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Seznam použitých zkratek 
OSN  Organizace spojených národů 

EIA  International Energy Agency 

NEA  Nuclear Energy Agency 

EBR  Experimental Breeder Reactor 

PWR  Pressurized Water Reactor  

BWR  Boiling Water reactor  

AM  Atom mirnyj  

RBMK  Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj  

CANDU Canada Deuterium-Uranium 

VVER  Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reaktor 

DOE  Department of Energy 

GIF  Generation IV International Forum 

VHTR  Very High Temperature Reactor 

PMR  Prismatic block reactor 

PBR  Pebble bed reactor 

MOX  Mixed oxid fuel 

GFR  Gas-cooled Fast Reactor 

SFR  Sodium-cooled Fast Reactor 

LFR   Lead-cooled Fast Reactor 

LOCA  Lost of coolant accident 

ASR  Aircraft reactor experiment 

MSRE  Molten salt reactor experiment 

ASTRID  Advanced sodium technological reactor for industrial demonstration 

SCWR  Supercricital Water Reactor 

HTR-PM High-temperature reactor Pebble bed module 

CEA  French alternative energies and atomic energic commission 

CoE  Centre of excellence 

DHR  Decay heat removal 

ALLEGRO Advanced gas-cooled fast reactor 

ALFRED Advanced lead-cooled fast reactor 

CR  Control rods 

SR  Safety rods  
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SMR  Small modular reactor  

CFV  Core with low sodium void coefficient  

SAMOFAR Safety Assessment of the Molten Salt Fast Reactor  
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Úvod 
Růst světové populace a ekonomiky, spolu se stále se zvětšující urbanizací, povede 

k výrazně větší poptávce po energii v nadcházejících letech. Dle OSN, vzroste populace ze 7,7 

miliard v roce 2019, na 9,7 miliard do roku 2050.[1] Současně, však rostou emise skleníkových 

plynů, s největším zastoupením CO2. Proto bude v následujících letech potřeba uspokojit rychle 

rostoucí poptávku po energii a zároveň  snižovat emise skleníkových plynů. Výrazným podílem 

v řešení této otázky, by měli být zastoupeny jaderné zdroje energie [2]. Je však potřeba 

obrovská investice času a peněz do jaderné energetiky, pro vývoj nových a bezpečnějších 

technologií. Práce se zabývá novými, nebo zdokonalenými reaktory, takzvanými reaktory IV. 

generace, které jsou zvažovány a vyvíjeny ve spolupráci několika zemí.   
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1 Současný vývoj energetiky 
 

Poptávka po energii se neustále zvětšuje. Největší zvýšení zaznamenává elektrická 

energie, jejíž spotřeba se v letech 1990 až 2017 více jak zdvojnásobila. Očekává se, že do 

roku 2050, se opět zdvojnásobí. Dle EIA, mezinárodní energetické agentury, počet lidí bez 

přístupu k elektřině podstatně klesl, v roce 2016, žilo 1,1 miliardy lidí bez přístupu. Přes tento 

významný pokrok, není však stále připojeno 14% populace. [3; 4]  

Okolo 65 % celosvětové elektrické energie je vyráběno spalováním fosilních paliv.  Zvýšení 

povědomí o nebezpečnosti a důsledcích globálního oteplování, vedlo světové organizace, 

média a veřejnost k závěru, že fosilní paliva musí být omezena a nahrazena zdroji neprodukující 

skleníkové plyny, do roku 2050, pro udržení globálního oteplování pod hodnotou 1,5 °C. [5 ; 

6] 

Důležitou roli budou hrát zejména obnovitelné zdroje energie, s největším zastoupením 

solárních a větrných elektráren. Ty ale nejsou dostačujícím řešením, jelikož je neumíme řídit, 

nastává potřeba přebytečnou energii akumulovat. Velkou výzvou je tedy vývoj akumulačních 

zařízení s kapacitou několika GW. [2; 7] Pro splnění poptávky po energii s nízkými emisemi 

skleníkových plynů, by mělo být, do roku 2050, 25 % veškeré výroby elektřiny z jaderných 

elektráren, oproti současnému 10% podílu. To znamená, vybudovat další reaktory o výkonu 

1000 MWe. [2] Studie opakovaně ukázaly, že jaderná energie vypouští do ovzduší nejméně 

oxidu uhličitého, na jednotku energie vyrobené, při zohlednění celkových emisí životního 

cyklu. Po vodní energii se jedná o druhý největší zdroj nízkouhlíkové výroby elektřiny na 

celosvětové úrovni a v současnosti produkuje více než 10 % elektřiny ve světě. [2; 7]  

V současné době je v provozu okolo 450 reaktorů ve 30 zemích světa, produkující 400 

GWe, což je 10 % světové elektrické energie. Největší zastoupení mají PWR reaktory, bezmála 

70%, a BWR 20 %. V České republice jaderné elektrárny vyrábí okolo 34 % procent celkové 

elektrické energie. Ve výstavbě se nachází přes 50 reaktorů o výkonu okolo 60 GWe. [7; 8] 
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2 Historie jaderné energetiky 

2.1.  Milníky jaderné energie  

• 1789 objev Uranu, Martin Klaproth. 

• 1895 objev elektromagnetického záření, známé jako rentgenové záření, Wilhelm 

Rontgen. 

• 1896 objev alfa a beta záření, Henri Becquerel. Objeveno také gama záření.  

• 1898 objev radia a polonia, Marie Curie-Sklodowská a Pierre Curie. 

• 1932 objev neutronu, James Chadwick.  

• 1935 Enrico Fermi použil neutron ke štěpení. 

• 1938 Potvrzeno štěpení, Otto Hahn a Fritz Strassmann. Lisa Meitner a Otto Frisch, 

poprvé teoreticky popsali jaderné štěpení. 

• 1939 Bohr a Wheeler vydali základní analýzu jaderného štěpení.  

