
•Úložiště použitého jaderného 
paliva v hustě obydleném 
prostoru střední Evropy

A jeho dopady na zdraví obyvatel 
a životní prostředí



Použité jaderné 

palivo, uran , 

plutonium 

vs

člověk

a

životní prostředí

aneb
tahání čerta 

za ocas….



HORKÝ NEBO STUDENÝ..??



NEBO





•A PROČ NECHCEME 
VELMI NEBEZPEČNÝ 
JADERNÝ ODPAD?



Použité jaderné palivo a ochuzený uran

• Radioaktivita vyhořelého paliva po vytažení z reaktoru je o mnoho řádů 
(přibližně desetmiliardkrát) vyšší než u čerstvého paliva. A i když časem 
klesá s tím, jak se některé izotopy rozpadají, trvá stovky tisíc let, než klesne 
na úroveň srovnatelnou s přírodním uranem.

Jedno procento vyhořelého paliva navíc představuje plutonium. Je to uměle 
vytvořený prvek, těžší než uran, který je extrémně radiotoxický. Nebezpečí 
představuje nejen pro zdraví, ale i z hlediska případného zneužití. Zlomek 
gramu dokáže usmrtit člověka, deset kilogramů stačí pro výrobu jaderné 
zbraně. Padesát tun vyhořelého paliva ročně z našich dvou hypotetických 
reaktorů obsahuje plutonia celých pět set kilogramů! Hlavní izotop plutonia 
239 má poločas rozpadu čtyřiadvacet tisíc let. A protože musí uplynout 
desetinásobek času, aby se jeho množství snížilo na tisícinu, vytváříme jeho 
prostřednictvím rizika na dalších čtvrt milionu roků.



Použité jaderné palivo a ochuzený uran

• ochuzený uran (DU) je  v podstatě odpad nukleárního průmyslu. Je  
tvořen  převážně  isotopem U 238  a obsahuje  cca  0.7 %  
radioaktivního uranu 235, který se využívá v jaderných elektrárnách 
anebo je součástí atomových  bomb.

• DU se používá v letectví, v lékařství ochranné štíty, zátěže letadel, lodí 
a na výrobu pancéřových štítů… atd.  - výroba ve Zbraslavi, ČR.

• Uran je těžký kov, kujný, chemicky poměrně stálý; uran patří mezi 
aktinoidy, jejichž všechny známé izotopy jsou radioaktivní  Poločas 
rozpadu většiny aktinoidů je ale natolik krátký, že jenom 232Th, 235U, 
238U a snad 244Pu mohly přetrvat od vzniku sluneční soustavy 



JIŽ OD ÚTLÉHO MLÁDÍ JSEM VĚDÁTOREM



A ROZBÍJEL JSEM ATOMY VE SVÉM OKOLÍ………….



TO JSEM NEBYL JÁ , 
ALE …..

TO BYLY 
KROUPY



Ale někdy byl výsledek nežádoucí



•Co se  vám vybaví při 
vyslovení atomové jádro 

????



VĚTŠINĚ SE 
VYBAVÍ 

ATOMOVÁ 
BOMBA



Nebo jaderná 
elektrárna

TEMELÍN

DUKOVANY



NEBO TAKY

ČERNOBYL 

FUKUSHIMA



Mé první seznámení s uranem dne 26. dubna 1986



PRVOTNÍ VYUŽITÍ ROZBÍJENÍ ATOMU URANU   
…..…………"……………….

……….



VÝZKUM MIGRACE URANOVÝCH CLUSTERŮ

•PODNĚTEM BYLO HUMANITÁRNÍ 
BOMBARDOVÁNÍ JUGOSLÁVIE BOMBAMI S 

OCHUZENÝM URANEM A NÁSLEDNĚ 
OSVOBOZENÍ ROPY V OBLASTI IRÁKU S 

MUNICÍ S OCHUZENÝM URANEM



Tyto výzkumné zprávy se jmenují :

•Potentiometric and Spectroscopic study of Uranyl 
Complexation with Humic Acids

•KONTAMINACE  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ URANEM, 
TOXIKOLOGIE a MOŽNOSTI  jeho  ODSTRAŇOVÁNÍ

• A měly za úkol modelovat reálnou možnost migrace 
uranových iontů z mateřského materiálu U 235 a U238 
účinkem okolních vlivů atmosféry a manipulace s tímto 
materiálem



URAN, PLUTONIUM a co s ním?

