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                                          8.5 miliardy lidí  
                 (7 miliard v roce 2011) 

 

 
 

 - 4800 GW nově instalovaného výkonu v elektrárnách 

 - 800 GW v Evropě (celý současný instalovaný výkon) 

 - 20 biliónů EUR iv investičních nákladech  

 - 40.4 miliard tun CO2/rok 

 - stále 1.3 miliardy lidí bez elektřiny  

Svět v roce 2030  





Možnosti jádra? 

Z 2 700 TWh (2007) na 7 000 TWh (2050) 





Generace IV - nová generace 

jaderných energetických systémů 
Vývoj se zaměřuje na dosažení následujících cílů: 

– Efektivnější využití paliva (zejména zajištění alespoň jednoho typu 
množivého reaktoru umožňujícího využití 238U a 232Th 

– Snížení množství jaderního odpadu (mimo jiné vyřešení transmutací 
aktinidů ve vyhořelém palivu) 

– Další zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti 

– Další snížení míry pravděpodobnosti poškození aktivní zóny 

– Odstranění potřeby evakuace okolí v případě havárie 

– Nižší cena výroby el. energie v porovnání s jinými zdroji (podstatné 
snížení zejména investičních nákladů) 

– Úroveň finančního rizika porovnatelná s jinými energetickými projekty 

– Zvýšení resistence proti zneužití jaderných materiálů 

Projekt Generace IV je zásadně nový především v tom, že komplexně 
přistupuje nejen k vývoji nových reaktorů, ale snaží se řešit palivový 
cyklus jaderných elektráren jako celek. Není třeba zdůrazňovat, že cíle 
jsou velmi ambiciózní, otázkou zůstává, jak se je podaří naplnit. 



Pebble Bed  



Jak to vidí Francie 



Strategické uvažování  v oblasti 

jaderné energetiky 
Připravit se na období, kdy nebude dost ropy 
a zemního plynu (nahrazení uhlovodíkových 
paliv – produkce vodíku)  

Výrazné zvýšení účinnosti 

Vysokoteplotní systémy  

Likvidace nahromaděných štěpných 
produktů a aktinidů 

Vytvoření předpokladů pro provoz nových 
reaktorových systémů  

Odsolovací zařízení 



Doprovodné neopomenutelné 

aspekty 

Příprava jaderných odborníků 

Dobrá orientace ve vývojových trendech 

Odpovídající podpora výzkumu 

Výchova v oblasti kultury bezpečnosti  

Uchování znalostí a zkušeností  

Práce s veřejností (asi však nejde udělat 
obdobu „domácího lékaře“ něčím jako 
„domácí atom“)  