• 1942 Chicago Pile-1, první jaderný reaktor a první řízená štěpná řetězová reakce. [9] 

2.2. Vývoj jaderných reaktorů 
Při vývoji jaderných zbraní, během druhé světové války, bylo získáno mnoho nových 

technologií a po roce 1945 využití jaderné energie směřovalo k výrobě páry a elektřiny.  

EBR-1, experimentální množivý reaktor,  byl první jaderný reaktor na výrobu elektřiny. 

Uveden do provozu byl v prosinci 1951 ve státě Idaho, USA. [9] 

Roku 1954 byl v Obninsku spuštěn reaktor AM-1, první komerčně využívaný reaktor pro 

výrobu proudu. AM-1, byl vodou chlazený a grafitem moderovaný reaktor s výkonem 5 MWe. 

AM-1 sloužil jako prototyp dalším reaktorům, např. černobylskému RBMK-1000. 

V Sovětském svazu byly v 50. letech vyvíjeny rychlé množivé reaktory, olovo-bismut reaktory 

pro námořnictvo a rychlé reaktory chlazené tekutým sodíkem BR-1, BR-5/BR-10. [9] 

V USA byl vyvinut tlakovodní reaktor, chlazený a moderovaný lehkou vodou. 1957, byl 

v Pensylvánii zahájen provoz jaderné elektrárny Shippingport, první typu PWR s použitím 

obohaceného uranu 235U. [9] 

Velká Británie se vydala směrem plynem chlazených a grafitem moderovaných reaktorů, 

zvaných Magnox. Calder Hall 1 byl první reaktor tohoto typu, spuštěn roku 1956 o výkonu 50 

MWe. BWR, varný rektor, je další typ reaktoru, který byl poprvé použit komerčně v USA, roku 

1960. Kanada se vydala odlišnou cestou, od roku 1962 používá reaktory typu CANDU, 

chlazené a moderované těžkou vodou. Palivem je neobohacený uran. [9] 
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3 Generace jaderných reaktorů  
Jaderná energetika se rozvíjí od 50. let 20. století. Z provozu reaktorů více jak půl století, 

bylo získáno mnoho poznatků, které vedou k neustálému vývoji nových technologií a 

zvyšování bezpečnosti.  Zvyšování bezpečnosti je stále důležitým cílem, i kvůli haváriím 

reaktorů na Three Miles Island, v Černobylu a Fukušimě. Reaktory můžeme dle vývojového 

stupně dělit do čtyřech generací. [10] 

 

 
 
3.1.  Generace I 

Za první generaci považujeme reaktory z 50. a 60. let 20. století. Jednalo se o prototypy 

prvních reaktorů, které by mohli být dále použity pro komerční účely. Mezi první generaci 

řadíme již zmiňovaný anglický Calder Hall 1, americký Shippingport a kanadské CANDU 

reaktory. Dále například varný reaktor Dresden-1 z USA, rychlý množivý reaktor Fermi-1, 

vysokoteplotní reaktor Peach Bottom 1 a československý, těžkou vodou moderovaný a CO2 

chlazený, reaktor Jaslovské Bohunice A-1. [10; 11] 

 

Obr. 1: Generace jaderných reaktorů [11] 
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3.2.  Generace II 
Do druhé generace patří většina současných reaktorů. Od 70. let 20. století, byly stavěny 

zejména lehkovodní tlakové reaktory, PWR a VVER, které jsou použity také v Dukovanech a 

Temelínu. Druhý nejrozšířenější jsou pak varné reaktory, BWR. Ve Velké Británii byly stavěny 

reaktory typu Magnox a Kanada se vydala směrem těžkou vodou moderovaných a chlazených, 

tzv. CANDU reaktorů. Rusko kromě VVER reaktorů, stavělo také RBMK reaktory, což jsou 

lehkovodní varné reaktory moderované grafitem. Zkušenosti z provozu s reaktory druhé 

generace vedou k důležitým poznatkům pro vývoj nových technologií a zvyšování bezpečnosti. 

[10] 

3.3. Generace III a III+ 
Reaktory generace III a III+, vycházejí z generace II, liší se však lepšími 

bezpečnostními a užitkovými vlastnostmi. Projektují se na delší životnost, redukuje se možnost 

chyby člověka, zlepšuje pasivní bezpečnost, prvky pro zamezení tavení paliva v aktivní zóně 

při havárii a zvyšování využití paliva. Mezi tuto generaci se řadí vylepšený kanadský reaktor 

CANDU-6, blok v jaderné elektrárně Olkiluoto ve Finsku a jaderná elektrárna Flamanville ve 

Francii. V Rusku je to vylepšený reaktor VVER-1200. [10] 
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4 Reaktory IV. generace 
Jaderné elektrárny,  které vyrábějí nízkoemisní elektřinu se stabilními a konkurence 

schopnými náklady, představují součást plánu pro řešení globálního oteplovaní a technologii 

dodávající energii do vyspělých i rozvojových zemí. Pro splnění budoucí poptávky po energii 

bude zapotřebí jaderná energie a tedy i rozvoj jaderných technologií. [12] 

Na počátku roku 2000, DOE, Ministerstvo energetiky Spojených států amerických, svolalo 

skupinu předních vládních zástupců devíti zemí a byla zahájena diskuze o mezinárodní 

spolupráci při vývoji jaderných energetických systémů IV. generace. V roce 2001 bylo 

založeno Mezinárodní fórum pro jaderné reaktory IV. generace, GIF. U zrodu stálo celkem 

devět států: Argentina, Brazílie, Kanada, Francie, Japonsko, Korejská republika, Jižní Afrika, 

Velká Británie a Spojené státy americké. Postupně se k nim přidalo Švýcarsko, Euroatom-

Evropská Unie, Čínská lidová republika, Ruská federace a Austrálie. GIF se zabývá výzkumem 

a vývojem nové generace jaderných energetických systémů, dnes složen ze čtrnácti států. [12] 

 
4.1.  Cíle IV. generace 

Několik technologických cílů bylo definováno pro systémy IV. Generace ve čtyřech 

oblastech: udržitelnost, ekonomika, bezpečnost a spolehlivost, zvýšená odolnost a  fyzická 

ochrana. Tyto cíle sdílí mnoho zemí, jejichž cílem je reagovat na hospodářské, environmentální 

a sociální potřeby 21. století. [12] 

Udržitelnost 

• Zajištění dlouhodobé a stabilní výroby energie, splňuje cíle čistého ovzduší a co 

nejefektivněji využívá palivo. 

