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RADIOAKTIVNÍ ODPADY JAKO 
LIMITUJÍCÍ FAKTOR ROZVOJE JADERNÉ 
ENERGETIKY

všichni dobře známe neustále opakovanou větu

„Bez vyřešení likvidace radioaktivních odpadů 
nelze rozvíjet jadernou energetiku“

• toto tvrzení je založeno na lži – zneškodňování 
radioaktivních odpadů je již cca 40 let jednoznačně 
vyřešeno; vše, co se v této oblasti děje, směřuje ke zvýšení 
dokonalosti systému a k jeho praktické realizaci

• jedná se tedy o nezdůvodnitelné a nekorektní sdělení, které 
kdysi  začalo žít svým vlastním životem a generuje škody
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RADIOAKTIVNÍ ODPADY JAKO LIMITUJÍCÍ 
FAKTOR ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY

První ucelený systém, zajišťující a garantující bezpečné 
zneškodnění všech radioaktivních odpadů z jaderných elektráren 
představili počátkem 80tých let minulého století Švédové

je založen na třech pilířích: 
• zákon – definuje povinnosti a odpovědnosti i funkci celého 

systému zneškodnění RAO (pod státní gescí)

• instituce – v podstatě osoba odpovědná ze zákona za 
realizaci systému

• fond – ze zákona vytvářené prostředky na komplexní 
realizaci systému
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SYSTÉM ZNEŠKODŇOVÁNÍ 
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ V ČR

Tento systém byl následně přijat prakticky ve všech zemích, 
realizujících svůj jaderný program, a samozřejmě i u nás.

Základním zákonem je tzv. atomový zákon (č. 263/2016 Sb.), 
odpovědnou institucí je Správa úložišť radioaktivních odpadů 
(SÚRAO), organizační složka státu, a z příspěvků producentů 
RAO je vytvářen „jaderný fond“

jaderné elektrárny do fondu přispívají částkou 55 Kč/MWh, 

ostatní producenti nízkoaktivních odpadů platí „za kus“ 
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SYSTÉM ZNEŠKODŇOVÁNÍ 
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ V ČR

SÚRAO je odpovědné za prakticky veškeré činnosti v této oblasti, 
zejména za přípravu a následnou realizaci hlubinného úložiště 
vysoce aktivních RAO (resp. použitého jaderného paliva) 

přijatý způsob zneškodnění RAO je založen na koncepci tří bariér 
– obalu (kontejneru), umělých inženýrských bariér v úložišti a 
zejména na uložení v dostatečné hloubce kvalitního a 
kompaktního geologického prostředí (v našem případě 
horninového – žulový masiv)

zásadní při přípravě hlubinného úložiště je studium kvality 
ukládacího kontejneru a zejména možností a schopnosti migrace 
radioaktivních látek z HÚ životním prostředím k člověku
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VÁLEČEK SKLA – ABYCHOM VĚDĚLI, O 
ČEM JE ŘEČ

váleček skla o průměru a výšce cca 5 cm (a hmotnosti 239 g) 

představuje ve skle zatavené všechny radioaktivní odpady, vzniklé při 
výrobě elektřiny v jaderné elektrárně dostačující pro zásobování 
průměrné domácnosti po dobu 25 let

naše stávající JE – Dukovany a Temelín – vyprodukují 
takovéhoto odpadu (bude-li vitrifikován – tedy fixován ve skle) cca 
2175 tun (837 m3)

to představuje krychli o hraně 9,4 m, tedy něco, jako běžný 
venkovský domek, nebo 8370 hektolitrů piva, což je množství, které se 
vypije v obci s cca 1200 obyvateli za 5 let
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STUDIUM MIGRACE RADIOAKTIVNÍCH 
LÁTEK DÁVÁ ZÁSADNÍ INFORMACE

SÚRAO je odpovědné za prakticky veškeré činnosti v této oblasti, 
zejména za přípravu a následnou realizaci hlubinného úložiště 
vysoce aktivních RAO (resp. použitého jaderného paliva) 

přijatý způsob zneškodnění RAO je založen na koncepci 
tří bariér – obalu (kontejneru), umělých inženýrských bariér v 
úložišti a zejména na uložení v dostatečné hloubce kvalitního a 
kompaktního geologického prostředí (v našem případě 
horninového – žulový masiv)

zásadní při přípravě hlubinného úložiště je studium 
kvality ukládacího kontejneru a zejména možností a schopnosti 
migrace radioaktivních látek z HÚ životním prostředím k člověku
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STUDIUM MIGRACE RADIOAKTIVNÍCH 
LÁTEK DÁVÁ ZÁSADNÍ INFORMACE

