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Anotace: 
Proč nevyužít zjednodušeného procesu licencování SÚJB pro „výzkumné jaderné reaktory“ s 

výkonem do 50 MWt pro ověřování i nejaderných aplikací jako jsou: vytápění budov, sídlišť a 
malých SCZT, integrace jaderných výtopen s tepelnými čerpadly a chladícími jednotkami – tedy 
aplikacemi zvyšujícími účinnost a efektivnost výtopenských a teplárenských systémů? 

Určitou referencí je polský Research Nuclear Reactor MARIA, umístěný v Národním centru 
jaderného výzkumu (Narodowe Centrum Badań Jądrowych - NCBJ) v městečku Otwock- Świerk, 
areál 30 km jižně od Varšavy (600 x 730 m, 44 ha). 

V prezentaci budou uvedeny aplikace: 
(1) vytápění budov v areálu Swierk s využitím chladících jednotek CHJ, 
(2) využití odpadního tepla reaktoru pomocí absorpčních tepelných čerpadel TČ, 
(3) integrace adsorpčního TČ s kogenerační jednotkou KJ, systémem akumulace a chladící jednotkou.

Prezentace je připravena s vědomím možné souvislosti s jinými malými jadernými reaktory s 
možností vytápění = dodávky tepla [REaktor tePLÁrenský - REPLÁTOR] a SMR.

Cesta přes „výzkumné jaderné reaktory“ by mohla usnadnit a urychlit standardní průmyslové 
nasazování malých jaderných výtopen a tepláren a SMR, překonat námitky a požadavky SÚJB.



Tab. 1. Základní technické parametry vybraných výzkumných reaktorů relativně vysokého výkonu

LVR-15 (CVŘ – ÚJV Řež), 
Maria (Polsko, Otwock u Varšavy, NCBJ - národní centrum jaderného výzkumu), 
OSIRIS (Francie, CEA Saclay), 
HFIR (USA, Oak Ridge)



Polský výzkumný reaktor MARIA
MARIA je provozována s aplikacemi tepelného vytápění v Národním středisku pro jaderný výzkum 

(NCBJ), u řeky Wisla v lokalitě Świerk v městečku Otwock, jižně od hlavního města Varšava.
Polsko nemá dosud žádný jaderný blok pro komerční výrobu elektřiny připojený do přenosové 

soustavy a pro výrobu tepla pro SCZT. Provozuje však výzkumný reaktor se zajímavými 
aplikacemi, které nejsou v jaderné energetice dosud obvyklé. Národní středisko pro jaderný 
výzkum ve Świerku je zaměřením podobné jako ÚJV Řež ze Skupiny ČEZ. 

V Otwock- Świerk byly umístěny dva výzkumné reaktory MARIA, a 
EWA - který však již byl trvale odstaven. 

MARIA - jde o výzkumný reaktor se jmenovitým tepelným výkonem 30 MW(th): 
- s vysokým tokem a hustotou neutronů 400 × 1012 [cm-2s-1]
- v případě rychlých neutronů s hustotou 30 × 1012 [cm-2s-1]
- v předcházející Tab.1. je uvedena hodnota 250 × 1012 [cm-2s-1]

MARIA používá palivové články s nízko obohaceným uranem (LEU) s obohacením 235 U: 19,75% 
nebo 19,7% ve formě U3Si2 nebo UO2 rozptýlené v hliníku (dva druhy paliva). 

MARIA je hybridní bazénový / kanálový reaktor, který je vybaven dvěma nezávislymi primarnimi chladicimi 
smyčkami: systemem chlazeni palivoveho kanalu a systemem chlazeni bazenu. Každy z palivovych kanalů je 
chlazen nezavisle regulovanym průtokem s vstupnimi (?) a vystupnimi teplotami (?) chladici kapaliny. Obě 
chladici smyčky jsou připojeny k sekundarnimu chladicimu systemu, ktery odvadi teplo skrz mokre chladici 
věže mechanickym tahem.