• Minimalizace jaderného odpadu a rychlejší recyklace odpadu.  

Ekonomika 

• Menší náklady životního cyklu oproti ostatním zdrojům. 

• Finanční riziko srovnatelné s ostatními zdroji. 

Bezpečnost a spolehlivost 

• Vysoká bezpečnost a spolehlivost. 

• Velmi nízká pravděpodobnost poškození jádra reaktoru. 

• Eliminace potřeby externího zdroje energie. 
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Zvýšená odolnost a fyzická ochrana 

• Neatraktivní zdroj materiálu pro jaderné zbraně, poskytují zvýšenou ochranu proti 

terorismu. [12] 

 
V roce 2002, bylo vybráno z bezmála 130ti různých konceptů, šest nejvhodnějších 

jaderných reaktorů, které by měly splnit dané cíle. Vybrané systémy jsou založeny na různých 

technologiích přeměny energie a palivových cyklech. Patří k nim jaderné reaktory využívající 

rychlé a tepelné elektronové spektrum, uzavřené a otevřené palivové cykly. Vývoj těchto 

reaktorů potrvá ještě několik let a v závislosti na stupni dosavadního vývoje, se očekává provoz 

prvních reaktorů okolo let 2030-2040 a komerční využití po roce 2050. [12] 

 
4.2.  Základní typy reaktorů IV. generace 
 

• Vysokoteplotní reaktory (VHTR) 

• Plynem chlazené rychlé reaktory (GFR) 

• Olovem chlazené rychlé reaktory (LFR) 

• Reaktory využívající roztavené soli (MSR) 

• Reaktory využívající vodu v superkritické fázi (SCWR) 

• Sodíkem chlazené rychlé reaktory (SFR) 

 
4.2.1. Vysokoteplotní reaktor (VHTR) 
 

VHTR je grafitem moderovaný, héliem chlazený reaktor, využívající tepelné neutrony.  

Reaktor je primárně určen ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. Do budoucna i 

k výrobě vodíku, který je oddělen z vody pomocí termochemických, elektrochemických nebo 

hybridních procesů. Jeho vysoká výstupní teplota je atraktivní pro výrobní a zpracovatelský 

průmysl. Výstupní teploty z reaktoru by měly být mezi 700 – 950 °C. [12] 

Reaktory VHTR se dělí dle použitého palivového segmentu, na dva typy PMR, reaktory 

s prismatickými bloky a PBR, reaktory s kulovým palivem. Palivem jsou částice TRISO 

v grafitové matrici, buď ve tvaru šestihranu nebo koulí. Výhodou je, že mohou být použity i 

další paliva, např. MOX, U-Pu, Pu, U-Th. Pro výrobu elektřiny, se v primárním okruhu používá 

plynová turbínu poháněná heliem, sekundární okruh s parogenerátorem pracuje jako rankinův 

cyklus. [12] 

Vysokoteplotní reaktory byly diskutovány už v 80. letech, první testovací reaktory se 

ale  podařilo realizovat až na konci 90. let, v Číně HTR-10 a Japonsku HTTR. VHTR byl vybrán 
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mezi šesti technologiemi IV. generace. Z počátku se počítalo s výstupními teplotami 900 – 1000 

°C, nyní s teploty nižšími 700 – 850 °C. Čína nyní dokončuje výstavbu a uvádí do provozu 

reaktor HTR-PM, který bude pracovat s teplotami okolo 750 °C, další je ve vývoji v USA. [12] 

 

4.2.2.  Plynem chlazené rychlé reaktory (GFR) 
 GFR jsou vysokoteplotní, heliem chlazené reaktory, využívající rychlé neutrony 

s uzavřeným palivovým cyklem. Kombinuje výhody rychlých a vysokoteplotních reaktorů, pro 

maximální využitelnost uranu a minimalizaci odpadu, tzn. opakované zpracování paliva a 

štěpení těžkých prvků na lehčí, a generace tepla pro průmyslové využití, nebo výrobu vodíku. 

GFR používají stejné procesy pro recyklaci paliva jako sodíkem chlazené rychlé 

reaktory (SFR) a stejnou technologii reaktorů jako VHTR. Jeho vývoj je tedy závislí na 

technologiích vyvinutých pro vysokoteplotní reaktory. [12] 

Chladící kapalinou je hélium a výstupní teplota bude řádově 850 °C. Výměník tepla 

přenáší teplo z primárního okruhu do sekundárního plynového Braytonova okruhu, obsahující 

směs hélia a dusíku, která pohání uzavřenou plynovou turbínu. Odpadní teplo z plynové turbíny 

je vedeno do parogenerátoru, který se pak používá k pohonu parní turbíny. Tento cyklus se 

využívá v paroplynových elektrárnách, s rozdílem, že GFR využívá uzavřený oběh plynové 

turbíny. [12] 

Obr. 2: Schéma VHTR reaktoru [13] 
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Obr. 3: Schéma GFR reaktoru [13] 

 
4.2.3.  Olovem chlazené rychlé reaktory (LFR) 

 LFR reaktory pracují s rychlými neutrony a vysokou teplotou. Chlazený tekutým 

olovem, nebo směsí olova a bismutu. Obě chladiva pracují při atmosférickém tlaku, mají dobré 

termodynamické vlastnosti a jsou relativně inertní vůči vodě a vzduchu, čímž zajišťují vyšší 

bezpečnost. Z hlediska udržitelnosti, je olovo hojně se vyskytující prvek, nenastává tedy 

problém s použitím vysokého počtu reaktorů. [12] 

