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Úvod. 

Jedným z najdôležitejších činiteľov, podmieňujúcich rozvoj ľudskej civilizácie je spôsob získavania 

a využívania energie. Rozhodujúcim faktorom, ktorý umožnil vznik a rýchle napredovanie tzv. prie-

myselnej revolúcie v 19.storočí bolo začatie využívanie fosílnych zdrojov energie, akým bolo uhlie, 

neskôr ropa a zemný plyn, ktoré umožnili nielen priame využívanie uvoľnenej tepelnej energie, ale aj 

jej transformáciu na iné formy energie (mechanickú, elektrickú, chemickú) cez parný a neskôr naftový 

a plynový pohon. Zvlášť výrazným míľnikom bol objav a masové využívanie elektrickej energie, ako 

najuniverzálnejšieho energetického média, bez ktorého by sme modernú spoločnosť dnes ťažko vedeli 

predstaviť. Na obr.1 je znázornený priebeh svetovej spotreby energie od začiatku priemyselnej revolú-

cie. 

 

 
Obr.1 Svetová spotreba energie udaná v exajoul / rok s podielom jednotlivých zdrojov (biopalivá, 

uhlie, ropa, zemný plyn, vodné elektrárne, jadro) (Zdroj:http://theenergycollective.com/gail-

tverberg/372146/eight-energy-myths-explained). 

Požiadavky na zdroje energie sa zvyšujú v dôsledku exponenciálneho rastu počtu obyvateľov na Zemi 

za posledné desaťročia, aj v dôsledku zvyšovania spotreby energie na obyvateľa (obr.2 a 3). Avšak 

zásoby energie z fosílnych zdrojov, ktoré vznikli ako výsledok zachytenia a kumulácie slnečnej ener-

gie pri fotosyntéze rastlín za milióny rokov minulosti Zeme zďaleka nie sú nevyčerpateľné. Na ich 

obmedzenosť (spolu s ďalšími prírodnými zdrojmi) poukázala už správa tzv. Rímskeho klubu vedcov 

zo začiatku 70-tych rokov minulého storočia (Meadows a spol., 1972). Svetové zásoby ropy sa odha-

dujú na 40 – 50 rokov, pričom ťažba ropy už v minulosti zrejme dosiahla svoj vrchol (obr.4). 

Využívanie energie z fosílnych zdrojov však má aj svoje negatívne stránky. Spaľovaním fosílnych 

palív uniká do vzduchu ročne ako 35  mld ton CO2, ktorý patrí medzi najdôležitejšie tzv. skleníkové 

plyny. Obsah CO2 v atmosfére neustále stúpa a v minulom roku presiahla aj kritickú hodnotu 450 

ppm. Na základe dlhodobých záznamov obsahu CO2 a priemernej teploty vzduchu existuje medzi nimi 

úzka korelácia (obr.5). 

Na základe klimatických modelov sa predpovedá vzostup priemernej teploty do r.2100 o 1,4 až 5,8 
o
C, 

v závislosti od množstva CO2 vo vzduchu v budúcnosti a od použitého klimatického modelu.  

 



 
Obr.2 Vývoj svetovej populácie (v miliardách obyvateľov). (Zdroj: McEvedy and Jones, 1978): Atlas 

of World History, Penguin Reference Books, 1978). 

 

 

Obr.3 Vývoj spotreby energie na jedného obyvateľa (v GJ) a podiel jednotlivých zdrojov energie 

(Zdroj: viď obr.1). 

 

 
Obr.4: Svetová produkcia ropy (v bareloch za deň) (Zdroj: http://share.nanjing-

school.com/mahokoyama/files/2013/01) 



 
Obr.5: Vývoj koncentrácie CO2 a priemernej teploty na Zemi za posledné tisícročie. (Zdroj: 

http://www.johnenglander.net/best-single-image-climate-change). 

Je využívanie jadrovej energie riešením pre odvrátenie (resp. spomalenie) zvyšovanie teploty na Zemi 

v dôsledku skleníkového efektu ? 