NEJADERNÉ APLIKACE - Polský výzkumný reaktor MARIA a teplárenský komplex

Obr. 1. Zařízení MARIA - systém vytápění a chlazení 
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4.
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NEJADERNÉ APLIKACE
Popis modelu - schéma je uvedeno na Obr. 1.

1. Pro zařízení MARIA byla zvolena technologie ABSORPČNÍHO tepelného čerpadla (Absoption heat 
pump) jako nejvhodnější. 

2. Navíc, kvůli teplotním změnám v průběhu roku, byl navržen kogenerační systém se třemi moduly 
ADSORPČNÍ chladicí jednotky (3AD) a odsolovacím zařízením, (Adsoption chiller + water 
desalination) fungujícím společně s chladicí jednotkou tak, aby se plně využilo teplo během 
chladné i teplé sezóny roku – viz Obr. 7.

3. Kromě toho je akumulace tepelné energie (Thermal energy storage) navržena jako 

4. podpůrný zdroj tepla pro vytápění budov (Heating of MARIA facility) během krátkých přestávek 
mezi pracovními cykly reaktoru. 

5. Pro tento systém byl zavedeno odpadní teplo sekundárního chladicího okruhu jaderného (MARIA 
reactor secondary cooling system) reaktoru MARIA jako zdroj nízkoteplotního tepla (Low 
temperature reservoir).

6. Jako bivalentní / záložní vysokoteplotní zdroj (High temperature reservoir) je připojen plynový 
kotel (gas boiler).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Absorpce je: pohlcení, či vstřebávání jedné látky druhou. Absorbentem je pak látka, která umí vstřebat, pohltit či obklopit 

požadovanou látku (u Tepelného čerpadla - nízkopotenciální teplo) a odvést žádoucí formou jinam (u Tepelného čerpadla -
vysokopotenciální teplo). 

Adsorpce je: přichycení látky k povrchu jiné látky. Toto "navázání" je velmi pevné a zabraňuje následnému uvolnění nežádoucí 
látky zpět. Příklad: Dřevěné uhlí je schopné navázat na sebe až tisícinásobky své váhy.



Obr. 7. Teplárenský komplex MARIA - průměrná měsíční spotřeba tepla v letech 2012 - 2016



Obr. 2. Schema chladícího systému reaktoru MARIA
(ve formě pseudo-elektrického zapojení, asi kvůli analogovému modelování a simulaci)

Výměníky tepla pro palivové kanály, Výměníky tepla pro bazén reaktoru



Polský výzkumný reaktor MARIA , aplikace podrobněji než na Obr.1.

(1) První aplikací je vytápění budov v lokalitě Swierk s využitím chladících jednotek CHJ. 
Reaktorové zařízení MARIA je umístěno v komplexu několika budov, které pro vytápění potřebují 

celkový tepelný výkon 930 kW(th). 
Pro budovy A, C a D je potřebný výkon 270 kW(th) a 150 kW(th) a pro budovu B je využit vzduchový 

ohřívač o výkonu 170 kW(th).  Zbývá 340 kW(th) ??

V průběhu roku se budova A zahříva na teplotu tepelne pohody, zatimco teploty budov B, C a D se 
nastavuji podle potřeb personalu. Komplex MARIA má kolem 100 zaměstnanců, kteři obvykle 
pracuji v budově A; budovy B, C a D jsou navštěvovany v připadě provozni potřeby. Kromě toho v 
několika mistnostech je chlazeno zařizeni kompresnimi chladicimi jednotkami s celkovym 
vykonem asi 12 kW. 

Blokové schéma nejaderné aplikace systému vytápění/chlazení reaktoru MARIA je na Obr. 1. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde si dovolím upozornit na analogii s českým „vynálezem“ = malý jaderný reaktor TEPLÁTOR:

TEPLÁTOR v malé verzi do 50 MW může být licencován jako výzkumný reaktor spalující „čerstvé“ 
palivo, s možností využívat i „ozářené / vyhořelé (JEDU 440)“ palivo.