LFR používá uzavřený palivový cyklus pro efektivní konverzi neštěpitelných materiálů 

jako je izotop uranu-238. Může být také použit pro odpadní palivo z PWR reaktorů. [12] 

Olovo jako chladivo nezpomaluje neutrony, udrží tak vysokou energii neutronů 

potřebnou pro rychlý reaktor. Jako kapalina s vysokou hustotou, má vynikající vlastnosti při 

ochlazování. Tyto charakteristiky umožňují např. delší životnost jádra, efektivní spalování 

aktinidů a zvyšování pasivní bezpečnosti, díky chlazení paliva přirozenou cirkulací. Vysoká 
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teplota varu olova, 1749 °C, znemožňuje vypařování chladící kapaliny, tudíž vede ke 

zjednodušení návrhu reaktoru. Protože chladivo pracuje pří atmosférickém tlaku, ztráta chladící 

kapaliny, tzv. LOCA,  může být eliminována, při vhodně navržené chladící nádobě. [12] 

Použití olova, nám také přináší několik technologických výzev. Vysoká teplota tavení, 

327 °C, vyžaduje aby byl primární chladící okruh udržován při teplotách, při kterých nedojde 

ke ztuhnutí paliva. Neprůhlednost olova představuje problém kontroly částí reaktoru a 

manipulace s palivem. Při kontaktu s konstrukční ocelí, je olovo při vysokých teplotách 

korozivní, což vyžaduje pečlivý výběr materiálu. Možností je vývoj nových materiálů, nebo 

vhodná povrchová úprava, např. hliníkem. [12] 

Reaktory LFR, budou použitelné nejen k produkci elektřiny, ale i tepla. V Rusku je 

vyvíjen reaktor BREST-300 a v Evropě demonstrační jednotka ALFRED. Další koncepty jsou 

vyvíjeny v Číně, Švédsku, Jižní Koreji a Japonsku. [12] 

 

 

Obr. 4: Schéma LFR reaktoru [13] 
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4.2.4.  Reaktory využívající roztavené soli (MSR) 
MSR se vyznačují aktivní zónou, v níž je palivo rozpuštěno ve formě fluoridové soli. 

Roztavené soli slouží zároveň jako moderátor a chladivo. V 50. a 60. letech 20. století, byly 

v USA vyvinuty dva experimentální reaktory, ASR a MSRE. Demonstrační reaktory byly 

založeny na tepelných neutronech a moderované grafitem. Od roku 2005 se výzkum a vývoj 

soustředí na reaktory s rychlými neutrony, které kombinují vlastnosti reaktorů s rychlými 

neutrony (rozšířené využití paliv, redukce odpadu) a výhody roztavených solí (nízký pracovní 

tlak, vysoká teplota varu, optická průhlednost). Jako palivo může být použito Thorium - 232Th, 

z něhož vzniká 233U, který je štěpitelný, nebo neobohacený izotop 238U, z něhož vzniká 

štěpitelné plutonium. [12] 

MSR je vyvíjen v Rusku, MOSART, který bude používán ke spalování a recyklaci 

odpadního paliv, ve formě MOX paliva například z reaktorů PWR. V Evropě se pracuje na 

projektu SAMOFAR. [12] 

 
 

Obr. 5: Schéma MSR reaktoru [13] 
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4.2.5.  Reaktory využívající vodu v superkritické fázi (SCWR) 

 SCWR jsou vysokoteplotní, vysokotlaké, lehkou vodou chlazené reaktory, které pracují 

s vodou nad kritickým bodem, v superkritické fázi (nad 374 °C, 22,1 MPa). [12] 

Reaktor využívá buď tepelné, nebo rychlé neutrony. Koncept může být založen na 

tlakové nádobě nebo na horizontálních tlakových kanálech a jako moderátor používá lehkou 

nebo těžkou vodou v závislosti na konceptu. Stejně jako ve varných reaktorech BWR, bude 

přehřátá pára vedena přímo do parní turbíny. Koncepty SCWR tak kombinují již vyzkoušené, 

vodou chlazené reaktory a technologii elektráren na fosilní paliva, které pracují s vodou 

v superkritické fázi. [12] 

Výhody SCWR reaktoru spočívají ve vyšší účinnosti, oproti současným vodou 

chlazeným reaktorům. Účinnost SCWR dosahuje až 44%, ve srovnání s 34-34 % pro současné 

reaktory. Menší náklady oproti tlakovodním reaktorům. Např. Parní generátory, parní 

separátory a sušiče páry systémy nepotřebují. Kontejnmenty s bazény mohou být menší. Vyšší 

entalpie páry, umožňuje použít menší turbínu. Naproti tomu vyšší výstupní teploty a vysoký 

nárůst entalpie chladiva v aktivní zóně, přináší několik výzev v konstrukci reaktorů, oproti 

současným vodou chlazeným reaktorům. [12] 

Obr. 6: Schéma SCWR reaktoru [13] 
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Obr. 7: Schéma SFR reaktoru [13] 

 

Koncepty jsou vyvíjeny v Číně, Japonsku a Evropě. V Kanadě je vyvíjen koncept 

SCWR s horizontálními tlakovými kanály, s teplotou 625 °C při tlaku 25 MPa. Moderovaný 

těžkou vodou, palivem je směs oxidu thoričitého a plutonia. SCWR je navržen s pasivním 

chladícím cyklem, což je výhoda při případné havárii, např. výpadek proudu, či ztráta chladící 

kapaliny. [12] 

 

4.2.6. Sodíkem chlazené rychlé reaktory (SFR) 
SFR využívá sodík jako chladivo, které pracuje při nízkých tlacích a s relativně malým 

množství chladiva. Prostředí bez kyslíku zabraňuje korozi, naproti tomu sodík reaguje se 

vzduchem a vodou, vyžaduje tedy uzavřený chladící systém. Reaktory mají uzavřený palivový 

cyklus pracuje s rychlými neutrony, což se dá využít ke štěpení většího množství aktinoidů U-

238 na plutonium. Uzavřený cyklus dovoluje použít transurany. Superkritický oxid uhličitý 

nebo dusík, jako pracovní kapaliny, pro vysoký výkon. [12; 14] 

Počítá se s využitím reaktorů s výkonem,  od 50 do 2000 MWe, s výstupní teplotou 

kolem 500 °C. Palivem budou slitiny kovu – U-20Pu-Zr, nebo MOX – UO220PuO2. [12; 14] 
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Zvažovány jsou tři typy: 

• Reaktory smyčkového typu (loop-type), komponenty primárního systému mimo 

nádobu. 

