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 Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v jaderných elektrárnách  

- cesta ke stabilizaci elektrizační sítě a řešení teplárenství 

Prezentace se zaměřuje na aspekt dodávky tepla z jaderných elektráren do 
soustav centrálního zásobování teplem - SCZT. 

Konsekventně se jedná také o budoucnost jaderných elektráren v ČR, potenciální 
výstavbu nových jaderných bloků (nyní priorita JEDU5) a výrobu parních 
turbín pro jaderné elektrárny.  

Autor prezentace má na mysli „vyvedení tepla“ z jaderných bloků, ať již 
provozovaných, nebo potenciálně nově budovaných. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je třeba zmínit, že požadavek na maximalizaci vyvedení tepla z jaderných 

elektráren se vícekrát opakuje ve všech schválených a dosud platných 
relevantních státních dokumentech: 

[S1] Aktualizovaná Státní energetická koncepce (ASEK/SEK), 2015. 
[S2] Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky (NAPJE), 2015. 
[S3] Národní akční plán Smart Grid (NAPSG), 2015. 



důvody proč jsou JE prvkem zvyšujícím stabilitu a spolehlivost ES 

1. odstranění emisí ze „špinavých uhelných elektráren a tepláren“ a tím 
výrazně přispět ke splnění dekarbonizačních cílů v České republice v 
rámci EU. 

2. při „vyvedení tepla“ z JE do soustav centrálního zásobování teplem 
SCZT, by JE pomohly vyřešit „nedostatek uhlí pro české teplárenství v 
budoucnu“ a politicky citlivý a nevyřešený problém „prolomení či 
neprolomení limitů těžby uhlí“, 

3. při realizaci „vyvedení tepla“ dojde ke zvýšení tolik žádané flexibility 
jaderného bloku, který by tak pomohl vyregulovávat „volativní a 
nepredikovatelný provoz OZE – větrných a fotovoltaických elektráren“, 

4. instalací „tvrdých zdrojů (JE)“ zvýšit stabilitu celé elektrizační soustavy 
ES (jako náhrada za masivně instalované OZE a s tím související nedostatek 
„přirozené setrvačnosti“ roztočených turbín a elektrických zdrojů). 
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Úvod [2]  
Velká část zemí EU s obdobnými podmínkami jako Česká republika plánuje a připravuje 

jaderné elektrárny s výrobou elektrické energie a s masivním odběrem tepla pro 
zajištění dálkového vytápění blízkých a vzdálených městských aglomerací, kde systémy 
dálkového vytápění již fungují.  

Při využití velkých systémových bloků VVER (PWR, LWR) je to v časově přijatelném 
horizontu 10 až 20 let realizovatelný způsob, jak využít stávající provozované topné 
systémy SCZT, do nichž byly investovány obrovské finanční prostředky.  

 
V ČR je pro toto řešení mimořádně příznivá technologická a inženýrská situace (DOOSAN 

ŠKODA), daná zkušenostmi s výstavbou (ŠKODA Praha) a dlouhodobým provozem, 
servisem, údržbou a postupnou modernizací JE Temelín 2 x 1 000 MW.  

 
V České republice jsou také dlouhodobé zkušenosti s jaderným vytápěním z JE Temelín 

(JETE) do nedalekého města Týn nad Vltavou a od zimní topné sezóny 2020/2021 bude 
vytápěno také krajské město České Budějovice.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V prezentaci budou uvedeny základní podmínky a parametry systémů dálkového vytápění: 

Polska: JE Wisla – Warszawa, JE Zarnowiec – Gdyně, Sopoty, Gdaňsk,  
 Finska: finský systém dálkového vytápění JE Loviisa – Velké Helsinky,  
 Ruska: JE Leningrad – Sosnovyj Bor, Petrohrad,  
 Číny: vytápění z jaderné elektrárny Haiyang v provincii Šan-tung 



Jaderné bloky s odběrem tepla (JEOT) a dálkové vytápění SCZT 

V ČR bychom se měli soustředit na vystavbu velkych bloků VVER 1 200. 
Stavajici a nove velke bloky VVER 1 200 by zajišťovaly i dalkove vytapěni CZT (z každeho 

bloku lze realizovat až cca 1 000 MWt).  
 
Budeme-li důvěřovat velkym systemovym blokům VVER 1 000 až 1 200 MWe,  
využijeme-li energeticky efektivni kombinovanou vyrobu KVET v jadernych elektrarnach, 

můžeme teoreticky zajistit „celou ČR“ dodavkami jaderneho tepla, a to naslednym 
způsobem: 

≫ prvni oblast: 25 km od jaderneho zdroje (povinnost vytapět vyplyvajici ze zakona), 
 
≫ druha oblast: 60 km od jaderneho zdroje (povinnost, neni-li nepřekonatelna jina překažka), 
 
≫ třeti oblast: 100 km od jaderneho zdroje (je-li velky odběr tepla a lze ekonomicky  
 zdůvodnit). 
 
Všechny tři oblasti dosažitelnosti viz obr. 1. 



Obr. 1. Česká republika se všemi uvažovanými  lokalitami JE a oblastmi  
potenciálních dodávek tepla SCZT 



Úvaha o životním prostředí 

Nevadi, když zasiťujeme ČR infrastrukturami (dalnice, železnice, plynove sitě, elektrizačni 
soustava), dokonce je to velmi žadouci. Proč by tedy měla vadit teplarenska soustava? 
  
Navic by bylo vyhodne stavět potrubi horkovodů souběžně s dalnicemi, ať již provozovanymi, 

nebo teprve připravovanymi: 
JETE, např. dalnice D3 v useku Tabor–Mezno–Praha (délka trasy 75 km),  
jako součast trasy „JETE–Tábor-Praha–Teplárna Krč“, celková délka trasy 100 km.  
 
Jsou ovšem možné i jiné trasy z Temelína do Prahy, „JETE – Praha“ !! 
 
Tp Krč tvoří jižní konec Pražské části vysokoparametrického horkovodu: 
EMĚ -Třeboradice (34 km), Třeboradice – Krč (22 km), celková délka trasy je 56 km. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NJZ JEDU 5 
Dilči zavěr aktuální záměr je ten, že požadavky na masivni využiti tepla z JEDU5  
(Brno, Moravský Krumlov, Třebíč, Moravské Budějovice) by měly byt jednoznačně 
zařazeny do  připravovaných dokumentů Výběrového řízení na NJZ JEDU5. 