Zásadním požadavkem je modelovat nejkritičtější scénář pohybu 
radioaktivních látek uniklých z hlubinného úložiště do životního 
prostředí člověka (a jeho potravinového řetězce)

A PRÁVĚ ZDE DOSTALA VĚDA MIMOŘÁDNĚ 
SKVĚLÉHO POMOCNÍKA – PŘÍRODNÍ JADERNÝ 

REAKTOR OKLO

Není nic lepšího, než teorie potvrzená praxí
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VEŘEJNÉ VNÍMÁNÍ JADERNÉ 
ENERGETIKY

V Česku jsou, na rozdíl od řady zemí (hlavně 
sousedních), média relativně příznivě nakloněna jaderné 
energetice. Nezpochybnitelné tvrzení, že bez jádra nejsme 
schopni vyrábět poptávanou elektřinu, má svou váhu.

Na druhé straně je třeba vnímat, že každá, byť i 
významná, podpora je křehká

Vzpomeňte si, co způsobil veverčák při snaze rozlousknout svůj 
milovaný oříšek ….
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VEŘEJNÉ VNÍMÁNÍ JADERNÉ 
ENERGETIKY

Veřejné vnímání je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující 
rozvoj jaderné energetiky. Každý profesionál musí být schopen:

• rozptýlit obavy, a 

• předložit veřejnosti kvalifikovanou odpověď na dvě základní 
otázky, které se zdají být těmi nejdůležitějšími: 

 zajištění bezpečnosti (aktivní i pasivní systémy a opatření)

 ukládání radioaktivních odpadů

Právě pro pochopení problematiky RAO je 
zásadní fenomén Oklo
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FENOMÉN OKLO – REAKTOR NULTÉ 
GENERACE A ETALON ÚLOŽIŠTĚ 
RAO

Přírodní jaderný reaktor v Oklo – to skutečně zní podivně. Je to 
pohádka nebo skutečnost? 

Je to skutečnost, se kterou nelze polemizovat. 

Jak to vlastně mohlo vzniknout a fungovat? 

Reaktor Gen “0“
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POHÁDKA O REAKTORU NULTÉ 
GENERACE

Za devaterými horami, hlubokými moři, v rovníkové Africe, v 
místě zvaném Oklo, před 2 000 000 000 let, žil, byl a pracoval 
jaderný reaktor. A kdyby nevyčerpal zásoby uranu, pracoval by 
dodnes.

Příroda ukrývá neuvěřitelná tajemství a pro nás je důležité, že je člověk 
díky svým znalostem, nebo někdy i náhodně, objevuje:

struktura atomu
radioaktivita
jaderné transmutace
štěpení jader těžkých prvků
první řízený jaderný reaktor (E. Fermi, Chicago 1942)
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JADERNÝ REAKTOR – VYNÁLEZ NEBO 
OBJEV ???
Zastavme se u pojmů. Oheň člověk objevil. Písmo vynalezl.

OBJEV je jednoznačně poznání něčeho, co již existuje 
VYNÁLEZ je dílo lidského ducha, jeho schopností
Elektřina byla objevena. Kolo je vynález, stejně 
jako motor, vidlička, telefon, šicí stroj, převodovka …. 

Jak je na tom jaderný reaktor? 
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ŠLO O VYNÁLEZ NEBO OBJEV ???
V roce 1956 Paul Kuroda, chemik z University of Arkansas, formuloval 
podmínky, za kterých by mohlo v uranových ložiscích dojít ke vzniku a udržení 
štěpné jaderné reakce. Šlo o:

vysokou koncentraci uranu v rudné vrstvě a nízkou koncentraci prvků, které pohlcují neutrony
velikost ložiska neboli zóny reaktoru 
zastoupení štěpného izotopu uranu 235 ve výši 

aspoň 3% (oproti současným 0,72%), což bylo     
splněno před cca 2 miliardami let   

přítomnost vody či jiných lehkých jader jako 
moderátoru neutronů

V souhrnu šlo zejména o takové geometrické
uspořádání celé soustavy, které umožňovalo 
rozběh a udržení štěpné jaderné reakce.

