
Tento leták popisuje jaderný palivový cyklus i s jednotlivými kroky a poskytuje přehled o nebezpečích, 
která číhají při zpracování radioaktivního uranu. Začíná těžbou uranové rudy, pokračuje přeměnou tzv. 
„žlutého koláče“ na hexafluorid uranu, poté se zaměří na obohacování uranu a v dalším kroku vysvětlí 
výrobu palivových článků. Obohacený uran se využívá buď v jaderném reaktoru nebo v hlavicích 
jaderných zbraní – a zanechává radioaktivní odpad s dlouhou životností. V jaderném palivovém cyklu je 
každé stádium spojeno s nebezpečnými transporty a uvolněním obrovského množství oxidu uhličitého.

Uran  - smrtící látka

od těžby uranu přes přepracování 
až po jaderný odpad + CO2
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Přeměna: žlutý koláč2

V přírodě se nachází 92 prvků, ale klíčem pro uranový palivový cyklus se stal pouze jeden z nich. Je to možné díky 
štěpitelnosti izotopu uranu 235. Jeho používáním však vznikají pro člověka a životní prostředí zdravotní a bezpečnostní 
problémy, protože po využití v jaderných elektrárnách zanechává vysoce radioaktivní látky a plyny a sám se stává ještě 
nebezpečnějším. Již v přírodním stavu se skládá jádro radioaktivního uranu 235 ze 143 neutronů a 92 protonů, jádro 
uranu 238 sestává ze 146 neutronů a 92 protonů. Poločas rozpadu uranu 235 je 713 miliónů let a u uranu 238 dosahuje 
více než 4,5 miliardy roků. Uran 238 je na rozdíl od uranu 235 těžko štěpitelný. Ale atom uranu 238 může uchytit 
neutron, aby tak nechal vzniknout atomu plutonia 239. V malém množství kromě toho vzniká plutonium 238, 240 a 242. 
Plutonium je pro člověka navíc vysoce toxické, pokud se vdechnutím dostane do lidského těla.

Težba uranu
Podle charakteru uranového ložiska je uranová ruda vytěžena v 
hlubinném nebo povrchovém dole, buď klasickým hornickým 
způsobem nebo chemicky tak, že se vyluhuje z hornin kyselinou 
případně louhem. Obsah uranu v rudě se pohybuje od 0,1 do 1 
%, někdy je pouze 0,01 %. Ložiska s koncentracemi nad 1 % ura-
nu se vyskytují jenom výjimečně, a to ještě v množstvích nejvýše 
několika tisíc tun. Například v našem končícím uranovém dole v 
Rožné je koncentrace uranu v hornině menší než 0,2 procenta. 
Pouze v několika málo lokalitách v Kanadě lze nalézt uranovou 
rudu s koncentrací uranu až ke 20 %. Aby se vyrobila jedna tuna 
uranu, musí být většinou vytěženo a zpracováno 100 až 10 000 
tun uranové rudy.

Těžba uranu způsobuje poničení velkých oblastí a často se ode-
hrává v oblastech dosud člověkem nedotčených. Velké haldy od-
valů, hlušiny a kalů se zbytky uranu a dalšími radioaktivními lát-
kami, velké krátery s nebezpečnými látkami a převážná část radi-
oaktivity vytěženého uranu zůstávají v těžebních lokalitách. 
Těžbou se poškozuje zdraví pracovníků a lidí, žijících v oblas-
tech těžby, dochází k devastaci krajiny a znečišťování životního 
prostředí. Tím dojde k trvalému narušení kvality života místních lidí. 

Jeden z nevíce škodlivých produktů štěpení uranu 238 je plyn radon 
222. Vzniká přirozeně při rozpadu uranu 238 a má poločas rozpadu 
3,823 dne. Při těžbě a zpracování uranové rudy se tento plyn dostá-
vá do životního prostředí a může způsobit vážné škody na lidském 
zdraví, pokud je člověkem vdechnut. 

Největšími producenty uranu byly v roce 2009 Kazachstán, Kanada 
a Austrálie, následuje je Rusko, Namibie a Niger. Až do uzavření ura-
nového dolu ve východoněmeckém Wismutu se Německo nachá-
zelo na třetím místě tohoto seznamu. Protože se  zásoby uranu ten-
čí, rozběhl se kolem roku 2003 útok na možná nová ložiska uranové 
rudy. V Evropě se zkouší zaměřit se na těžbu uranu především na 
Slovensku, Ukrajině a Španělsku, ale také Švédsko, Finsko i Česká 
republika jsou těmito snahami ohroženy. 