3. 1. Polsko; Warszawa District Heating System 
Waršavská DHS – vlastnik a provozovatel je Veolia Energia Warszawa S.A. 
Prioritni polske jaderné projekty (obr. 3): 
1.1. NPP Vistula (Wisla) – Warszawa (2 x 1 000 – 1 700 MWe) 
1.2. NPP Zarnowiec – Gdaňsk (1 x 1 000 – 1 700 MWe) – viz Tab. 1  
1.3. NPP Warta / Klempicz – Poznaň (1 x 1 000 – 1 700 MWe) 
 
Teplarenska siť Warszawa zasobuje oblast cca 510 km2 (SCZT 30 až 36 PJ) a pokryva      

80 % potřeb města pro vytapěni. V tomto ohledu zaujima Warszawa druhe misto v EU po 
kodaňske teplarenske siti, ktera uspokojuje až 90 % spotřeby tepla v danskem hlavnim 
městě. 

Praha ma 310 km2 (1,2 mil. obyvatel), SCZT 11/14 až 18 PJ, delka potrubni sitě – 700 km, 
hustota vytapěni přibližně stejna. 

 
Zdroje tepla ve varšavskem topnem systemu (obr. 2) maji instalovaný celkovy tepelny 

vykon 4 635 MWt a elektricky vykon 1 006 MWe. Vyroba tepla a elektřiny v centralni 
kogeneraci umožňuje sniženi emisi přibližně o 30 % ve srovnani vyrobou v samostatnych 
zařizenich. 

 
Varšavska tepelna soustava ma maximální provozní kapacitu 3 900 MWt a je druhá 

největši mezi zeměmi EU (dalši v pořadi: Berlin, Hamburk, Helsinky, Stockholm, Kodaň, 
Pařiž, Praha, Sofie, Bukurešť, Videň, Milan) a čtvrta největši na světě (Moskva, Peking, 
New York). 



Obr. 3: Navrhované lokalizace pro JE, vyhodnocené polským ministerstvem 
hospodářství v roce 2009 – nyní je to ministerstvo klimatu 
(zdroj: Odborne posouzeni kriterii umistěni jadernych elektraren, Warsawa, 2009.) 



Obr. 4: Posouzení spotřebitelů tepla a dopravních¨vzdáleností v případě JE Żarnowiec 



Obr. 5: Hlavní potrubní segment pro JE Żarnowiec 



Tab. 1: Trasa horkovodu JE Zarnowiec–Gdaňsk (vzdálenost 61,9 km)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plany na vystavbu polskych jadernych zdrojů zahrnuji ve všech připadech take 
napojeni na soustavy dalkoveho vytapěni SCZT. 
 
Narodni programy předpokladaji, že polsky jaderny sektor bude pokryvat 21,1–31,6 TWh 
elektřiny do roku 2035. 
 
To odpovida 12–16 % vnitrostatni spotřeby v posuzovanem obdobi a celkove jmenovite 
kapacitě jadernych reaktorů na urovni 3 200–4 800 MW. 



Polsko plánuje investice do nových jaderných elektráren ve výši 40 miliard USD 
9. září 2020, WNN: Polský ministr pro klima Michał Kurtyka (donedávna ministerstvo 

gospodarki) včera představil svůj plán na výstavbu šesti nových jaderných energetických 
bloků do roku 2040 při přechodu země na čistou energetickou ekonomiku.  

Tento plán zahrnuje snížení podílu uhlí na výrobě elektřiny na 37% až 56% v roce 2030, 
a na 11% až 28% v roce 2040, v závislosti na cenách CO2.  
Uhlí v loňském roce představovalo 74% polské výroby elektřiny. 
 
Nová polská energetická politika do roku 2040 (PEP2040) je založena na třech pilířích: 
- spravedlivý přechod,  
- energetický systém s nulovými emisemi; a  
- dobrá kvalita ovzduší.  
 
První jaderný blok 1–1,6 GWe má být uveden do provozu v roce 2033,  
přičemž dalších pět bloků, tedy 5–8 GWe, bude následovat do roku 2040, 
tedy v termínech cca: 2034/35, 2036, 2037/38, 2039, 2040. 
 
Očekává se, že bude zapotřebí investice ve výši 150 miliard PLN (39,7 miliardy USD). 
39,7 x 22,56 (kurz 17. 9. 2020, 18:41 UTC) = 895,632 mld Kč : 6 = 149,272 mld. Kč/blok 
Pozn: Tedy cca stejná předpokládaná cena jako u VŘ na NJB EDU 5 (škoda, že s Polskem 

nespolupracujeme na společném postupu při výstavbě NJZdrojůl – určitě by to mohlo přinést efekty. 
 
Očekává se, že nová pracovní místa vytvořená v odvětví jaderné energie a obnovitelných 

zdrojů energie dosáhnou celkem 300 000. 



3. 2. Finsko; Helsinki City Heating System 
Helsinsky městsky system vytapěni z JE Loviisa bloku 3. 
Společnost FORTUM Heat Division, Nuclear Power Dpt. je 100% vlastnik a provozovatel JE 

Loviisa. 
 
Projekt je velmi podobny připravovanemu NJZ JEDU5 v ČR. V obou JE jsou původni 

dva/čtyři bloky 2/4 x VVER 500 MW (440), a 3./5. blok bude vyššiho vykonu (obr. 8).  
 
Ve Finsku 1 200 až 1 700 MW, v ČR se nově uvažuje pouze do 1 200 MW.  
Z tohoto pohledu je průnik pouze v ruskem bloku PWR 1 200 MW  
(Finsko: AES 2006; ČR: MIR 1200). 
 
Finove kromě PWR připouštěji i variantu BWR (2/6, T-W 1 600, GE-H 1 650),  
v ČR pouze VVER = PWR.  
 
 



Obr. 8: Typy a dodavatelé jaderných bloků pro výběrové řízení - Finsko 



Obr. 11a. Křivka trvání spotřeby tepla v metropolitní oblasti Helsinky pro roční spotřebu 12 
TWh (modrá křivka) a ideální část základního zatížení Loviisa 3 (červená plocha). 

Obr. 11b. Schematicky zakreslený horkovod v mapě 



Tab. 2: Tepelná dodávka pro metropolitní oblast Helsinki 

Kapacita vyroby tepla v jadernych elektrarnach je však obvykle spiše omezena, maximalni je 
kolem 250 MWth na jednotku.  

 
Proti tomu je koncepce kombinovane vyroby tepla a elektřiny Loviisa 3 mnohem 

ambicioznějši, a to nejen kvůli předpokladane mnohem větši produkci tepla, ale take 
proto, že horká voda pro dalkove vytapěni bude přepravovana na poměrně velkou 
vzdalenost (85 km). 



