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 První představy už 5 století př. n. l.           
v antickém Řecku.

 Démokritos představil teorii – Nelze dělit hmotu 
donekonečna, neboť na nejnižší úrovni existují 
dále nedělitelné částice. 
Označil jej slovem „atomos“ = nedělitelný.

 Veškerá hmota je složena z různě 
uspořádaných atomů různého druhu, které jsou 
nedělitelné, přičemž je nelze vytvořit ani ničit.

něco jako kuličku



 John Dalton 

 Až na počátku 19 století dokázal, 
že atom existuje. Tvrdil, že atom 
je a nedá se dělit. Atom lze 
skládat do složitějších struktur 
(různé prvky)

 J. J. Thomson

 vyvrátil Daltonovu teorii o 
nedělitelnosti atomů. Objevil při 
studiu katodového záření elektron 
(první subatomární částici)



 Vlastnosti atomu se začali zkoumat a 
rozvíjelo se značné množství představ

 1897 Thomsonův model –
pudinkový model atomu

 Začátek 20 st. Rutherfordův model –
planetární model.



1913 Bohrův model atomu – kvantový model

kvantově mechanický model atomu (de Broglieho
a následně Shrödingerovo)



 skládá se z:

 atomového jádra

 v něm je téměř veškerá hmotnost atomu 

 skládá se protonů a neutronů, které se dále dělí …

 průměr jádra je 10-15 m, což je přibližně 100 000x 
méně než průměr celého atomu

 elektronového obalu

 skládá se z elektronů „obíhajících“ okolo jádra

 poloměr obalu je 10-10 m 

 hmotnost obalu je cca 0,01% z hmotnosti atomu





Kdyby jádro atomu mělo velikost 
pinpongového míčku umístěný v Plzni na 
náměstí Republiky (cca 4 cm v průměru), 

pak by elektronový obal dosahoval až         
k Plzeňské ZOO.

Kdyby jádro atomu mělo velikost špendlíkové 
hlavičky umístěné v Plzni na náměstí 

Republiky, pak by elektronový obal měl 
průměr 100 metrů



 Jak se získává energie z jádra?

 Při rozpadu atomového jádra na dvě jiná 
jádra, se uvolňuje značné množství energie.

 Jak rozbít atomové jádro?

 Ideální je vzít relativně nestabilní atom např. 
s lichým atomovým číslem např. : 235, 237

 přidat (vsřelit) jednu elementární částici do 
jádra a jádro se rozpadne







Jeden rozpad jádra U 235 
uvolní energii 200MeV!

1 MeV = 1,60217646 × 10-13 J

To je hodně málo!

Na ohřátí 1 litru vody z 0°C na 100°C je zapotřebí 4 200 000 J.

238 g uranu obsahuje 1 mol látky. 
To je 6,022 x 1023 molekul.

Jestliže se rozpadne 238 g uranu uvolní se teplo 19 300 000 000 J. 

Což je jako ohřátí vody 4600 litrů 0°C na 100°C



 Enrico Fermi
 1934 objevil umělou radioaktivitu 

vyvolanou bombardováním atomových 
jader neutrony

 1938 získává Nobelovu cenu za potvrzení 
existence radioaktivních prvků 
vyrobených neutronovým ozářením

 1938  - utíká před Mussolinim a jeho 
diktaturou

 1942 poprvé uskutečnil kontrolovanou 
řetězovou reakci (2. prosince)



1. jaderná elektrárna ve světě

Calder Hall – Velká Británie – 1956

výkon 4 x reaktor tj. 4 x 50 MW = 200 MW

uzavřena byla roku 2003







 1. jaderná elektrárna v ČR

 Dukovany

 1970 – Sovětský svaz a Československo podepisují 
dohodu o stavbě dvou JE (Dukovany a Jaslovské
Bohunice)

 1978 – začíná stavba

 1985 – první blok v provozu

 1987 – 4 blok v provozu

 předcházelo zrušení vesnic (Skryje, Lipňany, 
Heřmanice)

 stavba stála 25 mld. Kčs (již se dvakrát zaplatila)





 2. jaderná elektrárna v ČR

 Temelín

 1979 – první plány

 1986 – stavební povolení

 1988 – dokončena jedna z chladírenských věží

 1992 – plán dokončení 

 po roce 1989 – silné protesty proti dokončení

 dokončení v roce 2000

 cena za stavbu 98 mld Kč (návratnost je cca 20 let)













 voda k chlazení z vltavské nádrže Hněvkovice

 elektrárna spotřebovává 2-3 m3/s (v roce 
2003 spotřebovala 35,4 mil m3 vody)

 Odpadní pouze teplá voda je většinou 
vypouštěna

 není vhodná lokalita na ohřev vody pro domácnost 
(málo osídlená oblast = vysoké investiční náklady)

 vytápí se pouze Týn nad Vltavou



Temelín má 4 chladírenské věže

tvar věže – rotační hyperboloid

výška věží je 154,8 m,

průměr je 130,7 m, 

povrch vnější stěny je 44 000m2

Tvoří dominanty v okolí

jsou vidět z okruhu 30 km

pára nad nimi až z okruhu 70 km



Přímka







ČR

celkový výkon cca 3760 MW

cca 31 % z celkové spotřeby v ČR

Litva – 80%

Francie – 77%

Německo do r 2011 - 28%

USA – 19,9%
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