Jadrová energetika patrí medzi tzv. nízkouhlíkové (resp. až bezuhlíkové technológie) pre získavanie 

energie, lebo pri výrobe energie v JE nevzniká takmer žiaden CO2 (produkcia CO2  prepočítaná na 

1kWh produkovanej energie je asi 50-krát nižšia, než pri spaľovaní uhlia – pri zohľadnení celého pali-

vového cyklu).  

Aké sú ďalšie výhody a nevýhody JE ? 

 

 Uránová ruda je lacná, ľahko dostupná, dobre skladovateľná  

  Z malého množstva jadrového paliva sa dá vyrobiť veľké množstvo elektriny (500 g 

jadrového paliva = 1000 t uhlia) 

 Štiepna jadrová reakcia v jadrových elektrárňach neprodukuje žiadny oxid uhličitý 

 Pomerne krátky čas nábehu výkonu JE (produkcia špičkovej elektrickej energie) 

 Malé výkyvy ceny uránovej rudy na svetovom trhu  

 Veľké možnosti zdokonaľovania technológií (množivé reaktory, zmiešané fúziovo-štiepne re-

aktory) 

 

 Nevýhody : 

 

 Časté výhrady voči bezpečnosti jadrových elektrární 

 Jadrová energia nie je obnoviteľným zdrojom; vyčerpané zásoby uránu sa nedajú nahradiť 

(Na druhej strane vyhorené jadrové palivo môže slúžiť v budúcnosti ako výdatný zdroj 

energie!)  

 Jadrová energetika produkuje rádioaktívny odpad, ktorý musí byť veľmi dlho a bezpečne 

skladovaný  

 Vysoké investičné náklady pri výstavbe a pri likvidácii JE po skončení životnosti. 

 

História a perspektívy využívania JE. 

 

Prvá jadrová elektráreň začala svoju prevádzku r.1956 v Obninsku (vtedajšia ZSSR) a rozvoj jad-

rovej energetiky pokračoval rýchlym tempom až do začiatku 90-tych rokov 20. storočia (obr.6). Veľmi 

negatívny efekt na rozvoj JE mali havárie jadrových reaktorov v Three Mile Island (USA) r. 1978, ale 

najmä v Černobyle (ZSSR), kde došlo k doteraz najväčšiemu úniku rádioaktívnych látok do životného 

prostredia. Prejavilo sa to výrazným znížením dynamiky rastu celkovej kapacity jadrových zdrojov, 

ale najmä stagnáciou počtu novoinštalovaných reaktorov. Ďalším významným medzníkom bol masív-

ny únik rádioaktívnych látok z japonskej JE vo Fukušime r.2011 v dôsledku poškodenia prírodnými 

živlami. V dôsledku obáv o bezpečnosť prevádzky JE mnohé krajiny odstúpili od ďalších plánov roz-

voja jadrovej energetiky (Nemecko, Švédsko) alebo zakázali jeho využívanie (Taliansko). 



V dôsledku výpadku produkcie v 48 jadrových reaktorov v Japonsku a 8 v Nemecku došli r.2012 

k doteraz najväčšiemu medziročnému poklesu produkcie energie v JE – o viac než 7 % (oproti r.2010 

o 11 %).  V súčasnosti je podiel jadrových zdrojov na výrobe elektrickej energie vo svete okolo 7–

10%. 

 
Obr.6 : História využívania jadrovej energie vo svete. Celková a využívaná kapacita JE (hore). Počet 

aktívnych reaktorov s počtom reaktorov vo výstavbe (dole). 

 

Záver. 

 

Napriek súčasnému negatívnemu postoju k JE a poklesu podielu jadrových elektrární na svetovej pro-

dukcii energie, niektorí poprední odborníci v oblasti energetiky a prognózy globálneho vývoja sveto-

vej ekonomiky pokladajú JE za pomyselný  „most do energetickej budúcnosti ľudstva“, do sveta, keď 

ľudstvo bude schopné využívať oveľa efektívnejšie a „čistejšie“ spôsoby získavania energia, než to 

dovoľuje súčasná úroveň poznania a technológií. Oprávnenosť týchto názorov ukáže až budúcnosť. 
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