Porovnání projektů 

Z pohledu ČR lze poznamenat, že v průběhu topné sezony 2020/2021 bude, podle uzavřenych 
smluv mezi společnosti ČEZ, městem Česke Budějovice a společnosti TENZA, uvedena do 
provozu dodavka tepla JETE–Česke Budějovice (25 km) v rozsahu 750 až 950 [TJ/rok], tj. 
průměrný tepelný přenos cca 30 MW v 9 měsících v roce  v topné sezoně, od září do května 

 (srovnej s vytapěnim Helsinek v tab. 2., 7500 [GWh/rok]). 
 750 až 950 [TJ/rok] = 200 až 260 [GWh/rok]  
 
Projekt Loviisa blok 3 – KVET je velmi podobny českemu nově připravovanému 5. bloku JEDU 
 s dalkovým vytápěním do Brna (40 km) a dále do Kroměřiže (60 km), Otrokovic a Zlina -  
 tzv. východní „chladovod“, 
 možná také na západ do měst Třebiče (25 km) a Jihlavy (70 km).  
 
V obou JE jsou původně dva/čtyři bloky 2/4 x VVER 500 MW (440) a 3./5. blok bude mit vyšši 

vykon. Ve Finsku 1 200 až 1 700 MW, v Česke republice se uvažuje pouze o 1 200 MW.  
Z tohoto hlediska je průnik parametrů u ruske jednotky VVER 1200 MW (Finsko – AES 2006; 

Česka republika – MIR 1200). 
 
Pozn: DHS/CZT Warszawa je vykonově podobný projekt jako Loviisa blok 3. 
 
Ve Finsku se take zvažuji alternativni BWR (Westinghouse 1 600 MW, General Electric – Hitachi 

1 650 MW). 
V Česke republice pouze VVER = PWR bloky. 



3. 3. Rusko; JE Leningrad II (Unit 1) – Sosnovyj Bor - Petrohrad 

JE Leningrad II, podle zpravy provozovatele Rosenergoatom ze dne 2. prosince 2019, poskytuje 
prvni blok ruske jaderne elektrarny Leningrad II dalkove vytapěni tim, že byl integrovan do 
systemu zasobovani teplem města Sosnovy Bor.  

 
Reaktor VVER-1200 nahradi dodavky elektřiny a topne kapacity po uzavřeni prvni ze čtyř 

jednotek RBMK-1000 v nedaleke JE Leningrad I. 
 
Leningradska jaderna elektrarna je zakladnim zdrojem tepla pro Sosnovoborsky městsky okruh 

(žije v něm přes 68 tisic obyvatel).  
Naklady na teplo, produkovane jadernou elektrarnou, jsou ve srovnani s klasickymi teplarnami 

spalujicimi fosilni paliva vyrazně nižši. 
 
Tepelny vykon noveho energetickeho bloku je 3 200 MWt, resp. 250 Gcal/h, což je dost na to, 

aby dodaval teplo průmyslovemu parku a spotřebitelům ve městě Sosnovy Bor (5 km). 
Později se předpoklada dodavka tepla přes Petrodvorec i do Petrohradu (88 km). 



3. 3. Rusko; JE Leningrad II (Unit 1) – Sosnovyj Bor - Petrohrad 
Jadernou elektrarnu Leningradska II stavi Rosatom asi 40 kilometrů zapadně od Petrohradu. 
Vzdálenosti: Sosnovyj Bor – Petrodvorec (38 km), Petrodvorec/Petěrgof – Petrohrad (po silnici 50 km, 

terénem 40 km) 

Projekt VVER-1200 si vybraly pro své nové jaderné bloky i země jako Bělorusko (Ostrověcka JE), 
Maďarsko (JE Paks II), Finsko (JE Hanhikivi), Egypt (JE El Dabaa) ad. 



Rusko 
V asijske časti Ruska je velmi nizka hustota obyvatel (8,7 na km2, Česko ma 130 na km2 [8])  
a nizka hustota tepelne spotřeby, navic ve velkem rozsahu je dostupne palivove dřevo a v malych 

a velkych městech je pro vytapěni dostupny velmi levny a dotovany zemni plyn.  
 
Přesto i v Rusku se v některych připadech vytapěji města relativně vzdalena od JEOT.  
Napřiklad v JE Kola je horkovod dlouhy 64 km. 
 
 
Tab. 7: Provozní a modernizované tepelné výstupy vybraných ruských jaderných bloků 
 



Rusko 

Konstrukčni studie pokročilych parnich turbin potvrdily možnost vyrazně zvyšit tepelnou kapacitu 
neregulovanych parnich odběrů turbin JE, až 1 400 MW (5 000 GJ/h) z jedne turbiny o vykonu 
1 000 MW(e). 

To umožňuje vytvařet velke CHS pokryvajici několik okresů a měst s velkou koncentraci 
požadavků na teplo.  

 
V posledni době bylo provedeno několik technicko-ekonomickych studii pro takove CHS 

souvisejici s JE spojujici topne sitě měst a sidel v okruhu 150 km od lokalit JE.  
 
Před časem byly studovany konkretni navrhy CHS napajenych z JE pro jaderne elektrarny  
 Kola a Novovoroněž.  
Charakteristiky tepelnych zatěži pro soustavy CHS různym „poloměrem“ připojenych spotřebičů 

tepla v blizkosti JE jsou uvedeny niže (tab. 8). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vysledky analyzy soustav CHS připojenych k JE (provozovanym i budovanym) s PWR VVER-440 

a VVER-1000 ve srovnani s oddělenou vyrobou tepla a elektřiny z konvenčnich elektraren a 
kotlů (v podminkach střednich regionů Ruska) ukazuji, že využiti jadernych elektraren pro 
dodavku tepla do CHS je ekonomicke v celem rozsahu uvažovanych změn tepelne zatěže: 
uspory se pohybuji od rozmezi 7-25 % při menšim tepelnem zatiženi (u menších CHS), 

 a až do 37–48 % u největšich CHS. 



Tab. 8: Projektová data soustav CHS na nových JE Novovoroněž a JE Kola  
 (VVER-1000, 1200) 



Rusko – ekonomické úvahy pro JEOT 

 
Ekonomicky efekt systemů CHS je způsoben předevšim vyznamnymi usporami fosilnich paliv 

(až 5–6 milionů tun ročně), odstraněnim četnych malych nizkoučinnych a znečišťujicich 
topnych kotlů, převodem většich kotlů na špičkovy nebo pohotovostni provozni režim s 
nizkym provoznim faktorem a sniženi ekonomicke ztraty způsobene znečišťujicimi 
emisemi z konvenčnich zdrojů energie.  

 
Ekonomicka konkurenceschopnost jadernych elektraren s vysokou spotřebou energie se 

podstatně zvyšuje se zvyšovanim nakladů na fosilni paliva a snižovanim investičnich 
nakladů na JE (což se zatim neprojevuje, bohužel).  

 
 
Vyznamne zvyšeni ekonomickeho učinku při tepelnem zatiženi pod 5 000 GJ/h je tedy 

vysvětleno přechodem na větši bloky VVER-1000, ktere maji 1,6krat nižši specificke naklady 
než jednotky VVER-440. 