Na našem území je přibližně 200 lokalit postižených vlivem průzku-
mu a těžby uranových rud. Při hornickém způsobu těžby tu vzniklo 
38 velkých hlušinových odvalů (Jáchymovsko, Tachovsko, 
Příbramsko, Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka atd.) o celkovém ob-

3 2jemu 43 milionů m  na ploše 2460 tisíc m . V otevřených odkalištích 
je u nás deponováno na 47 milionů tun radioaktivních kalů.

V okolí Stráže pod Ralskem došlo vedle toho při tzv. hydrochemické 
těžbě uranu k největším kontaminacím podzemních pitných vod v 
české historii. Do podzemí zde bylo vtlačeno více než 4 mil. tun kyse-
liny sírové a dalších chemických látek. Kyselý uranový výluh byl poté 
čerpán na povrch, uran z něj chemicky separován a loužicí medium 
se zpětně vtláčelo pod zem. Dnes plocha kontaminace dosahuje 24 

2km . Náklady na sanaci chemické těžby přijdou státní rozpočet kaž-
doročně na 2 miliardy korun a potrvají nejméně do roku 2030.
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Uranový povrchový důl v Austrálii: Ranger Mine
Zdroj: http://nukingtheclimate.com

Přepracování vyhořelého
jaderného paliva

Chemický proces oddělení plutonia nebo štěpitelného uranu od 
vyhořelého paliva pro jejich další využití jako součásti směsné-
ho paliva pro lehkovodní reaktory se nazývá „přepracování“. Na 
světě se takto znovu upravuje asi 10 % vyhořelého jaderného 
paliva z elektráren. Tato zařízení vykazují na celém světě (např. 
v La Hague ve Francii nebo v Sellafieldu ve Velké Británii) nedo-
statečnou pracovní ochranu, ochranu před emisemi, nedosta-
tečnou úroveň bezpečnosti při nakládání s odpadem atd.
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Přepracování vyhořelého jaderného odpadu bylo vynalezeno 
před několika desetiletími, kdy jaderný průmysl plánoval využití 
plutonia v rychlých množivých reaktorech. Kvůli ekonomickým pro-
blémům, problémům s bezpečností a technickým otazníkům však 
technologie rychlých množivých reaktorů nebyla dál vyvíjena. 
Plutonium, jehož malé množství stačí na výrobu jaderné zbraně, 
se nyní používá v určitém objemu na tzv. směsné palivo (MOX). 
Palivo MOX zvyšuje možnost zneužití jaderného materiálu, proto-
že plutonium lze mnohem snáze extrahovat právě ze směsného 
paliva MOX než z vyhořelého jaderného paliva. Aby mohlo být v re-
aktoru použito směsné palivo, musí být k tomu nejprve reaktor 
uzpůsoben. Tato změna konfigurace vede ke zvýšení bezpečnost-
ních rizik při odstavování reaktoru a palivové kazety mohou být 
snáze poškozeny. Plutonium má při zvyšování teploty sklony k vel-
kému zvýšení štěpení, což může ohrozit kontrolu nad reaktorem.

Jaderný průmysl vedle tohoto dalšího omezeného použití plutonia 
tvrdí, že může znovu obohatit až 95% takto přepracovaného uranu 
a toto přepracované palivo znovu použít v jaderných reaktorech. 
To jsou však pouhé teorie. Ve skutečnosti se na celém světě palivo 
přepracovává pouze minimálně.

Tradičním způsobem vytěžená uranová ruda v hlubinném či povr-
chovém dole je nejprve rozemleta  najemno v drtičích nebo mlý-
nech a vylouhována v úpravně. Tato zařízení se často nachází v 
blízkosti dolů. Potom je uran podroben procesu hydrometalur-
gie. Konečným produktem úpravny rudy je uranový koncentrát 
(U O ), který obsahuje směs různých součástí uranu. 3 8

Tento produkt se běžně označuje jako „žlutý koláč“, pojmenova-
ný podle své barvy. Ze dvou tun vytěžené uranové rudy může 
vzniknout asi jeden kilogram tohoto produktu. Zbytky po úpravě 
uranové rudy jsou stále radioaktivní a musí se bezpečně sklád-
kovat v kalojemech. Kvůli velkému množství tohoto odpadu a 
dlouhému poločasu rozpadu zde obsaženého thoria, radia a izo-
topů uranu představují tyto zbytky po úpravě rudy dlouhodobý 
problém pro životní prostředí. 