• Reaktory bazénového typu (pool-type), všechny komponenty primárního 

systému v jedné nádobě v sodíkovém chladivu.  

• Malé reaktory, modulárního typu, s výkonem 50 až 150 MWe,  

 Technologie pro SFR reaktorů byla již odzkoušena v rychlých reaktorech Phénix 

Superphénix ve Francii, Monju v Japonsku a BN-600 v Rusku. V Číně od roku 2011, pracuje 

experimentální  rychlý reaktor CEFR a v Indii, prototyp rychlého množivého reaktoru PFBR. 

[12; 14] 
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5 Demonstrační jednotky pro IV. generace 
 

Demonstrační jednotky jsou zvažovány nebo ve vývoji v několika zemích Evropy a světa, 
které znázorňuje Tab. 1. V další části této kapitoly se podíváme na některé detailněji. 
 

 
Tab. 1: Demonstrační jednotky ve vývoji 2016 [29] 
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5.1.  HTR-PM 
Je vysokoteplotní héliem chlazený modulární reaktor. Výstavba reaktoru započala v roce 

2012, ve městě Rongcheng, v provincii Shandong, Čína. V říjnu 2018, byl úspěšně testován 

první parogenerátor. Připojení demonstrační elektrárny se plánuje na rok 2020. [15] 

Demonstrační jednotka HTR-PM má za cíl rozšířené využití jaderné energie, nejen 

k produkci elektřiny, ale také tepla a výrobě vodíku. Po haváriích na reaktorech Three Mile 

Island, Černobylu a Fukušimě Daiichi, nám HTR-PM přináší další možnosti zlepšení jaderné 

bezpečnosti vysokoteplotních reaktorů.  

HTR-PM se skládá ze dvou modulárních, tzv. Pebble-bed, reaktorů s parogenerátory. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelný výkon jednoho modulu je 250 MWt, teploty hélia na vstupu do reaktoru jsou 

250 °C a na výstupu 750 °C. Pára na výstupu z parogenerátoru má parametry 13.25 MPa a 567 

°C. Turbogenerátor je poháněn parní turbínou o výkonu 211 MWe. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

211 MWe
2

250 MWt
Tlak 7 MPa
Teplota na vstupu °C

Teplota na výstupu °C
Průměr částice 60 mm
Počet částic v jádru reaktoru 420 000
Obohacení 8,5 %
Tlak 13.25
Teplota 567 °C

Palivo

Pára v parogenerátoru

Technické parametry HTR-PM
Elektrický výkon
Počet modulů
Tepelný výkon

Helium

Obr. 8: Reaktor s parogenerátorem a) pohled z  boku b) pohled z hora [15] 

Tab. 2: Technické parametry demonstrační jednotky HTR-PM 
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Reactivity control – kontrolní tyče, Fuel element charge inlet – dávkování paliva, Graphite reflector – stínění, Rector 

core – jádro reaktoru, Helium circulator – oběhové čerpadlo, Steam generator – parogenerátor, Fuel element discharge outlet 

– odvod paliva 

 

Palivem jsou TRISO částice v grafitové matrici, ve tvaru koulí o průměru 60 mm. TRISO 

částice se skládá z UO2 jádra, pokryté SiC a PyC. Palivové koule se do reaktoru vkládají za 

chodu v horní časti a vyhořelé palivo se odebírá z dolní části. Reaktor nepotřebuje moderátor, 

jelikož grafitové pokrytí slouží zároveň jako moderátor. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outer Pyrolytic Carbon – vnější vrstva PyC, Silicon Carbide – vrstva SiC, Inner Pyrolytic Carbon – vnitřní vrstva PyC, 

Fuel Kernel – palivové jádro. 

 
 

 

 

 

 

Obr. 9: Reaktor s parogenerátorem [15] 

 

Obr. 10: Palivový element HTR-PM reaktoru [17] 
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Systémy řízení reaktivity [16] 

Dva na sobě nezávislé systémy umístěné v reflektoru. 

- Primární, 24 tyčí řízené motorem 

- Sekundární, 6 absorpčních koulí (SAS) 

 
 
 

V případě nehody, například LOCA, ztrátě chladiva, 

se reaktor sám reguluje. Reaktor má záporný teplotní 

koeficient (-5x10-5), to znamená že reaktivita se vzrůstající 

teplotou v čase klesá a kolem 1600 °C začne teplota klesat, 

tato závislost je znázorněna v grafu 1. Teplota 1600 °C není 

pro palivo nebezpečná, to odolá teplotám nad 2000 °C. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  ALLEGRO 
Projekt ALLEGRO se zabývá vývojem héliem chlazeného rychlého reaktoru (GFR), 

jako alternativu k sodíkem chlazeným rychlým reaktorům (SFR). Původní koncept vznikal od 

roku 2002 ve Francii, CEA, s cílem vyvinout rychlé reaktory s výstupní teplotou až 850 °C. Od 

roku 2010 na projektu spolupracují MTA EK – Maďarsko, ÚJV Řež a.s. – Česká republika a 

VUJE a.s. – Slovenská republika. Roku 2013 vznikl V4G4 „Centre of excellence“, ke 

stávajícím členům se přidali NCBJ – Polsko, CEA – Francie a CV Řež – Česká republika. 