3. 4. Čína – vytápění z jaderné elektrárny Haiyang v provincii Šan-tung 
Dne 18. listopadu 2019 bylo oznameno, že dva bloky Westinghouse AP1000 (CAP1000) v 

elektrarně zpočatku zajisti vytapěni 700 000 m2 (celkem pro 70 tis. obyvatel, za předpokladu 
byt 50 m2 pro 5 osob, při spotřebě 100 kWh/m2 je to 70 GWh, kapacita horkovodu 10 
[MWt]).  

 
System bude v prvni zimni sezoně 2019/2020 vytapět 700 000 m2 bytove plochy, včetně 
ubytoven SDNPC a časti obyvatel města Haiyang (700 tis. obyvatel, 5 km od JE).  
 
Projekt vytapěni jaderne energie v Haiyangu zajisti vytapěni celeho města Haiyang do 

sezony 2021/2022. 
Společnost Shandong Nuclear Power Company (SDNPC) – dceřina společnost Statni 

energeticke investični společnosti (SPIC) a majitel elektrarny Haiyang, oznamila, že po 
několika dnech zkušebniho provozu byl oficialně uveden do provozu demonstračni 
systém dalkoveho vytapěni. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Po zprovozněni dalšich jednotek v Haiyangu by zavod mohl nakonec zajistit vytapěni vice než 

200 milionů metrů čtverečnich (celkem pro 20 mil. obyvatel), při spotřebě 100 kWh/m2 je 
to kapacita horkovodu 2 900 [MWt], bydleni v okruhu 100 kilometrů (město Qingtao 8,72 
mil. obyvatel, 80 km, dalši město Ji-nan s 6,8 mil. obyvatel je vzdaleno 440 km), čimž by 
se zabranilo použiti asi 6,62 milionu tun uhli. 

 



3. 4. Čína – vytápění z jaderné elektrárny Haiyang v provincii Šan-tung 
Obr. 3.4.1.  Mapa provincie Šan-tung. 
 

#  
Název (čínsky)  Sídelní městský 

obvod  
Počet obyvatel 

(2017)  Český přepis znaky 
Haiyang 658 000 

Subprovinční města 
1  Ťi-nan 济南市  Jǐnán Shì  Š´-čung 6 814 000  

2  Čching-tao 青岛市  Qīngdǎo Shì  Š´-nan 8 715 100  

Šan-tung (Shāndōng) je pobřežní provincie Čínské lidové republiky ve východní Číně. Má rozlohu 
157 100 km² a žije v ní téměř 100 miliónů obyvatel. Jedná se o jednu z nejlidnatějších a ekonomicky 
nejrozvinutějších provincií. Hlavním městem je subprovinční město Ťi-nan.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shandong_in_China_(+all_claims_hatched).svg


3. 4. Čína – vytápění z JE Haiyang a souvislosti 

Zde zdůraznime fakt, že se jedna o možnost v EU a ČR nepřiliš medializovanou, a to jak 
realně dekarbonizovat soustavy centralniho vytapěni, kterych je v Evropě velke množstvi, 
zejména ve středni a vychodni Evropě.  

 
Město Haiyang může byt přikladem ekologickeho vytapěni celeho velkeho města (z hlediska 

Činy spiše menšiho) z přilehle jaderne elektrarny do 2021.  
 
Město Haiyang je vice než dvakrat větši než Ostrava, vzpomeňme tedy na projekt JE 

Blahutovice, ktery je z hlediska uzemnich planů stale „živy“.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kromě uvedenych projektů je třeba řici, že kromě několika vychodoevropskych zemi Česka 

republika, Slovensko, Bulharsko), take Švycarsko a Švedsko maji systemy dalkoveho 
vytapěni využivajici teplo z jadernych elektraren, ktere je dopravovano nejen obyvatelům, 
ale i do průmyslovych areálů v několika zemich. 



4. Praktické zkušenosti s odběrem tepla z jaderných elektráren pro účely vytápění 

Kapitola prezentuje zkušenosti týkající se jaderného vytápění měst a sídel prostřednictvím 
soustav dálkového vytápění SCZT v Evropě, konkrétně ze zemí V4 (Česka, Slovenska, 
Maďarska, Polska), z některých zemí mimo EU, např. Švýcarska, a z Ruska.  

 
Dále budou konkrétně popsány vybrané projekty jaderného vytápění: 
4.1. Česko (SCZT JETE – Týn nad Vltavou, SCZT JETE – České Budějovice),  
4.2. Slovensko (SCZT JEBO V2 – Trnava – Hlohovec),  
4.3. Maďarsko (Nuclear District Heating Network PAKS),  
4.4. Polsko (Výzkumný reaktor MARIA a tepelné aplikace v Národním středisku pro 

jaderný výzkum, Świerk v městečku Otwock, poblíž hlavního města Varšava), 
4.5. Švýcarsko (Nuclear District Heating Beznau). 



4. Praktické zkušenosti s odběrem tepla z jaderných elektráren pro účely vytápění 

Nikdo nedokaže predikovat ekonomicke ceny a tržni skutečnosti platne za 20 let (novy jaderny 
zdroj JEDU 5 ma byt uveden do provozu pravě cca za 20 let, realně v roce 2038). 

 
Přesto lze k ceně vybudovani horkovodů pro zasobovani teplem SCZT uvest nasledujici udaje z 

konkretnich technickych i smluvnich dokumentů.  
 
Projektova cena v roce 2000 byla počitana na urovni 200 mil. Kč/km delky horkovodu. 
Nasledně projektova cena v roce 2010 byla počitana jen 100 mil. Kč/km delky a  
smluvni cena v roce 2019 pro horkovod JETE – ČB je pouze 50 mil. Kč/km delky.  
 
Je zřejme, že ceny „vystavby horkovodů“ klesaji stejně jako např. ceny fotovoltaickych panelů.  
 
Dale jsou uvedeny vybrane udaje předevšim z dokumentů IAEA. 



4. Praktické zkušenosti s odběrem tepla z jaderných elektráren pro účely vytápění 

Nejdelši dodaci vzdalenost známá MAAE (IAEA) je 24 km na Slovensku (JEBO – Trnava – 
Hlohovec) a 64 km v Rusku (NPP Kola).  

 
Pro vybrane stavajici projekty sledovane agenturou IAEA budou uvedeny podrobne udaje v 

nasledujicich tabulkach Tab. 1, Tab. 2.  
 
Lze konstatovat, že v době vynuceneho „dosahovani“ uhlikove neutrality a tvrdych požadavků na 

bezemisni energetiku by vzdalenosti v soustavach SCZT mohly a měly byt delši. 
Vzhledem k tomu, že JE jsou obvykle poměrně daleko od velkych měst, musi byt odebrane / 

rekuperovane „odpadni“ teplo z JE obecně přepravovano na mnohdy velke vzdalenosti do 
mista spotřeby.  