Uranový koncentrát se odesílá do konverzního závodu na vyčiš-
tění a konverzi na plynný hexafluorid uranu (UF ). Takové závo-6

dy jsou v provozu v Jekatěrinburgu (Rusko), v Pierrelatte (Fran-
cie), v Lancashire (Velká Británie) i v dalších státech.  



Obohacování uranu

Koncentrace štěpitelného uranu 235 není v uranové rudě dost 
vysoká pro jeho využití jako paliva pro jaderné elektrárny. 
Podíl uranu 235 dosahuje 0,7 %  v přírodním uranu, přičemž 
zbytek, 99 % tvoří neštěpitelný izotop uran 238, který nedove-
dou dnešní tzv. lehkovodní reaktory využít. Z tohoto důvodu se 
musí zvýšit podíl uranu 235, aby mohla být umožněna jaderná 
štěpná reakce v lehkovodních reaktorech - uran se musí obo-
hatit. 

Existují různé technické metody obohacování. Jedna z nej-
běžnějších obohacovacích metod je oddělení izotopů uranu v 
centrifugách. Německý obohacovací závod v Gronau s kapa-
citou 4.500 tun produkuje palivo pro cca. 35 reaktorů. Další 
obohacovací závody se nachází kromě jiného v Tricastinu 
(Francie) nebo Almelu (Nizozemí). V Gronau má být postaven 
„mezisklad“ pro 60 000 tun uranového odpadu.

3 Výroba palivových proutků

V závodu na výrobu palivových proutků se hexafluorid uranu (U-
F )  přeměňuje na oxid uraničitý (UO ), z něhož se vyrábí malé 26

tablety o průmětu přibližně 8-15 mm a délce 10-15 mm. Za vyso-
kých teplot kolem 1.700°C se spékají, aby byl zformován kera-
mický materiál – peleta. Ty se následně ukládají několikametro-
vých trubek vyrobených ze speciálních slitin, především zirkonu, 
jejichž konce jsou pak zavařeny. Takto vzniklé palivové tyče se 
po větším množství (až 250 kusů) montují do palivových kazet. 
Závody na výrobu jaderného paliva jsou v Lingenu (Německo), 
Desselu (Belgie) či třeba Elektrostalu (Rusko).
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Jaderná elektrárna

Použití uranu jako paliva v jaderném reaktoru je pouze jedním 
z několika stupňů uranového řetězce. Při štěpení jádra v reak-
toru vzniká horká pára, která je využita k výrobě elektrického 
proudu v turbínách. Během provozu jaderné elektrárny se do 
životního prostředí dostávají radioaktivní částice a záření. 
Kromě toho v jaderné elektrárně vzniká velké množství radio-
aktivního odpadu ve formě vyhořelého jaderného paliva, které 
musí být buďto uloženo v meziskladech a následně v koneč-
ných úložištích a nebo je znovu přepracováno. Nehody jader-
ných elektráren jako katastrofa v Černobylu v roce 1986 nebo 
ve Fukušimě v roce 2011 představují pro člověka a životní pro-
středí neakceptovatelné riziko. V zásadě nemůže být žádná ja-
derná elektrárna provozována bezpečně. 

Bez ohledu na to, jestli je jaderný odpad po použití v jaderné 
elektrárně skladován nebo odvezen k dalšímu přepracování, 
je nejprve nutné jeho meziskladování. Vyhořelé jaderné palivo 
musí zůstat po dobu několika let ve speciálním bazénu, který 
se nachází u reaktoru. Mnoho jaderných elektráren má kromě 
toho i suchý sklad, kde se vyhořelé jaderné palivo po vyjmutí z 
bazénu u reaktoru skladuje i po další roky. Tyto mezisklady zvy-
šují potenciál nebezpečí – jak mezitím ukázala havárie v ja-
ponské jaderné elektrárně Fukušima – protože se tím zvyšuje 
objem radioaktivního inventáře a v případě nehody se enorm-
ně zvyšují její následky a dopady na člověka a životní prostře-
dí.
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Vstup do obohacovacího závodu v Gronau
Foto: Falk Beyer