V4G4 CoE, navazuje na ALLEGRO projekt od CEA z roku 2009. [18, 19] 

Projekt ALLEGRO má za úkol vybudovat demonstrační reaktor a přiblížit se tak 

realizovatelnosti komerčního reaktoru GFR 2400 a mohl být základem pro malý modulární 

Obr. 11: Jádro reaktoru 
HTR-PM [16] 

Rods – řídící tyče, SAS – absorpční 
koule 

 

Graf 1: Závislost teploty paliva na čase [16] 
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reaktor EM2. Některé bezpečnostní systém nebudou použitelné pro GFR 2400, použitelnost 

systémů se předpokládá pro menší reaktory 200-600 MWt. [20] 

GFR reaktory mají velký potenciál do budoucna, pro využití tepla jak v průmyslu tak 

ve vytápění, ale i jako množivý reaktor pro usnadnění recyklace paliv. Současný koncept, ale 

nabízí pouze využití tepla pro vytápění. [20] 

Hlavní cíle projektu [21] 

- Demonstrace klíčových GFR technologií. 

• Chování a kontrola jádra 

• Bezpečnost technologie 

• Pasivní chlazení systému, použití  systému odvodu zbytkového tepla (DHR) při 

havárii a předejít tak tavení aktivní zóny.  

• Technologie He 

• Vývoj nových paliv na bázi karbidu (U, Pu)C pro vysoké výstupní teploty. 

Schéma a charakteristika ALLEGRO demonstrační jednotky  
Demonstrační jednotka se navrhuje na 75 MWt [18]. Reaktor se skládá ze dvou 

primárních héliových obvodů a tří smyček odvodu tepla, DHR. Dva sekundární plynové okruhy 

jsou napojeny na tepelné výměníky plyn-vzduch. V sekundárním okruhu se uvažuje, jak voda 

tak plyn (He).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V první fázi bude jádro provozováno s pelety MOX nebo UOX, v tyčích z nerezové 

oceli, a výstupními teploty 530 °C. Jádro se skládá z 6ti experimentálních  kanálů na bázi 

Obr. 12: Schéma ALLEGRO demonstrační jednotky [19] 



 28 

karbidu, 4 odstavných tyčí a 6ti regulačních. Oxidické palivo MOX obsahuje PuO2 a UO2,  

s 35% podílem PuO2 pro ALLEGRO reaktor. Rozložení jádra je na obr. 2. [18] 

Ve druhé fázi bude použito palivo na bázi karbidu (U, Pu)C v SiCf-SiC tyčích. To 

umožní výstupní teploty až 850 °C. Rozložení bude stejné jako v první fázi. [18] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Experimental – experimentální kanály s palivem, MOX – kanály s palivem MOX, Control – regulační tyče, Shutdown – 

odstavné tyče 

 

Pasivní bezpečnostní systémy [20] 

• Udržení stálého tlaku v ochranné nádobě při 

LOCA havárii. 

• DHR systémy – fungují aktivně i pasivně, 

3x100%. 

• Nouzové vstříknutí N2, podporuje přirozenou 

cirkulaci chladiva.  

 

   

 

 
DHR loops – systémy DHR, RPV – Tlaková 

nádoba reaktoru, Main Heat Exchanger – tepelný 

výměník, Emergency Coolant – Nádoba s N2 

 

Obr. 13: Rozložení jádra ALLEGRO první fáze [18] 

 

Obr. 14: reaktor ALLEGRO [20] 
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CV Řež v Plzni, byla za účelem demonstrace fungování a bezpečnosti He technologií, 

postavena heliová smyčka S-ALLEGRO. Je také určena k výzkumu DHR systému. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  ALFRED 
Projekt ALFRED vyvíjí olovem chlazený rychlý reaktor (LFR). Reaktory s rychlými 

neutrony obecně efektivněji využívají palivo, což vede k menším odpadům a při uzavřeném 

cyklu, vznik nových produktů v množivé zóně reaktoru. Použití olova jako chladiva přináší 

několik výhod, ale i výzev. [24] 

+ Olovo nereaguje s vodou ani vzduchem 

+ Vysoký bod varu 1745 °C 

+ Nízký tlak par - 3x10-5 Pa při 400 °C 

+ Nezpomaluje neutrony 

- Korozivní, Vysoký bod tání - 327 °C 

- Neprůhledný, Velká hustota 

ALFRED je navrhován na výkon 300 MWt a musí být připojen k elektrické síti 

(elektrický výkon 125 MWe, s 41% účinností). Pracovní teploty 400-480 °C. Nutnost použití 

nekorozivní oceli, např. AISI 316LN – nízkouhlíková austenitická ocel. Omezená rychlost 

proudění, kvůli korozi. Komponenty by měly být vyjímatelné z reaktorové nádoby, kvůli 

kontrole a případně výměně. [23; 25] 

Obr. 15: Schéma S-ALLEGRO 
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Reaktor je bazénového typu a skládá  se z bezpečnostní nádoby umístěné v zemi, 

reaktorové nádoby a vnitřní nádoby. Osm parních generátorů je umístěno přímo v reaktorové 

nádobě. Reaktorová nádoba nemusí být natlakovaná. Olovo je primárním okruhu v reaktorové 

i vnitřní nádobě. Chladivo proudí přes kompresor a vertikální hřídel nahoru do parogenerátoru, 

kde se ochlazuje asi o 80 °C a proudí dolů zpět do reaktorové nádoby. [23; 25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Steam Generator – parogenerátro, Main Coolant Pump – kompresor, Fuel Assemblies – palivo, Safety Vessel – 

bezpečnostní nádoba, Reactor Vessel – reaktorová nádoba 

 

Vnitřní nádoba odděluje horké olovo od ochlazeného a jsou v ní umístěné palivové 

soubory. Jádro je tvořeno šestihrannými palivovými sestavami s palivem MOX s 25% podílem  