 
K přenosu tepla se zpravidla použivaji dva nosiče tepla: voda a vodni pára.  
 
K zajištění sezonního vytápění měst a sídel se obvykle používá horká voda a  
pro zajištění dodávky tepla pro průmyslové procesy se používá převážně horká pára. 



Tab. 1: Komerční vybrané provozované jaderné SCZT na páru nebo horkou vodu 



Tab. 2: Dlouhodobé vyhlídky (2020-2050) pro penetraci jaderných SCZT - indikátory 



4. Praktické zkušenosti s odběrem tepla z jaderných elektráren pro účely vytápění 

Bezpečnostni pravidla zavedena po fukušimske havarii doporučuji, aby jaderne elektrarny nebyly 
bliž než 100 kilometrů od velkych měst. Naštěsti 100 km je vzdalenost, na kterou se může 
ekonomicky dodavat teplo pro vytapěni v připadě, že se jedna o vytapěni velkeho města 
nebo hustě zabydlene aglomerace, tedy o velkou tepelnou spotřebu.  

 
Tato skutečnost aplikovana na koncepci JEOT-SCZT je dokumentovana na předchozich obrazcich 

Obr. 1., Obr. 2., sestavenych s využitim oficialnich dokumentů International Atomic 
Energy Agency – IAEA (Mezinarodni agentura pro atomovou energii, MAAE), vydanych v 
časovem intervalu  

od 1986: př.: Low-Temperature Nuclear Heat Applications: NPP for District Heating [9];  
do 2019: př.: Guidance on Nuclear Energy Cogeneration [10], a s využitim dalšich dokumentů z 

webu a osobniho archivu autora.  
 
Všechny stavajici i budouci nove velke jaderne bloky (VVER 1200 nebo jine typy ve vykonovem 

rozsahu 1 000 až 1 700 MWe) by mohly zajišťovat dalkove vytapěni SCZT, v Česke republice i 
jinde.  

 
Z každeho bloku VVER 1 200 MWe lze odebirat cca 1 000 MWt , připadně i vice. 



Obr. 1: Princip jaderné kogenerační výroby pro soustavy dálkového vytápění  
([10] IAEA, 2019) 



Obr. 2: Celková cena tepla z KVET JE jako funkce odebraného množství tepla  
([10] IAEA, 2019) 

Tab. 3: Číslicové ohodnocení grafů uvedených na obr. 2 



4.1. Česko – provozované SCZT 

JETE – Týn nad Vltavou 
 
Temelin zasobuje teplem nedaleky Tyn nad Vltavou už 19 let. 
Do Tyna nad Vltavou dodala v roce 2016 Jaderna elektrarna Temelin 170,1 tisic GJ tepla za rok. 

Je to o skoro 7 tisic GJ vice než v roce 2015. Důvodem bylo předevšim chladnějši počasi. 
 
Dosud nejvice tepla pro vytapěni osmitisicoveho Tyna zajistil ČEZ z jihočeske elektrarny v roce 

2001. Tehdy to bylo 202,1 tisic GJ/rok.  
 
Přechodem na temelinske teplo bylo v Tyně zrušeno 22 středně velkych uhelnych vytopen a tři 

velke kotelny. Na teplo z elektrarny Temelin je napojeno 470 rodinnych domků, 2 100 bytů a 
několik průmyslovych podniků.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diky teplu z Temelina se ročně nemusi v Tyně spalit přibližně 17 tisic tun hnědeho uhli, a do 

ovzduši se tak vypusti mnohem méně tun CO2 (reálně 15 tisíc tun ?).  
 
Domácí úkol: Dokonalým spálením 1 tuny uhlí bez přebytku vzduchu, vznikne teoretický objem 

suchých spalin /počítáno pouze na spaliny z uhlíku - kdy vzniká CO2/ ve výši(1855 x 0,75) = cca 
1400 m3 CO2. Při měrné hmotnosti CO2 1,97 kg/m3 (při O st a 760 mHg) je potom váha vzniklého 
CO2 rovna cca 2,76 tun. 



Obr. 4.1. Vyvedení tepla z JETE 
V pravé části snímku je vidět teplovod (budován ad hoc – kopíruje již stojící zařízení, např. 
stožáry elektrického vedení), který vyvádí teplo do Týna nad Vltavou, teplo je odebíráno z 
blokové BVS určené pro vlastní spotřebu areálu, nikoliv z neblokové NVS určené pro dálkové 
vytápění (Českých Budějovic) 

http://atominfo.cz/wp-content/uploads/2017/03/28_1024.jpg


JETE – České Budějovice 

V patek 15. března 2019 byla slavnostně zahajena stavba tepelneho přivaděče z jaderne 
elektrarny Temelin do Českych Budějovic.  

Realizace stavby by měla trvat něco přes rok, prvni dodavky čeka město v topne sezoně 
2020/2021. V Budějovicich se přivaděč napoji na rozvodni siť teplarny u sidliště Vltava.  

 
Kapacitně bude postačovat k zasobovani teplem pro všechna tři velka sidliště – Vltavu, Šumavu a 

Maj, tedy cca 30 % budějovicke spotřeby. Pravě na levem břehu v poslednich deseti letech 
proběhla velka rekonstrukce někdejšich teplarenskych parovodů na horkovodni rozvody 
kompatibilni s timto projektem. 

 
Projekt horkovodu předevšim garantuje Budějovicim dlouhodobě stabilni dodavku tepla za velice 

stabilni ceny, ktere nebudou zavisle na vykyvech cen uhli či emisnich povolenek a dalšich 
vstupů a v neposledni řadě ma velmi vyznamny ekologicky rozměr – po napojeni Budějovic se 
sniži objem CO2 vypouštěneho v Budějovicich do ovzduši teplarnou o 80 tisíc tun ročně, a to 
jsou ty hlavni důvody, pro ktere město o tento projekt usilovalo.  

 
Podrobne udaje jsou uvedeny v literatuře [4], [5]. 



4.2. Slovensko – provozované SCZT 
SCZT JEBO V2 – Trnava – Hlohovec 
 
Atomove elektrarny Bohunice V2 se dvěma bloky VVER, 2 × 440 (500 MWe), se nachazeji na 

zapadnim Slovensku nedaleko města Trnava. V roce 2014 žilo v Trnavě 65 713 obyvatel, a 
byla tak sedmym největšim slovenskym městem, s rozlohou 71,5 km2.  

 
Dodavka tepla se postupně zvyšovala z 478 GJ v roce 1988 až na maximum 2,14 TJ v roce 2000. 
 