TEPLÁTOR bude sloužit pro vytápění (budov, sídlišť, dle potřeby), jako polský MARIA. 

TEPLÁTOR bude výkonově a parametricky „škálovatelný“.

(JD 2020) 



(2) Druhou aplikací je využití odpadního tepla reaktoru pomocí tepelných čerpadel TČ. 

Aplikace využití odpadního tepla z výzkumného reaktoru MARIA je použita pro dálkové vytápění 
budov pomocí absorpčních tepelných čerpadel (TČ). 

Mezi různými typy tepelných čerpadel se nejvhodnějším ukázalo absorpční tepelné čerpadlo. 
Vybraný typ TČ je schopen využívat odpadní teplo od 12 °C do 45 °C, případně až 50 °C. Teplota 
užitečného výstupního tepla může být kdekoli mezi 80 a 90 °C. Koeficient účinnosti (COP) 
absorpčních TČ dosahuje až 1,75 a to téměř konstantně bez ohledu na teplotu nízkoteplotního 
zdroje tepla. 

Výhodou absorpčních čerpadel je jejich efektivní a spolehlivý provoz v systému dálkového vytápění 
s vysokovýkonnými chladicími systémy (např. konvenční chladicí okruhy elektráren), které se 
osvědčily dlouhodobým provozem. 

Velkou výhodou v provozu reaktoru MARIA je to, že absorpční tepelná čerpadla potřebují pro své 
fungování energii ve formě tepla. 

Na rozdil od toho s kompresnim tepelnym čerpadlem takove řešeni neni možne kvůli rozdilu vykonu 
mezi kompresorem a potřebou tepla. 

(JD 2020)



(3) Třetí aplikací je integrace TČ s kogenerační jednotkou KJ, systémem akumulace, chladičem a 
experimentálním odsolovacím zařízením (tato aplikace pro ČR není významná). 

Kromě integrace adsorpčního tepelného čerpadla se kvůli teplotním změnám v průběhu roku je 
navrženo, aby kogenerační systém s absorpčním chladičem a odsolovacím zařízením 
(provozovaným společně s chladičem) plně využíval teplo během obou ročních období - zimního 
a letního. 

Kromě toho je navržena akumulace tepelné energie jako podpůrný zdroj tepla během odstávek mezi 
pracovními cykly reaktoru. Investice na komplexni system vytapěni / chlazeni se vrati do 22 let, 
což je stale přijatelne, protože vyrobce dava zaruku na COP tepelneho čerpadla i v tomto 
dlouhem obdobi. 

Za zminku take stoji to, že častečna vyměna tepelne energie z plynu za teplo z tepelneho čerpadla by 
umožnila ročni uspory 55 000 m3 paliva, což znamena ročni sniženi emisi CO2 o 88 tisic tun.

Schéma této aplikace byl také znázorněna na Obr. 1. 

(JD 2020)



Tepelné parametry aplikace

Pro vytápění prostor a ohřev užitkové vody je zapotřebí 2978 GJ tepla. 
Přidáme-li potřebu tepla pro chlazení a odsolování (899 GJ a 1722 GJ), tak celková potřeba tepla 

dosáhne 5599 GJ. 
Z toho více než 2200 GJ pochází z odpadního tepla získaného ze sekundárního chladicího okruhu 

MARIA. 

Ekonomická analýza takového systému ukázala, že potenciální investice do podobného systému jsou 
odůvodněny dobou návratnosti přibližně 9 let (v polských podmínkách). 

Investice na komplexní systém vytápění / chlazení má dobu návratnosti do 22 let, což je stále 
přijatelné, protože výrobce dává záruku na COP tepelného čerpadla i v tomto dlouhém období. 