PuO2. Palivové tyče mají mezi sebou mezery pro 

lepší cirkulaci olova. Celkem se jádro skládá ze 171 

palivových sestav, 12ti kontrolních a 4 

bezpečnostních tyčí. V každé sestavě je 127 

palivových vývodů. Obklopené 108 stínícími 

elementy vnitřní nádoby (ZrO2-Y2O3). Rozložení 

jádra reaktoru je na obr. 2. [23; 25] 

 

 
Control rod – řídící tyče, Safety rod – odstavné 

tyče, Inner core – vnitřní jádro, Outer core – 

vnější jádro 

 

Obr. 16: Primární okruh ALFRED [23] 

Obr. 17: Rozložení jádra ALFRED [23] 
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ALFRED je vybaven dvěma samostatnými odstavnými systémy. [25] 

 CR systém (CR – Kontrolní tyče) 

  Používány pro běžný provoz reaktoru, řízení reaktivity a odstavení, ale i pro 

nouzové situace. Pro nouzové vypnutí reaktoru SCRAM. Jsou umístěny pod jádrem reaktoru. 

Absorbér obsahuje karbidu bóru B4C.  

 SR systém (SR – Bezpečnostní tyče) 

  Oproti kontrolním tyčí se používají jenom pro SCRAM a zasouvají se shora.  

 

DHR  bezpečnostní systém se skládá ze dvou systémů, DHR1 a DHR2. K uchlazení a 

zároveň k udržení tekutého stavu chladiva stačí pouze jeden systém. Druhý slouží jako záložní. 

Každý systém se skládá ze čtyř kondenzátorů, spojených se čtyřmi parními generátory. [23] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IC pool – nádrž s kondenzátorem, Steam generator – parogenerátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18: Schéma DHR systému ALFRED [23] 
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5.4.  Energy Well – Studna energie 
Projekt Energy Well se zabývá vývojem malého modulárního reaktoru (SMR), 

chlazeného roztavenými solemi, na ústavech ÚJV Řež, a.s. a CV Řež.  

SMR kombinuje výhod vysokoteplotních reaktorů chlazeného fluoridovými solemi 

(FHR) a reaktorů s tekutými solemi (MHR).  

Možností využití SMR: 

• Decentralizovaná energetika a ostrovní provoz, tzn. tam kde není 

dostupná jiná síť.  

• Výroba elektřiny v kogeneraci s výrobou tepla nebo chladu pro průmysl 

a vytápění. 

• Zdroj energie pro odsolování. [26] 

Výhody SMR reaktoru: 

• Mobilita a minimální požadavky na infrastrukturu.  

• Splňuje emisní limity. 

• Dlouhodobý provoz bez výměny paliva. 

• Vysoká pasivní bezpečnost. [26] 

 

Palivo je tvořené soubory s částicemi TRISO (UCO a UO2 , obohacení 15%) 

v grafitové matrici, které odolává teplotám až do 1800 °C.  

 

 

 
 
 

Obr. 19:  Jádro matrice tvořené částicemi TRISO [26; 27] 
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V primárním okruhu je jako chladící 

kapalina fluoridová sůl FLiBe a 

v sekundárním okruhu přes výměník proudí 

NaFNaB. Terciální okruh je tvořen 

Ericsson-Braytonovým  cyklem s CO2 

v superkritické fázi. Uvažovány jsou dvě 

Varianty terciálního okruhu, s rekuperací, 

nebo s aplikací rekomprese. Na Obr. 21 je 

znázorněna varianta s rekuperací a na Obr. 22 varianta s rekompresí. [26; 28] 

 
 

 
Použití solí jako chladiva a teplonosného média přináší několik výhod: 

• Vysoká teplota varu, až 1500 °C 

• Vysoká tepelná kapacita 

• Možnost využití při atmosférickém tlaku [26,28] 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 [MW] Účinnost 42 [%]
621 [°C] Výkon 8,4 [MWe]
21,5 [Mpa] Účinnost 34,75 [%]
430 [°C] Výkon 6,95 [MWe]
7,9 [MPa]

Výstupní teplota
Výstupní tlak

Oběh s rekompresí

Oběh s rekuperací

Technické parametry SMR
Vstupní Výstupní

Tepelný příkon
Vstupní teplota

Vstupní tlak

FLiBe NaFNaB
170 100 [kg/s]

700/650 500/635 [°C]
0,3 0,5 [Mpa]

Průtok
Chladivo

Teplota vstup/výstup
Provozní tlak 

Parametry chladiva

Obr. 20: 3D model SMR [26] 

Obr. 22: Schéma SMR s rekuperací Obr. 21: Schéma terciálního okruhu s rekompresí 

Tab. 3: Parametry chladiva pro SMR [26] 

 

Tab. 4: Technické parametry SMR [26] 
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5.5.  ASTRID 
 Výzkumný rychlý reaktor chlazený sodíkem, vzniká pod francouzskou výzkumnou 

organizací CEA. Primární důvody vyvíjení nových sodíkem chlazených reaktorů je účinnější 

využití paliva a jeho recyklace, tzn. využít širší škálu paliv a snižovat poločas rozpadu. Toho je 

možné dosáhnout v reaktorech s rychlými neutrony s uzavřenými cykly. Jedním z řešení jsou 

právě sodíkem chlazené reaktory. Při návrhu reaktoru jsou důležitá data z již provozovaných 

rychlých množivých reaktorů např. Phénix a Superphénixu ve Francii. [29; 30] 

Sodík jako chladivo: [29] 

• Použitelné v rozmezí teplot 98 - 883 °C při atmosférickém tlaku 

• Reaguje se vzduchem a vodou – nutnost použití sekundárního okruhu 

• Nízká viskozita  

Hlavní parametry reaktoru: [29] 

• Tepelný výkon 1500 MWt 

• Elektrický výkon 600 MWe 

• Reaktor bazénového typu  

• Sekundární okruh s parním generátorem s vodou nebo dusíkem. 