Zavod Atomove elektrarny Bohunice (EBO) je jednim z mala dodavatelů tepelne energie z 

jadernych elektraren v Evropě, tzn. Slovensko je v teto oblasti lidrem Evropy [10]. 
 
Elektrarna EBO V2 zasobuje vlastnim tepelnym napaječem město Hlohovec, Leopoldov a obec 

Jaslovske Bohunice. Odbočkou z liniove časti tepelneho napaječe Trnava (16 km) je řešen i 
tepelny napaječ do obce Jaslovske Bohunice, Leopoldova a Hlohovce (celkem 24 km). 

 
Původni projektovana kapacita horkovodu dodavajiciho teplo do Trnavy z EBO byla 240 MWt, 

realna kapacita po upravach byla snižena na 200–210 MWt. V současnosti je předpoklad pro 
město Trnavu odběr ve špičce cca 170 MWt.  

 
Město Trnava je napojeno na EBO horkovodem 2 × DN 700. 



Obr. 5: JEBO V2 – horkovod    Obr. 6: – horkovod mířící do elektrárny 
Je to „přírodní rezervace“, nebo špinavá teplárna? 

Tab. 4: Tepelná dodávka z JEBO – špičkové zatížení v horké vodě 



SCZT JEBO V2 – Trnava – Hlohovec 

Elektrarna Bohunice (V2) ma dva bloky 3 a 4 dodavajici teplo do centralizovaneho systemu 
zasobovani teplem města Trnava–Hlohovec.  

V blizkosti JE Bohunice se nachazi stanice vyměniku tepla s instalovanym vykonem každeho 
bloku 120 MW(th), tzn. z obou bloků současně 240 MW(th). 

  
Vyměny tepla je dosaženo prostřednictvim tři zakladnich ohřivačů (ZO 1, 2, 3), z nichž každy je 

napajen parou LP (NT) z jednoho z turbogeneratorů 3. a 4. bloku.  
V zakladnich ohřivačich (ZO 1, 2) je cirkulačni voda ohřivana parou ze stupňů časti NT 

(odběr IV) a časti VT (odběr V) turbogeneratoru ze 70 na 130 °C.  
Za každou dvojici zakladnich ohřivačů je špičkovy ohřivak ŠO3 (ZO3 = ŠO1), ktery ohřiva 

topnou vodu na 150 °C parou z VT časti (odběr VI). 
 
 
Turbina ŠKODA (Plzeň) 220 MW kondenzačni s regulovanymi odběry,  
bez konstrukčni upravy ma odběr pouze 60 až 85 MWt,  
s malou konstrukčni upravou je možny odběr asi 120 MWt,  
při ohřevu horke vody na teplotu 150/70 °C. 



Obr. 7: Schéma parní turbíny EBO V2 pro dálkové vytápění 
VT…VI. odběr (ŠO3); NT…V. a IV. odběr (ZO1, ZO2); III. odběr (ZO3); II. odběr (ŠO2) 

Oprava ze strany slovenských přátel: 
Na obr. 7 je uvedena jednoducha prehľadna povodna tepelna schema, ktora služila ako 
navrh na optimalizaciu tepelneho cyklu, ale nie je realizovane pre EBO V2, pretože privod z 
turbin do ohrievačov z 3. odberu nemožno použiť pre EBO V2 (trochu jiné zapojení než EDU, 
kde III. odběr jde do ZO1). 
Zjednodušena schema bola uvedena pre ilustraciu, pretože realne projekčne schemy su zložite. 



Obr. 8: Schéma tepelných obvodů EBO V2 a soustavy dálkového vytápění SCZT 
R – reaktor (obvod 1: radioaktivní) SG – parní generátor/steam generator (obvod 2: neradioaktivní) 
MHES – hlavní nebloková výměníková stanice 
(NVS) / main heat exchanger station, v lokalitě elektrárny 
LHES – místní výměníková stanice (VS) / local heat exchanger station VS, v lokalitě spotřeby 
C – consumer / spotřebitelé tepla (obyvatelé, municipality, průmysl) 

Na obr. 6 je pre ilustraciu ukazana jednoduchšia koncepčna schema za sebou radenych 
tepelnych obvodov. 



4.3. Maďarsko – provozované SCZT 

Nuclear District Heating Network in PAKS 
 
Jaderna elektrarna Paks je situovana přibližně 5 km od města Paks ve střednim Maďarsku.  
Paks (20 tis. ob.) je okresni město, leži na pravem břehu Dunaje asi 100 km jižně od Budapešti 

(1,8 mil ob.) a je vytapěno na vzdalenost asi 5 km.  
 
V technickem dosahu dalkoveho vytapěni je město Kalocsa, (16 tis. ob.) a 80 km na vychod 

město Kecskemet (110 tis. ob.).  
 
Na jižnim okraji města Paks se nachazi Jaderna elektrarna Paks, jedina atomova elektrarna v 

Maďarsku, postavena v roce 1982, ktera však svymi čtyřmi reaktory pokryva teměř 40 % 
celkove vyroby elektricke energie v zemi. 

 
Obecně však lze konstatovat, že v přijatelnem okruhu kolem JE Paks neni žadne větši město 

s dostatečnou spotřebou tepla, ktere by mohlo byt ekonomicky vytapěno. Navic vzhledem 
k poměrně vyššim průměrnym teplotam v Maďarsku nejsou soustavy centralniho vytapěni 
SCZT vybudovany. Jedinym městem, ktere ma velkou SCZT, je hlavni město Budapešť, 
ktere však je již na hranici dosažitelnosti dalkově dodavanym teplem. 

 



Tab. 5: Data jaderných bloků Paks 

Vzhledem k podmínkám proto ani na novych JE Paks 5, 6 neni s vyraznym odběrem tepla 
počitano. 
 
Rozsah vytapěni z novych bloků je prioritně dan požadavkem zachovani stavajiciho 
vytapěni města Paks i po odstaveni stavajicich bloků PAKS 1, 2, 3, 4.  



Obr. 10: Tepelné schéma jednoho bloku JE Paks I 

Soustava dálkového vytápění města Paks z bloků 2, 3, 4, jaderné elektrárny Paks I.  
Délka horkovodního potrubí v terénu je 5 km 



4.4. Polsko – provozované SCZT 

Vyzkumny jaderny reaktor MARIA u Varšavy 
 
Polsko nema dosud žadny jaderny blok pro komerčni vyrobu elektřiny a tepla pro SCZT.  
Provozuje však vyzkumny reaktor se zajimavymi aplikacemi, ktere v jaderne energetice dosud 

nejsou zcela obvykle.  
 
Vyzkumny reaktor MARIA provozuje Narodni středisko pro jaderny vyzkum ve Świerku v Otwocku, 

pobliž hlavniho města Polska (Varšava). Toto jaderne vyzkumne středisko je zaměřenim 
podobne jako UJV Řež ze Skupiny ČEZ. 