Za zmínku (je uváděno ve zdroji) také stojí to, že částečná výměna tepelné energie z plynu za teplo 
tepelného čerpadla by umožnila roční úspory 55 000 m3 paliva, což znamená roční snížení emisí 
CO2 o 88 tisíc tun. 



Reaktorová část

Obr. 3. a) svislý průřez bazénu reaktoru - části,     b) pohled shora na aktivní zónu a reflektor reaktoru



Obr. 4. Manipulace s ozářenými materiály v reaktoru MARIA



Obr. 5. Ozařovací soupravy a transport ozářených cílů do Horké Komory (Hot Cell)



JADERNÉ APLIKACE

Mimic 1. MARIA core model in 3d for diffusion calculations in SW REBUS 



Mimic 2. Calculation scheme of MARIA nuclear heating calculations





Souhrn
Myšlenka propojení jaderného výzkumného reaktoru se systémem dálkového vytápění je v 

celosvětovém měřítku ojedinělá. Rešerše literatury ukázala, že teplo z energetického jaderného 
reaktoru se někdy skutečně používá k tomuto účelu, avšak teplo má výrazně vyšší parametry než 
ve výzkumném reaktoru. Jediným způsobem využití nízkoteplotního tepla ze sekundárního 
chladicího systému ve výzkumném reaktoru je tepelné čerpadlo.

Pro zvýšení faktoru kapacity HP (TČ) v teplých ročních obdobích byla centrální jednotka 
adsorpčního chladiče spojená s odsolováním vody. Toto řešení umožní využití 40% tepla, které 
se normálně nevratně ztrácí v atmosféře, k ohřevu a dodatečnému chlazení zařízení MARIA. 

Částečné nahrazení tepelné energie z plynu (gas boiler) tepelným čerpadlem umožní roční úsporu 
55 000 m3 zemního plynu, což znamená roční snížení emisí o 188 metrických tun CO2. 

Byl zvolen jednoduchý systém, který ohřívá / chladí zařízení reaktoru MARIA a zajišťuje vytápění 
teplem 930 kWth. NCBJ se skládá z několika desítek budov využívaných více než 1000 lidmi, 
včetně serveroven a laboratoří, které spotřebovávají značné množství chladu. 

Výkony reaktoru MARIA obvykle oscilují mezi 15 a 20 MWth, a mohou tedy s dostatečně výkonným 
absorpčním tepelným čerpadlem a místními chladicími uzly, umožnit vytápění / chlazení celého 
areálu „Národního centra pro jaderný výzkum“. 

Tento koncept snižuje investiční náklady, čímž se efektivita ještě zvýší.



Obr. 8. Vytápěné budovy v areálu zařízení MARIA, lokalita Otwock- Świerk, Warszawa
Rozloha celého areálu je 44 ha (730 x 600 m), rozloha budov 2,5 ha (100  x 250 m)



Soutěžní otázky: (a) Který areál je hezčí? 
(b) Ve kterém areálu se dosahují lepší výsledky vědecké a průmyslové?
(c) Který areál je větší? Swierk nebo ÚJV Řež (32 ha) ?



Příloha: ÚJV Řež – jaderný areál na břehu Vltavy pár km severně od Prahy, 
jedno z možných míst pro lokalizaci výzkumného jaderného reaktoru/teplárenského systému ?



Porovnání Polska s Českem

V roce 2020 ministr MPO - Karel Havlíček na konferenci DTE 2020 v Hradci Králové oznámil 
vládou schválenou koncepci vytápění v Česku, která má pro „deuhlifikaci“ tři pilíře:

1. Využívání zemního plynu, 
2. Využívání biomasy (dosti omezené v ČR), 
3. Energetické využívání odpadů (omezené a logisticky náročné). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V tomto smyslu tedy Poláci výměnou zemního plynu ZP za „teplo z tepelných čerpadel“ 
jdou dále než naše česká Koncepce vytápění !! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezi pilíře „české teplárenské koncepce“ nebyly explicitně zařazeny obnovitelné zdroje – OZE (vítr, 

Slunce), protože ministerstvem MPO nejsou uvažovány pro dodávku tepla, ale pouze elektřiny !! 