Likvidace

V každém článku jaderného palivového cyklu se produkuje jader-
ný odpad. Průměrná jaderná elektrárna s výkonem kolem 1 300 
MW potřebuje při plném provozu cca 33 tun obohaceného uranu 
ročně. Aby se vyrobilo takové množství paliva, musí se vytěžit více 
než 740 000 tun horniny, ze které zůstane téměř 620 000 tun radio-
aktivního odpadu v haldách v těžebních oblastech.  Pouze asi 120 
000 tun uranové rudy se může dále zpracovávat. Zde vzniká 123 
000 tun radioaktivního a jedovatého kalu, který musí být bezpečně 
skladován v tzv. kalojemech. Cca 280 tun uranového koncentrátu 
se přemění na cca 348 tun hexafluoridu uranu, přičemž opět vzni-

3ká 165 tun pevného, resp. 153 m  kapalného jaderného odpadu. 
Obohacování uranu pak zanechá dalších 305 tun ochuzeného 
UF , který musí být zlikvidován nebo využit pro vojenské účely. 6

Pouhých 44 tun obohaceného hexafluoridu uranu  - UF  se zpra-6

cuje na 33 tun oxidu uraničitého. Tyto tvoří palivové kazety pro 
vsázku do reaktoru. Při provozu jaderné elektrárny vzniká vysoce 
radiaoktivní odpad a vyráběny jsou i další radioaktivní odpady, kte-
ré je nutno likvidovat.

Po absolvování všech těchto úseků jaderného palivového cyklu se 
množství jaderného odpadu zdvojnásobí, protože většina materi-
álu, který se dostane do kontaktu s radioaktivními látkami, se také 
stane radioaktivním a musí být skladován ve skladech pro nízko 
nebo středně aktivní odpady. Nikde na světě neexistuje bezpečné 
trvalé úložiště pro dlouhodobě aktivní vyhořelé jaderné palivo a 
zřejmě nebude nikdy nalezeno bezpečné řešení tohoto nebezpeč-
ného problému, protože je nemožné vypracovat dokonalý návrh 
konečného úložiště, bezpečného po dobu několika miliónů let. 
Nikdo nemůže dopředu propočítat geologický nebo sociologický 
vývoj na takto dlouhou dobu. 

Do dnešního dne se uranový odpad skladuje na obrovských hal-
dách nebo ve stejně nebezpečných velkých kalojemech, v me-
ziskladech v blízkosti úpraven uranu. Kromě toho je odvážen do ur-
čitých oblastí (z Německa se například dlouhou dobu odvážel ura-
nový odpad do Ruska) nebo je skladován v konečných úložištích 
jaderného odpadu.

6

Použití pro vojenské účely

Obohacování uranu je ožehavým tématem zbrojní politiky. 
Obohacovací závody jako např. v německém Gronau, mohou v 
zásadě vyrobit uran vhodný pro výrobu jaderné zbraně, který ob-
sahuje 70-90 % uranu 235. Oficiálně smí Gronau obohacovat 
uran do 6% pro civilní použití. Vyššího procentuálního podílu by 
se však dalo po několika úpravách dosáhnout také.

Ale nejenom obohacovací závody mohou zásobovat armádu 
smrtícím materiálem: V přepracovnách jaderného paliva jako je 
La Hague (Francie) se vyrábí plutonium, které může být také po-
užito pro výrobu jaderných zbraní. Původní koncepci těchto zaří-
zení pro vojenské účely naznačuje i francouzské označení jako 
„l'usine de plutonium“.

Od roku 1990 používají armády různých zemí jako např. USA 
nebo Velké Británie ochuzený uran )depleted uranium – DU ja-
ko odpadní produkt obohacování uranu 235), aby zesílila úči-
nek běžných střel. Je používán v pláštích protipancéřových 
střel kvůli mimořádné tvrdosti umožňující účinněji pronikat tvr-
dými překážkami. Během posledních let způsobila munice s 
ochuzeným uranem těžká poškození zdraví postižených vojá-
ků a obyvatel napadených oblastí.

