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Státní dohled a mezinárodní dohled 3 
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Stupnice hodnocení jaderných událostí 4 

INES 
International Nuclear Event Scale 

HAVÁRIE 

NEHODY 



Principy ochrany v jaderných elektrárnách 

BEZPEČNOST, BEZPEČNOST, BEZPEČNOST!!! 

 

• Aktivní ochranné systémy (AKTIVNÍ PRVKY) 

• Vnitřní bezpečnost reaktoru 

• Závislá autoregulace 

 

• Pasivní ochranné systémy (PASIVNÍ PRVKY) 
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Aktivní ochranné systémy (AKTIVNÍ PRVKY) 

=autoregulace reaktoru 

– slouží k zamezení vzniku havárie 

– potřebují elektrickou energii 

 

• Vnitřní bezpečnost reaktoru – prvky využívající fyziky reaktoru 

 

• Závislá autoregulace – prvky reagující na řídící systémy nebo 
pokyny operátora 
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Vnitřní bezpečnost reaktoru – vybrané prvky 

• Teplotní koeficient reaktivity chladiva 

 

• Výkonový koeficient reaktivity paliva 

 

• Negativní dutinový koeficient 
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Závislá autoregulace – vybrané prvky 

• Systém kompenzace objemu 

 

• Regulační prvky s určitou koncentrací bóru 

 

• Vysokotlaká a nízkotlaká doplňovací čerpadla chladiva 
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Pasivní ochranné systémy (PASIVNÍ PRVKY) 

– slouží ke zmírnění následků havárie 

– využívají fyzikálních zákonů (gravitace, konvekce,...) 

 

Mezi nejzávažnější typy havárií jaderných elektráren patří  

havárie způsobená ztrátou chladiva aktivní zóny! 

LOCA (Loss Of Coolant Accident) 
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CHLADIT, CHLADIT, CHLADIT AKTIVNÍ ZÓNU!!! 



Pasivní ochranné systémy – vybrané prvky 

• Havarijní tyče 

 

• Systém havarijního chlazení aktivní zóny 

 

• Pojišťovací ventil kompenzátoru objemu 

 

• Bezpečnostní bariéry 
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Bezpečnostní bariéry 

= fyzické bariéry 

– slouží pro zamezení úniku radionuklidů do okolí 
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1. Palivová tableta 

2. Palivový proutek 

3. Nádoba reaktoru 

4. Kontejnment 



Ochrana do hloubky 

– pět odstupňovaných úrovní 
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Dojde-li k selhání jedné 

 úrovně opatření, je připravena 

další (vyšší) úroveň! 
  



Dozimetrie – základní veličiny 

Dávka [Gy] 

→ střední energie E předaná ozařované látce o hmotnosti m 

Dávkový příkon [Gy/s] 

→přírůstek dávky za jednotku času 

Dávkový ekvivalent [Sv] 

→množství absorbované energie v jednotce hmotnosti určité látky v závislosti na daném druhu 
ionizujícího záření 

Aktivita [Bc] 

→počet radioaktivních přeměn v látce za jednotku času 
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Biologické účinky radiace 

Dělení orgánů a tkání dle relativní citlivosti na radiaci: 

• velmi citlivé (gonády, mléčné žlázy, kostní dřeň) 

• citlivé (plíce a kůže) 

• středně citlivé (štítná žláza, oko) 

• málo citlivé (mozek, nervový systém, končetiny) 
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Biologické účinky radiace 

Okamžité účinky podle ekvivalentní dávky (orientační): 

• změny krevního obrazu při laboratorním vyšetření (nad 250 mSv) 

• lehká nemoc z ozáření (nad 1 Sv)  

 únava, nespavost, zažívací problémy 

• střední nemoc z ozáření (od 2 až 3 Sv) 

 poškození kůže, oční čočky  

• těžká nemoc z ozáření (od 4 až 5 Sv) 

 úporné bolesti, odpor k jídlu 
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Nejvýznamnější jaderné havárie 16 

Stát INES Rok 

Jaslovské Bohunice Československo 4 1976,1977 

Thee Mile Island USA 5 1979 

Fukušima Japonsko 7 2011 

Černobyl Ukrajina 7 1986 



Jaslovské Bohunice (1976,1977) 

Reaktor A1  

• první reaktor v ČSR 

• těžkovodní reaktor moderovaný oxidem uhličitým 

• mnoho závad, dvě havárie 

 

V té době neměla většina obyvatel ČSR tušení o existenci jaderné 
elektrárny Jaslovské Bohunice a většina se ani nedozvěděla o 

vzniklých haváriích. 
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Three Mile Island (1979) 

Jaderná elektrárna – dva tlakovodní reaktory o výkonu 1000 MW 

 

Tlakovodní reaktor TMI-1  

uveden do provozu roku 1974 (plánovaný provoz do roku 2034) 

 

Poškozený tlakovodní reaktor  

v provozu méně jak 3 měsíce 
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Fukušima (2011) 

Jaderná elektrárna  

– šest varných reaktorů o celkovém výkonu 4696 MW 

– příčina havárie: zemětřesení s následnou vlnou Tsunami 

– v době zemětřesení: 

 bloky 1-3 v normálním provozu 

 bloky 4-6 v režimu plánované odstávky 
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Černobyl (1986) 

Nejhorší jaderná havárie v lidských dějinách! 

 

Reaktory typu RBMK (varný reaktor) 

– moderátor: grafit 

– chladivo: lehká voda 
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Děkuji za pozornost 

 

21 