Odvážná myšlenka, ale bez důkazu.
.

POKLES ZASTOUPENÍ NUKLIDU 
235

U 

V PŘÍRODNÍM URANU V PRŮBĚHU ČASU
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ŠLO O VYNÁLEZ NEBO OBJEV ???

V roce 1972 došlo k rozuzlení. Jako obvykle náhodou. 

Jeden z pracovníků závodu na výrobu jaderného paliva ve francouzském 
Pierrelatte si všimnul, že v uranové rudě z dolu Oklo v západoafrickém Gabonu je 
o 0,0031% méně izotopu 235U, než je obvyklé (nejen na Zemi, ale i na Měsíci a 
v meteoritech). Pro někoho něco zanedbatelného, ale ve skutečnosti senzace. 
Rozběhnul se intenzivní výzkum. Zanedlouho bylo jasné – v lokalitě Oklo
existovalo zhruba před 2 miliardami let několik „přírodních“ reaktorů. Dosud 
probíhající práce odpovídají na řadu otázek týkajících se iniciace procesu, jeho 
řízení, migrace radionuklidů a plejády dalších. A odpovídají jednoznačně také na 
otázku, týkající se zkonstruování jaderného reaktoru lidskou silou.

BYL TO OBJEV. JADERNÝ REAKTOR JE OBJEV. JE TO 
PŮVODNÍ DÍLO PŘÍRODY. FENOMÉN
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Důkaz existence 
přírodního reaktoru v 
Oklo

nalezené rozdíly v poměrném 
zastoupení stabilních izotopů 
Neodymu – metoda používaná při 
dozorné činnosti nešíření 
jaderných materiálů

analýza výskytu produktů 
štěpení – odlišnost v lokalitě Oklo
s výtěžky nyní probíhajících 
štěpných reakcí
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A TAK NĚJAK TO ZŘEJMĚ VYPADALO
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Řízení reakce a její průběh

Nejpřesnější odpověď podaly práce kolektivu vedeného Alexem P. Meshikem, 
zveřejněné v roce 2004. V soustavě byl vždy po určitou dobu dostatek vody 
garantující zpomalení (moderaci) takového množství neutronů, které udržovaly 
řetězovou reakci. Díky zvyšující se teplotě (do 400°C) se voda postupně 
odpařovala a reaktoru se nedostávalo neutronů k udržení reakce. Po zchladnutí se 
voda opět dostala do reaktoru a reakce se rozběhla. Tento pulsní mechanismus 
probíhal v pravidelných cyklech – zhruba ½ hodiny běžela reakce a asi 2,5 hodiny 
zóna chladla. Že tento samoregulační princip patří do úvah o zajištění pasivní 
bezpečnosti budoucích jaderně energetických reaktorů, je už jen takovou 
třešničkou na dortu poučení z Oklo.

Samoregulace byla extrémně účinná – po stovky tisíců let nedošlo k jedinému 
výbuchu ani tavení zóny.

... reaktor nulté generace ...
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JAK NAHLÍŽET NA JADERNOU ENERGII VE 
SVĚTLE DLOUHODOBÝCH VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – STRAŠÁK 
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Jak dlouhodobá existence jaderných reaktorů v Oklo
ovlivnila okolní životní prostředí? 

Jak a kam migrovaly produkty štěpení – radioaktivní 
nuklidy, zejména ty s dlouhým poločasem rozpadu?

Vytvořila příroda hlubinné úložiště dle námi 
koncipovaných standardů?
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Migrace štěpných produktů v prostředí lokality Oklo

Většina štěpných produktů zůstala zadržena v samotných reaktorových zónách, nebo 
byly nalezeny v jejich blízkosti. Je třeba si uvědomit, že geologické prostředí žádné 
bariéry nestavělo – spíše naopak – puklinové prostředí hornin, okolní pískovec, 
protékající voda … 
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PŘIJATÝ KONCEPT TRVALÉHO 

ULOŽENÍ RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ / VYHOŘELÉHO PALIVA

TŘÍBARIÉROVÝ KONCEPT 
HLUBINNÉHO ULOŽENÍ

I. bariéra – ve stabilní matrici fixovaný 
radioaktivní odpad

II. bariéra –soustava inženýrských 
bariér (kovový kontejner, bentonit, 
stavební konstrukce úložiště)

III. bariéra – stabilní a nepropustné 
geologické prostředí
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HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ 
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ 
A PŘÍRODNÍ REAKTOR OKLO 
– PŘIROZENÁ ANALOGIE 

Je něco pochopitelnějšího 
než paralela budoucího 
hlubinného úložiště 
s lokalitou pradávného 
přírodního jaderného 
reaktoru? 