• V jaderném palivu se po jeho použití nashromáždí velké množství štěpných 
produktů, aktinidů a aktivačních produktů. Díky těmto izotopům a jejich 

intenzivní radioaktivní přeměně dochází ve VJP k uvolňování stále velkého 
množství tepla jež nazýváme zbytkové teplo. To musíme nějakým 

způsobem odvádět.  Proto je třeba VJP po vyjmutí z aktivní zóny reaktoru 
skladovat několik let v bazénech, které jsou nedílnou součástí reaktoru, 

jinak by došlo  ke zvýšení teploty, jež by vysoko převyšovala hodnotu 

100° C. To by znamenalo zahřívání okolí, odpařování podzemní vody, 
poškození kontejneru a vznikly by katastrofické komplikace.  Po vyjmutí VJP z 
chladících bazénů se palivo vloží do kontejneru a dále do meziskladu, kde je 
skladováno desítky let (40 – 50), než bude rozhodnuto o jeho dalším uložení. 



Modelování reakce uranu se svým okolím



Co to je uranový cluster???

Hydroxylový radikál ·OH je neutrální forma hydroxidového iontu 
(OH−). Je velmi reaktivní a má krátkou dobu života. Často je 
produkován při rozpadu hydrogenperoxidů (ROOH) nebo v 
atmosféře reakcí excitovaného atomárního kyslíku s vodou.





Migrační spektrum uranových skupin



Jsou to velmi malé sloučeniny , které mají velmi 
silné migrační  schopnosti



Studie doc. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., Katedra 
toxikologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec 

Králové. 
• Bylo zjištěno, že uranové clustery :

• nebezpečnost jako radioaktivní látky je stejná . 
Chemická toxicita je ale významnějším faktorem při 
posuzování rizika plynoucího s používání. Chemická 

toxicita uranu je srovnatelná s ostatními těžkými kovy, 
např. olovem. Rozpustné sloučeniny uranu jsou 

považovány za nebezpečnější než kovový uran, a 
vzhledem k jeho vysoké chemické reaktivitě není jeho 

přechod na rozpustné sloučeniny obtížný. 



Dopad na zdraví živých organismů

•Akutní a chronická toxicita na lidech a zvířatech
•Nefrotoxicita - toxicita pro ledviny, druh 

organotoxicity.
•Reprodukční toxicita
• Embryotoxicita a teratogenicita – narušení vývoje 

plodu
•Genotoxicita –narušení geetického základu DNA
•Humánní toxicita





Závěr

Kovový uran, ale zejména jeho rozpustné 
sloučeniny, jsou významným způsobem 

nefrotoxické
pro všechny živočichy, včetně člověka. Poškození 
ledvin je hlavním toxickým projevem uranu, ale 
nezanedbatelné nejsou ani jeho další biologické 

účinky, zejména jeho cytotoxicita a možná 
genotoxicita





Poškození genofondu







Výsledek ?  Nakonec smrt…….



ZÁVĚREM
• CHEMICKÁ TOXICITA se uplatňuje při vniknutí do organismu např. vdechnutím  

oxidů vznikajících při reakci s okolní atmosférou ve formě  jemného  aerosolu 
obsahující superjemné oxidy, které mohou být vdechnuty člověkem, ale I  ve 
formě prachu, který zamoří terén na tisíce /miliony / let.

• Uran a jeho  sloučeniny jsou především nefrotoxické, poškozuje ledviny a ukládá 
se v organismu v kostech, odkud se už nedá  odstranit.

• Velikost uranových clusterů je menší než 5 micro a prakticky se nedají filtrovat. 



POLOČAS ROZPADU URANU

• U 238   4.5 x 10E9 let
• U 235                     6.8x 10E8 let



UKONČENÍ VÝZKUMU DOPADŮ ATOMOVÉ 
BOMBY NA SVÉ OKOLÍ PO 42LETECH

• KDY BUDE UKONČEN VÝZKUM DOPADŮ ÚLOŽIŠTĚ NA SVÉ OKOLÍ ???

•TO DODNES NIKDO NEVÍ !!!!





V případě úniku radioaktivních látek do okolí a 
jeho zamoření

• je jedna , zatím jediná známá možnost 
zabránění škodám ze zamoření

•A to je tato molekula
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