Jsou tedy opomíjeny „Fotovoltaické termopanely - FVT“, které jsou pro vytápění vhodnější –
nedochází při výrobě a dodávce tepla ke zbytečným obousměrným transformacím energií.

FVT jsou účinnější než „Fotovoltaické elektrárny – FVE“ a také levnější.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poláci jsou obecně v aplikacích jaderné energetiky a průmyslu koncepčně dále než Česko!
Nemá to náhodou souvislost s jejich neshodami s EU? 
Nepřijde na pořad dne „Polexit“ (Donald Tusk s tím straší)? 

Brexit - variantně: Czexit, Visexit (Visegrad - V4), Enexit (Energy) 



Lokality umístění výzkumného reaktoru (TEPLÁTOR DEMO, či jiný typ) ?
V současnosti jsou v ČR v provozu tři výzkumné reaktory. 

Dva z nich v Centru výzkumu Řež (CVŘ), areál ÚJV Řež a.s. (1200 x 270 m, 32 ha),
Adresa: Hlavní 130, Řež, 250 68, Husinec (blízko Prahy, ale již mimo): 
(1) víceúčelový reaktor vysokého výkonu LVR-15 s výkonem 10 MWt,
(2) reaktor nízkého výkonu LR-0 s výkonem 1 kWt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Třetí na ČVUT FJFI v Praze 8 – Troji, V Holešovičkách 2, v budově FJFI ČVUT:
(3.1) Školní reaktor VR-1 (VRABEC) s výkonem 1 kWt, v provozu od roku 1990.

Je dobré poznamenat, že probíhá příprava výstavby druhého (celkem čtvrtého) 
(3.2) školního podkritického reaktoru VR-2, který bude umístěn ve stejných prostorách jako (3.1).
V listopadu 2020 vydal SÚJB povolení k umístění podkritického reaktoru VR-2, který by měl být 
spuštěn v roce 2022 (celý povolovací a licenční proces až do uvedení do provozu by tedy měl trvat 
necelé 3 roky).

Nový podkritický reaktor VR-2 je specifické výzkumné jaderné zařízení, které k udržení štěpné reakce 
potřebuje externí zdroj neutronů, takže k jeho odstavení stačí pouze vypnout tento zdroj (z hlediska 
povolování a licencování jde tedy o z principu provozu reaktoru o vysoce bezpečné zařízení, 
umožňující jednoduchý proces).
POZN: Proces licencování by byl u zdroje TEPLÁTOR komplikovanější !!



Obr. 9. TEPLATOR - layout a projektové členění
Půdorys …. ≤ 2 000 [m2], cca (50 x 40) [m]
rozloha blízkého okolí 0,2 ha (100  x 250 m)

50 m

40 m



Obr. 10.a. Lokalizace výzkumného reaktoru VR-1 na KJR FJFI ČVUT v Praze

Obr. 10.b. Centrální zdroj Pražská Teplárenská a.s. (PT), Praha 7 - Holešovice
V případě lokalizace TEPLÁTORu

v Troji - Holešovicích, by výstup 

tepla mohl být snadno připojen 

do soustavy SCZT PT (vlastník VEOLIA).

(jako polský výzkumný reaktor MARIA

do lokální SCZT)

červené linky = horkovody

modré linky = parovody



Obr. 10.c. Lokalita CVŘ (Řež, 250 68 Husinec), tepelný napaječ „EMĚ – Třeboradice – SCZT Praha“ 



Lokalita CVŘ (Řež, 250 68 Husinec) je výhodná, protože jsou tam v provozu dva výzkumné reaktory 
a Řež není v Praze – je v okrese Praha-východ (tzn. snadnější licencování a získání dotací).