• Palivo MOX 

• DHR systémy 

 

 Reaktor je bazénového typu, tzn. části 

primárního okruhu, chladivo, jádro, tepelné výměníky a 

čerpadla, jsou obsaženy v hlavní nádobě. Primární 

systém pracuje při atmosférickém tlaku a parogenerátor 

je součástí sekundárního okruhu. Sekundární okruh je 

navrhován dvojího typu a to buď klasický s vodou a 

čtyřmi parogenerátory, nebo plynový okruh s dusíkem 

a braytonovým cyklem, pod tlakem 18 MPa a teplotou 

515 °C. [29; 30] 

 

 

 

 

Obr. 23: Primární okruh 
reaktoru ASTRID [30] 
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 Jádro reaktoru se vyznačuje dvěma palivovými zónami, vnitřní a vnější s různými 

obsahy MOX a UO2  paliva. Využití inovativního jádra CFV, se záporným dutinovým 

koeficientem, který zamezuje zvyšování výkonu při ztrátě chladiva. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inner fuel – vnitřní část jádra, Outer fuel – vnější část jádra, CSD – řídící tyče, DSD – odstavné tyče 

 

 

Bezpečnostní prvky: 

• Jádro CFV 

• Nehrozí xenonový efekt 

• Velké množství chladiva v primárním okruhu zaručuje dobrou tepelnou setrvačnost 

v případě ztráty hlavního čerpadla. 

• V sekundárním okruhu plyn, pro zamezení interakce mezi vodou a sodíkem.  

• Systémy odvodu tepla - DHR: 

• Přímo v nádobě, chladící kapalina Na a chlazení vzduchem 

• Chlazení nádoby oleji nebo vodou. [29; 30] 

ASTRID je nyní ve fázi návrhu základního designu. Základní návrhy by měly být dokončeny 

do konce roku 2019.  

 

 

 

 

Obr. 24: Rozložená jádra ASTRID [31] 
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5.6.  SAMOFAR 
SAMOFAR je jeden z hlavních výzkumných projektů Euratom v rámci programu 

Horizon 2020. Projekt se zaměřuje na vývoj MSFR reaktorů. Rychlý reaktor s tekutými solemi 

je jediný reaktor IV. generace, který využívá tekuté sole jakožto nosné médium pro palivo a 

zároveň jako chladivo. V Evropě se soustředí vývoj MSFR, jako rychlý množivý reaktor 

s thoriem, nebo jako reaktor pro štěpení plutonia. [32; 33] 

Rychlý reaktor s tekutými solemi, je dalším vývojovým stupněm grafitem 

moderovaného rychlého množivého reaktoru s tekutými solemi z 60. let minulého století, 

navržen v Oak Ridge národní laboratoři. [34] 

Skládá se z válcové nádoby vyrobené ze slitiny na bázi niklu, s palivem ve formě 

tekutých solí, při atmosférickém tlaku a teplotách 750 °C. Palivová sůl v primárním okruhu je 

čerpána vrchní částí reaktoru do tepelných výměníků umístěných po obvodu nádoby. V nádobě 

je umístěn prstenec z Thoriem, na Obr. 25 znázorněn červeně. [34] 

 

Gas injection/extraction – přívod/vývod plynu, Pumps – čerpadla, Heat exchangers – tepelné výměníky 

 

Čištění solí probíhá dvěma způsoby. Plynné a nerozpustné štěpné produkty, například 

ušlechtilé kovy, jsou odstraňovány v primárním okruhu probubláváním plynu. Ve druhé fázi 

je uran, aktinidy a štěpné produkty, které jsou silně vázány na sůl, odstraňovány 

pyrochemickými separačními procesy mimo reaktor. [34] 

Mezi hlavní výhody použití rozpuštěných solí při atmosferickém tlaku patří přirozená 

cirkulace, možnost vypouštění a čištění a vysoká rozpustnost štěpných produktů v soli. [34] 

Obr. 25: Rozložení jádra MSFR 
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Hlavními cíli projektu jsou experimentálně ověřit bezpečnost reaktoru a chemického 

závodu pro separaci produktů ze soli a případně poupravit koncepční návrh na základě 

výsledků. První výsledky budou publikovány na meetingu v roce 2019. [32] 

  

 

  



 38 

Závěr 
V první části práce jsem zhodnotil současný stav energetiky obecně a směr, kterým by 

se měla energetika ubírat v následujících letech, jestli chceme redukovat emise vypouštěné do 

ovzduší a zlepšovat tak jeho kvalitu. Dále jsem se zaměřil detailněji na jadernou energetiku, 

popsal historii a generace jaderných reaktorů.  

Ve druhé části se zabývám IV. generací jaderných reaktorů, která byla definována 

mezinárodním fórem pro IV. generace, v roce 2002. Bylo vybráno šest konceptů, které jsou 

považovány za budoucí technologie reaktorů. Některé z nich už byly vyzkoušeny v minulosti, 

je ale potřeba jejich další vývoj, pro splnění požadavků reaktorů IV. generace. V současné době 

probíhá spolupráce mnoha zemí na vývoji několika demonstračních jednotek, které budou 

důležitým mezistupněm pro reaktory, které budou komerčně využitelné. Výjimkou je, ale 

například vysokoteplotní reaktor HTR-PM, jenž bude uveden do provozu následující rok. 

Technologie VHTR reaktoru, je Číňany dobře zvládnuta a může tak sloužit, jako demonstrační 

reaktor ostatním zemím. Mezi demonstrační jednotky vyvíjené v Evropě patří MSR reaktor 

SAMOFAR, LFR reaktor ALFRED, GFR reaktor ALLEGRO a SFR reaktor ASTRID o kterých 

se zmiňuji ve své práci. Demonstrační jednotky by měly být budovány po roce 2030 a reaktory 

pro komerční využití po roce 2050.  

Práce vznikla za účelem zhodnocení současného stavu vývoje reaktorů IV. generace. 
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