Jedna se o vyzkumny reaktor s vysokym tokem a hustotou toku tepelneho neutronu  
 4 × 1 014 cm-2s-1 a 3 × 1013 cm-2s-1 v připadě rychlych neutronů.  
Obě hodnoty odpovidaji jmenovitemu tepelnemu vykonu 30 MW(th).  
MARIA použiva palivove članky s nizkym obohacenym uranem (LEU) s obohacenim 235 U:  
 19,75 % nebo 19,7 % ve formě U3Si2 nebo UO2 rozptylene v hliniku (dva druhy paliva).  
 
MARIA je hybridni bazenovy / kanalovy reaktor, který je vybaven dvěma nezavislymi 

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. 



Vyzkumny jaderny reaktor MARIA u Varšavy 

(1) Prvni aplikaci je vytapěni budov v lokalitě reaktoru MARIA, s využitim chladicich 
jednotek CHJ. 
 

Výzkumné reaktorove zařizeni MARIA je umistěno v komplexu několika budov, ktere pro 
vytapěni potřebuji celkovy tepelny vykon 930 kW(th).  

 
Pro budovy A, C a D je potřebny vykon 270 kW(th) a 150 kW(th) a pro budovu B je využit 

vzduchový ohřivač o vykonu 170 kW(th).  
V průběhu roku se budova A zahřiva na teplotu tepelneho pohodli, zatimco teploty budov B, C a D 

se nastavuji podle potřeb personalu. 
 
Komplex MARIA ma 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 vytápění/chlazení systému MARIA je na Obr. 13. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zde si dovolím upozornit na analogii s českým „vynálezem“ = malý jaderný reaktor TEPLÁTOR, 

jehož popis je prezentován panem doc. R. Škodou v jiné přednášce na této konferenci.  
TEPLÁTOR v malé verzi do 50 MW bude licencován jako výzkumný reaktor, tedy zjednodušeným 

procesem. 
TEPLÁTOR bude sloužit pro vytápění (budov, sídlišť, dle potřeby), jako polský MARIA. 
TEPLÁTOR bude výkonově a parametricky „škálovatelný“. 
 



Obr. 13: MARIA systém vytápění/chlazení 



Vyzkumny jaderny reaktor MARIA u Varšavy 

(2) Druhou aplikaci je využiti odpadniho tepla pomoci tepelnych čerpadel (TČ). 
Mezi různymi typy tepelnych čerpadel se jako nejvhodnějši ukazalo absorpčni tepelne čerpadlo. Vybrany 

typ TČ je schopen využivat odpadni teplo od 12 °C do 45 °C, připadně až 50 °C. 
Teplota užitečneho vystupniho tepla může byt kdekoli mezi 80 a 90 °C. Koeficient učinnosti (COP) 

absorpčnich TČ dosahuje až 1,75, a to teměř konstantně bez ohledu na teplotu nizkoteplotniho 
zdroje tepla. 

Vyhodou absorpčnich čerpadel je jejich efektivni a spolehlivy provoz v systemu dalkoveho vytapěni s 
vysokovykonnymi chladicimi systemy (např. konvenčni chladici okruhy elektraren), ktere se osvědčily 
dlouhodobym provozem.  

Na rozdil od toho s kompresnim tepelnym čerpadlem takove řešeni neni možne kvůli rozdilu 
vykonu mezi kompresorem a potřebou tepla. 
 
Tab. 6. Parametry absorpčních čerpadel – systém MARIA  



Vyzkumny jaderny reaktor MARIA u Varšavy 

(3) Třeti aplikaci je integrace TČ s kogeneračni jednotkou KJ, systémem akumulace, 
chladičem a experimentalnim odsolovacim zařizenim (tato aplikace pro ČR není významná).  

 
Kromě integrace absorpčniho tepelneho čerpadla kvůli teplotnim změnam v průběhu roku je 

navrženo, aby kogeneračni system s absorpčnim chladičem a odsolovacim zařizenim 
(provozovanym společně s chladičem) plně využival teplo během obou ročnich obdobi – zimniho a 
letniho.  

Kromě toho je navržena akumulace tepelne energie jako podpůrny zdroj tepla během odstavek mezi 
pracovnimi 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zde si dovolím další poznámku: Před 14 dny ministr MPO - Karel Havlíček na konferenci DTE 2020 v 

Hradci Králové oznámil novou 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 jdou Poláci výměnou ZP za „teplo z tepelných čerpadel“ až za naší Koncepci !! 
Mezi pilíře nebyly zařazeny obnovitelné zdroje – OZE (vítr, Slunce), protože ministerstvem MPO nejsou 

uvažovány pro dodávku tepla, ale pouze elektřiny !!  
 



4.5. Švýcarsko, Evropská země mimo EU 
Ve Švycarsku je v provozu pět jadernych elektraren (Beznau PWR 1 a 2, Gosgen PWR, Leibstadt 

BWR a Muhleberg BWR – viz obr. 14) s celkovou elektrickou kapacitou 3 077 MW.  
Tyto elektrarny ročně představuji vice než 40 procent vnitrostatni dodavky elektřiny,  
v zimnim obdobi dokonce až 70 procent.  
Z literatury je zřejmé, že ve Švycarsku jsou jaderne energeticke aplikace pestřejši než v jinych 

evropskych zemich.  
Napřiklad system REFUNA se liši nejen tepelnym schematem a provozem, ale i způsobem 

vlastnictvi a rozvojem systemu. 
Dalšim přikladem je JE Gosgen dodavajici i průmyslovou paru do papirny Niedergosgen.  
 
Obr. 14: Švýcarské jaderné elektrárny 



Jaderná elektrárna Gosgen 

Jaderna elektrarna Gosgen se nachazi v jižnim podhůři Švycarske Jury, v povodi řeky Aare,  
 382 m nad mořem, asi 35 km jihovychodně od Basileje. 
 
JE Gosgen typu PWR o vykonu 970 MWe, uvedena do provozu byla v roce 1979,  
od te doby dodava procesni paru při 220 °C do blizke papirny / tovarny na kartony 

Niedergosgen, celkem 142 GWh procesniho tepla.  
 
Dodavka jaderne pary ušetři provozovatelům tovarny asi 15 000 t/rok topneho oleje. 
 
Elektricky vykon 970 MWe je vyvaděn do soustavy přes rozvodny 400 kV a 200 kV,  
umistěne jen 300 metrů od arealu JE. 



Nuclear District Heating Beznau – provozovaná SCZT 

Podle obr. 15 dodavaji reaktory paru do turbiny a generatoru umistěneho v sekundarni smyčce. 
Čast pary s teplotou 92 °C je odebirana z nizkotlake turbiny NT (LP) a směřovana do 
tepelneho vyměniku L-THTX, který ohřiva cirkulujici topnou vodu vracejici se ze sitě dalkoveho 
vytapěni. Teplota vody se zvyši z 50 °C na 85 °C. 