Rovněž vzdálenost od tepelného napaječe EMĚ – Třeboradice – SCZT Praha není velká, asi 5 km, pro 
připojení zdroje tepla v Řeži na napaječ, přímo v Třeboradicích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Není však asi výhodná podnikatelsky (průmyslově-hospodářsky), protože je to areál vlastněný 

Skupinou ČEZ, která má vlastní koncepci malých jaderných elektráren a SMR . 

Skupina ČEZ, ÚJV Řež (CVŘ) jde cestou: 

- vývoje vlastního reaktoru Energy Well (modulárních struktura okruhů umožňuje uložit primární okruh do 
jedné kompaktní nádoby, kterou lze snadno vyměnit za jinou. Okruhy nejaderné lze využívat pro 
„čerstvé“ palivo) 

- vývoje vlastního reaktoru HeFASTo (heliem chlazený rychlý),

- spolupráce s evropskými východními státy na vývoji reaktoru ALLEGRO

(Slovensko – VÚJE, Maďarsko – MTA EK, Polsko - NCBJ), 

- spolupráce na bázi dohod, při hledání možností výstavby SMR v ČR, se společnostmi 

NuScale (USA), BWRX-300 (Hitachi).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkuji účastníkům za trpělivost a shovívavost,

a případné dotazy se pokusím zodpovědět k Vaší spokojenosti ??
ihned zde, nebo po „domácí“ přípravě později !!

Je-li zájem, tak ještě lze ukázat krátkou Přílohu – jaderný projekt NUPLEX – Sizewell C ??



Příloha 1. Jaderná energie – nejen jaderná elektřina, Velké Británie, Sizewell C
Vybráno a stručně uvedeno v souvislosti s tím, že ze strany ZČU, Fakulty strojní, katedry 

energetických strojů a zařízení, je potenciálně zájem o zadání tohoto tématu jako magisterská, 
případně doktorská práce !!!

Porovnání s velkým jaderným blokem Velké Británie
Nové řešení „velkého“ komplexního nukleárního projektu NUPLEX se bude ověřovat v rámci výstavby 

britské jaderné elektrárny Sizewell C, která bude vybavena reaktory EPR (1750). 
Tento „velký“ systém je vzdáleně podobný „malému“ komplexnímu výzkumnému systému okolo 

polského reaktoru MARIA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový přístup - ne jen jaderná elektřina, ale jaderná energie v širším slova smyslu - spočívá ve 

využití zmařeného tepla z jaderné elektrárny, které představuje asi 60 % vyrobené energie. 
Literární zdroj uvádí, že u JE Sizewell C bude možné přes ventily odebírat vysokopotenciální páru 

přímo z turbíny (to je přeci běžné u každé teplárenské odběrové parní turbíny !!).
Když se regulovaně odebírá pára z turbíny, znamená to snížení výroby elektřiny, ale současně 

žádoucí zvýšení flexibility jaderného bloku.

V systémech s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie, kdy je v určitých obdobích velký 
přebytek elektřiny a jindy naopak nedostatek, je to rovněž pozitivní benefit. 

Při existenci OZE budou vždy období přebytku elektřiny, takže jaderná elektrárna bude moci snížit 
výrobu elektřiny ve prospěch jiných energetických produktů. 

Po připojení výroby vodíku (jaderného plynu) do energetického systému se rovněž na delší časové 
období rozšíří flexibilita systému. 



Obr. 1.

využití
„jaderného“
plynu



Využití „větrného“ plynu – masivně prezentováno jako super-moderní inovace ☺
na rozdíl od „jaderného“ plynu, který má sice mnohem větší energetickou hustotou toku, ale o 
kterém se vůbec nemluví 
Autor návrhuje formulovat „Plzeňskou výzvu“, že je nutné bojovat proti diskriminaci jaderné energie

KJ -> sklad
tepelné

energie

BESS –
bateriový 
sklad



Příloha 2. Vodíková strategie České republiky, MPO 
– dokument schválený vládou 26. července 2021
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