2 000 000 000 let 
nebyl problém …………….
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POUČENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY

Lokalita Oklo je jakousi testovací laboratoří, díky níž poznáváme, jak se 
mohou chovat námi uložené radioaktivní odpady a vyhořelé palivo. Výsledek 
je velmi uspokojivý. Jak z hlediska životního prostředí (nulový vliv v povrchové 
vrstvě životního prostředí využívaného člověkem), tak z hlediska nových 
informací o možnostech zadržení radionuklidů.

Řada procesů poznaných v Oklo se stává vodítkem pro inženýrské práce. 
Modelování migrace? neexistuje nic lepšího, než realitou potvrzený model, 

model, v němž nelze sestavit věrohodný scénář dokladující vliv uložených RAO 
na člověka a jeho životní prostředí

Porovnání kvality bariér v Oklo a v konceptu hlubinného ukládání – člověk 
zřejmě dělá více, než musí. 

Není ale důvod polevit v úsilí dokonale izolovat radioaktivní 
odpady za využití všech poznatků, které nám příroda 

prostřednictvím lokality Oklo předává.
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VYUŽITÍ POZNATKŮ Z OKLO 
V KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ

Jednoznačně lze tvrdit: 
V jaderné energetice nepostupujeme chybně, 
postupujeme tak, jak postupovala příroda – ona nám 
dala návod. Je platný i přesto, že jsme jej získali 
později, než jsme sami stejný systém a stejné procesy 
realizovali vlastním umem a schopnostmi.
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STÁVAJÍCÍ PR NEDOSTATEČNĚ VYUŽÍVÁ 
POUČENÍ Z OKLO

Jaderná elektrárna není plodem lidské pýchy, neohlížející se na 
životní prostředí. Včetně řešení následků na životní prostředí je 
v podstatě jen kopií toho, co příroda v dávnověku vytvořila a co 
zvládla. 

Už jen vědomí toho, že umíme zrekonstruovat Oklo – vše co 
se tam událo – vede k závěru, že lidstvo má dostatek schopností 
zajistit svoji ochranu před něčím nebezpečným a garantovat 
kvalitu životního prostředí pro sebe i budoucí generace.

Technický pokrok není samoúčelný – kopíruje přírodu a 
využívá její nabídku. Přírodní analog v Oklo nám umožňuje tvrdit, 
že soulad technického pokroku s tím, co sama příroda vytvořila, 
je tím správným řešením.
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PŘÍRODNÍ REAKTOR – OPOMENUTÝ DŮKAZ 
PŘIROZENOSTI TRANSFORMAČNÍCH 
PROCESŮ JADERNÉ ENERGIE

Jak nahlížet na jadernou energii ve světle dlouhodobých vlivů na 
životní prostředí?

Fenomén oklo nepřestává fascinovat. Jeho poznání nás ujišťuje, že i 
v jaderné energetice se člověk chová v souladu s přírodou a kopíruje její 
schopnosti k oboustrannému prospěchu.

Poučení pro hlubinná úložiště? ano – řada procesů poznaných v Oklo
se stává vodítkem pro inženýrské práce. A modelování migrace? 
neexistuje nic lepšího, než realitou potvrzený model.

Poznání fenoménu Oklo nás ujistilo, že využití síly skryté v jádru 
atomu je přirozené a že se nejedná o scestí vědy a techniky, ale pouze a 
jenom o využití toho, co nám příroda nabízí.
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RADIOAKTIVNÍ ODPADY JAKO LIMITUJÍCÍ 
FAKTOR ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY

na základě uvedených informací si dovolím tvrdit:

že není možné sestavit věrohodný scénář 
průniku radioaktivních látek z hlubinného úložiště k 
člověku se zaznamenatelným účinkem způsobeným 
ionizujícím zářením

že celosvětově přijatý a realizovaný koncept 
zneškodňování RAO není a nemůže být limitujícím 
faktorem rozvoje jaderné energetiky
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Děkuji za pozornost

Jiří Marek
jiri.marek@jmm.cz