8



Další informace
Web-sites...
!The Sustainable Energy & Anti-Uranium Service:

! Nuking the Climate (film on uranium mining):

! WISE Uranium Project:

! Uranium Network:

! Nuclear Heritage Network - Uranium Section:

! Uranium Watch:

http://www.sea-us.org.au

http://nukingtheclimate.com

http://www.wise-uranium.org

http://uranium-network.org

http://uranium.nuclear-heritage.net

http://uraniumwatch.org

... Support
Besides your active contribution, you can support our cri-
ticism concerning uranium activities and nuclear waste 
through a donation:

Account Holder:Greenkids e.V.
IBAN: DE754306096711017406 00 
BIC: GENO DE M 1 GLS
Bank: GLS Bank

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6 | D-04720 Ebersbach OT Mannsdorf
Tel.: +49 3431 / 589 41 77

Aktivity: Informace a mezinárodní spolupráce
contact@nuclear-heritage.net

Greenkids e.V.
PO-Box 32 01 19 | D-39040 Magdeburg
Tel.: +49 3431 / 589 41 70 | 
Aktivity: Akce, kampaně

mail@greenkids.de

AKU Gronau
Siedlerweg 7 | D-48599 Gronau
Tel.: +49 25 62 / 23 125 | Fax: +49 25 65 / 977 82

Aktivity: Odpor proti přepracovně uranu Gronau
mail@aku-gronau.de

Organizace:

WISE Uranium project
Peter Diehl | Am Schwedenteich 4 | D-01477 Arnsdorf
uranium@t-online.de

2Jaderná energetika není bez emisí CO . Těžba uranu, jeho 
úprava a konverze ze žlutého koláče na hexafluorid uranu (U-
F ), obohacování uranu, přeměna hexafluoridu uranu na oxid 6

uraničitý a následná výroba jaderného paliva spotřebovávají 
velké množství fosilní energie. O co je menší obsah uranu v 
uranové rudě, tím je náročnější výroba paliva. Při nynějších 
technologiích se pro výrobu jedné kilowathodiny jaderného 

2proudu vyprodukuje 32-65 g CO , který je uvolněn do ovzduší. 
2Jiné průzkumy dokonce došly k množství až 159 g CO  na jed-

nu vyrobenou kilowatthodinu jaderné elektřiny. Většina obno-
vitelných zdrojů energie vyprodukuje nižší nebo podobné 
množství emisí CO . Moderní kogenerační jednotky dokonce 2

způsobují menší klimatické problémy než některé jaderné 
elektrárny.

9Změny klimatu

Kalojemy Olympic Dam Mine v Austrálii
Zdroj: http://nukingtheclimate.com

Transporty

V souvislosti s výrobou jaderného paliva pro reaktory z přírod-
ního uranu je zapotřebí mnoho transportů. Každý takový pře-
voz s sebou nese riziko nehod nebo teroristických útoků a ve-
de k uvolňování velkého množství skleníkových plynů. Kromě 
toho přeprava radioaktivního materiálu zvyšuje riziko ozáření 
obyvatel, přepravců a jiných osob, pohybujících se v okolí pře-
pravovaného materiálu.

Tyto transporty jsou nutné k tomu, aby se mohla převézt urano-
vá ruda a další zpracované produkty z jednoho zařízení do dal-
šího, vyhořelé jaderné palivo z areálu jaderných elektráren do 
mezikladů nebo přepracoven jaderného paliva a jiné látky nut-
né k těmto procesům na správná místa. Společně se zpraco-
váním uranu jsou transporty zodpovědné za špatnou klimatic-
kou bilanci jaderných elektráren. 

Přeprava jaderných materiálů probíhá převážně nákladními 
automobily, vlaky nebo loděmi. Transportem jaderného materi-
álu tak jsou poškozovány a ohrožovány především oblasti ko-
lem přístavů, železnic, silnic. 

V Německu vyvolávají transporty vysoce radioaktivního jader-
ného odpadu (tzv. transporty Castorů) do meziskladů v 
Gorlebenu, Lubminu nebo Ahausu velké protesty tisíců lidí a 
musí být proto doprovázeny tisícovkami policistů. Ve velkém 
množství se např. převáží uranový odpad z Gronau do 
Francie.
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OIŽP – Občanská iniciativa pro ochranu ŽP
Kubatova 6, České Budějovice 370 04, CZ
Tel: +420 386 350 507

Aktivity: Informační práce, argumentace a akce proti 
Jaderné elektrárně Temelín i jaderné energetice

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Fráni Šrámka 35, České Budějovice, CZ
Tel: +420 384 971 930

Aktivity: Prosazování trvale udržitelné energetiky bez 
drahých a rizikových jaderných elektráren, pomoc 
obyvatelům obcí ohrožených těžbou uranu nebo 
jaderným odpadem