 
Topna voda je ohřivana na konečnou teplotu 125 °C při tlaku 1,6 MPa ve druhem tepelnem 

vyměniku H-THTX pomoci pary 130 °C, odebirane ze zadni časti vysokotlake turbiny VT (HP). 
Tlakova horka voda cirkuluje ve třeti smyčce s čerpaci stanici, ktera distribuuje horkou vodu k 
zakaznikům, kteři jsou rozloženi na velke ploše, což vyžaduje 35 km hlavniho potrubi a asi 
85 km mistni distribučni sitě.  

 
 
Tepelna ztrata je udavana hodnotou poklesu teploty o 1 °C na 5 km v hlavnim potrubi a 

procentualni ztratou energie ve vyši 15 % v mistni siti. Přestože jsou tepelne ztraty 
relativně vyšši než u individualniho vytapěni plynem nebo topnym olejem, obce považuji 
vytapěni jadernym teplem za šetrne k životnimu prostředi a bezemisni. 



Obr. 15: Kogenerační dálkové vytápění v jaderné elektrárně Beznau ve Švýcarsku 

Jaderne bloky Beznau jsou provozovany v kogeneračnim režimu, primarnim vystupem je 
elektricka energie cca 20 MWe, ale turbina ma regulovany odběr tepla (JEOT). 
Horkovod (MHT) v JE Beznau ma v současne době delku cca 35 km. 



Švýcarsko - Závěr 

Ve Švýcarsku jsou také jiné způsoby vlastnictví JE. 
 
JE Beznau v roce 1997 dodala rovněž 141 GWh tepelne energie do systemu dalkoveho vytapěni 

Refuna.  
 
V roce 1983 se osm zakladajicich komunitnich společnosti veřejnym hlasovanim dohodlo, že se 

stanou akcionaři nove společnosti a vybuduji system dalkoveho vytapěni REFUNA.  
 
Společnost Refuna AG byla založena s akciovym kapitalem 10 milionů švycarskych franků (CHF), 

aby vybudovala a provozovala hlavni tepelnou siť, kde 51 procent akcioveho kapitalu je ve 
vlastnictvi propojenych komunit, 49 procent je rozděleno mezi 54 soukromych podniků a velke 
spotřebitele tepla.  

Každa komunita musi vybudovat a udržovat vlastni spojovaci potrubi a teplovodni sitě od hlavnich 
potrubi k jednotlivym spotřebitelům.  

 
V roce 1985 bylo dohodnuto rozšiřit system Refuna na dalši mistni sitě ve třech novych 

komunitach. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na úvaze posluchače necháváme, zda pestrost aplikací JEOT-SCZT souvisí s tím, že 

Švýcarsko není členem EU !!! 
 



Děkuji za pozornost a vstřícnost 
 

Příloha k diskuzi 
 

několik „sci-fi“ nápadů, ale dle autora technicky realizovatelných !! 

Ovšem, pouze pokud padne příslušná otázka ? 



4. Praktické zkušenosti s odběrem tepla z jaderných elektráren pro účely vytápění 
Obr. 4. Varianty dálkového 
vytápění Prahy z JETE: 
I. levobřežní: 
(1) Pha/Veleslavín [VEOLIA] – 

Beroun – Plzeň (Tp) – 
Klatovy – Strakonice (Tp) – 
Písek (Tp) – JETE … 202 
km 

(2) - Beroun – Příbram(Tp) – 
Písek … 131 km 

(3) Pha/Zbraslav/Krč [PT] – 
Příbram – Písek … 121 km 

II. pravobřežní: 
(4) Pha/Krč [PT] – Benešov – 

Tábor (Tp) - Sezimovo Ústí 
– Planá n.L. – Týn n.V. – 
JETE … 120 km 

(5) - Tábor – Soběslav –  
 Týn n.V. - JETE … 137 km 
Při realizaci všech tras a jejich 
propojení by to byla propojená 
„spolehlivá“ soustava TES 
(stejně jako elektrizační ES a 
plynárenská) 



5. bloku JEDU 
 NJZ EDU5 s dalkovym vytapěnim „chladovodem“ do Brna (40 km) a dále na východ 
 do Kroměřiže (60 km,), do Otrokovic (SCZT TOT-Napajedla-Malenovice), do Zlina (SCZT-Zlín), a 

take na západ do měst Třebiče (25 km) a Jihlavy (70 km).  
------------------------------------------------------------------------------------- 
„chladovod“ … název není odvozen od dopravy chladu (i když ani to není vyloučeno), ale od 

dopravy chladící vody z Brna (řeka Svratka a Svitavy – soutok v Heršpicích nedaleko od potrubí 
SCZT Brno), nebo z řeky Moravy v Kroměříži; do JE Dukovany, kde je málo vody a možná jí bude 
v budoucnu ještě méně !! Říčky Jihlava (z města Jihlava) a Oslava (z města Velké Meziříčí) mají 
malý průtok = malou rozlohu povodí, a navíc pouze na „suché a slunečné“ jižní Moravě. 

 
Dopravní kapacita „chladovodu“ by zajistila provoz nového bloku EDU5 i v případě, že by stávající 

bloky  JEDU1, 2, 3, 4 byly v provozu současně s novým EDU5, pokud by se podařilo „dlouhé 
prodloužení provozu“ bloků JEDU1, 2, 3, 4.  

60 let … provoz do 2045 ,   80 let … provoz do 2065 
Víceúčelovost „chladovodu“ při realizaci „tří-trubkového/-potrubního“ provedení by umožnila dále: 
- Akumulaci tepla v horké vodě v prostředním potrubí, připraveno pro špičky dodávky horké vody 

(dostatečná kapacita i pro sezóní vytápění) !! 
- Nestandardní provozní režim (2 + 1): dvě potrubí výstupní horká voda do Brna (v případě větších 

požadavků na odběr), jedno potrubí vratné, za předpokladu že část horké vody by v Brně byla 
využita např. pro vývin páry pro parní část SCZT Brno. 

- Nestandardní provozní režim (1 + 2): dvě potrubí pro dopravu chladící vody z Brna do JEDU (v 
případě větší potřeby pro provoz JEDU, např. pro vytápění směrem na západ – Třebíč, Jihlava), 
jedno potrubí výstupní do Brna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekty jsou ihned tepelně-technicky realizovatelné (autor má základní schémata a výpočty již 

připravené pro případ společenské objednávky), ekonomicky budou návratné nejpozději v době 
totálního zákazu spalování fosilních paliv (uhlí, zemní plyn, ropa, topné oleje) !! 
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