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JADERNÉ ELEKTRÁRNY  

V ČESKÉ REPUBLICE 

obr. 1. 



Jaderná elektrárna Temelín 
Jaderná elektrárna Dukovany 

UMÍSTĚNÍ JE  

V ČESKÉ REPUBLICE 

obr. 2. 



 

Jaderná elektrárna 

Temelín (ETE) 

 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad 

Vltavou 

 2 výrobní bloky s tlakovodními reaktory VVER 1000 

typu V 320 

 výkon 2 x 1055 Mwe 

 v provozu od roku 2000 

 dříve dodávka elektrické energie ze severních Čech 

 náhrada za odstavené bloky uhelných elektráren 

 úleva přírodě → kvalitnější ovzduší 

 



Jaderná elektrárna Temelín 

obr. 3.  



Jaderná elektrárna Temelín 

obr. 4.  



 

Jaderná elektrárna 

Dukovany (EDU) 

 30 km jihovýchodně od Třebíče 

 obce Dukovany, Slavětice a Rouchovany 

 

  dva dvojbloky, celkem čtyři tlakovodní reaktory typu 

VVER 440 model V 213 

 

 jednotlivé bloky uvedeny  

    do provozu v letech 1985  

     až 1988 

 obr.5. 



 

Jaderná elektrárna 

Dukovany (EDU) 
 všechny bloky elektrický výkon 510 MW 

 

 první provozovaná jaderná elektrárna v ČR 

 

 ročně okolo 14 TWh  

 

 20 % z celkové spotřeby elektřiny v ČR 

 



Jaderná elektrárna Dukovany 

obr. 6.  



Jaderná elektrárna Dukovany 

obr. 7.  



 
 Která JE je kontroverznější a proč? 

 

 Lze některou JE navštívit? 

 

 Na jakém principu JE funguje? 

 

 Co se děje s jaderným odpadem? 

 

 Odkud berou JE vodu na chlazení? 

 

 Srovnej využití tepelné a jaderné elektrárny (zejména z pohledu 
ekologie) 

 

Otázky a úkoly pro 

studenty 
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