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Výhody a nevýhody  

jaderné energetiky 

obr. 1. 



 

Otázky a úkoly  

pro studenty 

 Zopakuj si následující pojmy: 

 primární, sekundární, terciární okruh JE 

 alternativní zdroj energie 

 emise X imise  

 

Mezi jaké zdroje řadíme JE a proč? 

 

Které státy propagují JE a které jsou naopak proti 

využívání tohoto zdroje? 

 

Navštívil jsi některou z našich JE? 



 

 nevyčerpávání primárních zdrojů - hnědého uhlí 

pro získávání elektrické energie 

 JE Dukovany za svou existenci vyrobila zhruba  

     350 000 GWh elektřiny 

 nemuselo být vytěženo přibližně 253 mil. tun hnědého 

uhlí 

 omezení těžby (úleva pro severní Čechy po spuštění 

ETE) 

 

 

Často diskutované 

výhody 



 

 nulové emise skleníkových plynů do ovzduší 

 za dobu existence JE Dukovany nebylo emitováno do 

ovzduší zhruba 316 mil. tun CO2  

 celkově JE ušetří 2,4 Gt CO2/rok 

 v celé EU 700 mil. tun CO2/rok 

 odpady a výpusti zcela pod kontrolou 

 záběr malého území  

 velký výkon 

 nezávislost ČR na dodávce zvenčí, stabilita 

 přínos pro region, ve kterém se JE vyskytuje 

Často diskutované 

výhody 



Typ elektrárny (výkon 

1000 MWe) 

Spotřeba paliva Produkce CO2 Jiná kritéria / nároky 

uhelná elektrárna  2-6 mil. tun 

(podle typu uhlí) 

6,5 mil. tun 

960 t CO2 /GWh 

plynová elektrárny 2-3 mld. m3 plynu  480 t CO2 /GWh 

 

olejová elektrárna 1,5 mil. tun topného 

oleje 

730 t CO2 /GWh 

 

elektrárna na 

spalování biomasy 

6000 km2  zabrané půdy 

 

větrná elektrárna 100 km2  zabrané půdy 

 

sluneční elektrárna 50 km2  zabrané půdy 

 

jaderná elektrárna 35 t paliva několik km2  zabrané 

půdy 

 



 

 vznik jaderného odpadu 

 skladování v bazénech použitého paliva u reaktorů, 

poté po dobu až 60 let v suchých nadzemích skladech 

použitého paliva) v JE 

 následné skladování v podzemním hlubinném úložišti  

 u nás má být zprovozněno v roce 2065 

 možné znovuvyužití vysokoaktivního odpadu 

a použitého jaderného paliva 

 Jaké další nevýhody bývají často uváděny?? 

 změny klimatu, vypouštění vody, obavy 

obyvatel…vysvětli 

Často diskutované 

nevýhody 
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