky a následky jsou dosti individuální rovněž v závislosti 

na tom, zda jde o lokální ozáření nebo ozáření celého organismu. Vnitřní ozáření – alfa, beta částice 

velmi nebezpečné – jejich energie se transformuje do citlivých tkání. Vnější ozáření – limitováno 

dobou expozice, vzdáleností od zdroje radiace a konečně stíněním. 

X-paprsky a gama záření o vysoké permeabilitě a pronikavosti mohou nebezpečně, až smrtelně 

působit na celé tělo, a to jak zvenku, tak zevnitř. Z těchto důvodů je důležité okolí zářičů a 

radioaktivních materiálů náležitě chránit, a to pomocí účinných radioaktivních chráničů a stínění. 

 

Orgány a tkáně můžeme dělit podle relativní citlivosti na ionizující záření na: 

 velmi citlivé (gonády, mléčné žlázy, kostní dřeň) 

 citlivé (plíce a kůže) 

 středně citlivé (štítná žláza, oko) 

 málo citlivé (mozek, nervový systém, končetiny) 

Okamžité účinky podle ekvivalentní dávky jsou nejlépe prostudovány, vzhledem k individuální 

citlivosti na ionizující záření musíme však níže uvedené ekvivalentní dávky brát jako orientační. 

 nad 250 mSv – zjistí se změny krevního obrazu při laboratorním vyšetření. 

 nad 1 Sv – lehká nemoc z ozáření (únava, nespavost, zažívací problémy). 

 od 2 až 3 Sv – střední nemoc z ozáření (poškození kůže, oční čočky apod.) 

 od 4 až 5 Sv – těžká nemoc z ozáření (úporné bolesti, odpor k jídlu) 

Pozdní účinky se mohou projevovat po letech ve formě např. nádorových onemocnění a leukémie. 

Statisticky byly tyto účinky prokázány např. u horníků v uranových dolech a u kterých se v pozdějším 

věku projevilo ve zvýšené míře onemocnění leukémií. 


