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Úvodem krátká připomínka, jak to vlo-
ni bylo a s čím je nutné se nyní vyrovnávat. 
Evropský parlament hlasoval v roce 2020 pro 
zvýšení cíle EU v oblasti snižování emisí CO2 
do roku 2030 ze 40 na 60 %, což je více, než 
navrhovala Evropská komise, tedy 55 %. Po-
dle schváleného programu Green Deal je cí-
lem pro rok 2050 úplná „uhlíková neutralita“.

„Je to obrovský úspěch pro klima,“ řekl 
po hlasování nizozemský europoslanec Bas 
Eickhout, místopředseda parlamentního vý-
boru pro životní prostředí, který vyzval k do-

sažení cíle snížení o 60 %. „Toto hlasování 
ukazuje, že Evropský parlament naslouchá 
vědě a hnutí Fridays for Future“.

Cíl 60 % prošel poměrem hlasů 352 ku 
326.

Evropská lidová strana, nejmocnější po-
litický blok Evropy, jehož členkami jsou do-
savadní německá kancléřka Angela Merke-
lová a předsedkyně Komise Ursula von der 
Leyenová, uvedla tehdy, že se zvýšeného cíle 
60 % obává, pokud by žádná jiná velká eko-
nomika (USA, Čína, jihovýchodní Asie) ne-
podnikala rovnocenné kroky, což by mohlo 
mít za následek snížení evropské konkuren-
ceschopnosti.

V současnosti nejsou jaderné elektrárny 
považovány za nejlepší řešení energetické bu-
doucnosti, zejména v zemích Evropské unie.

V tomto článku jsou však uvedeny důvo-
dy, proč flexibilnější jaderné elektrárny mo-
hou být energetickým prvkem zvyšujícím 
stabilitu a spolehlivost elektrizační sousta-
vy (podrobněji je to popsané v literatuře [2], 

Pokročilé řízení jaderných elektráren s odběrem 
tepla pro systémy dálkového vytápění

[3], [4]), včetně toho, jaké jsou jejich pozi-
tivní synergické efekty:
– eliminace emisí ze „špinavých“ uhelných 

elektráren a tepláren, a tedy významný pří-
nos ke splnění cílů dekarbonizace v Evrop-
ské unii,

– implementace metody odvodu tepla zvýší 
tolik žádanou flexibilitu jaderného bloku, 
což pomůže regulovat nestálý a nepředví-
datelný provoz obnovitelných zdrojů elek-
třiny – větrných a fotovoltaických elektrá-
ren,

– zvýšení stability celého energetického sys-
tému instalací elektricky „tvrdých“ zdro-
jů energie (jako náhrada za masivně insta-
lované obnovitelné zdroje a s tím spojený 
nedostatek „přirozené setrvačnosti“ rotu-
jících hmot turbín a generátorů).
Důležité jsou také specifické podmínky 

v České republice, které jsou popsány v tomto 
příspěvku. S využitím velkých jaderných elek-
tráren je životaschopný způsob využití stáva-
jících provozních systémů dálkového vytápě-
ní, do nichž bylo v minulých desítkách let in-
vestováno obrovské množství peněz, zejména 
v severní, střední a východní Evropě. V Čes-
ké republice je pro toto řešení technologická 
a technická situace mimořádně příznivá, daná 
zkušenostmi s výstavbou a dlouhodobým pro-
vozem, obsluhou, údržbou a postupnou mo-
dernizací JE Temelín. Zde je také dlouhodobá 
zkušenost s vytápěním blízkého města Týn nad 
Vltavou (7 km) a rovněž je budován horkovod-
ní napáječ do krajského města České Budějo-
vice se 100 tisíci obyvateli (25 km). V České 
republice probíhá příprava a brzy bude vypsá-
no výběrové řízení na nový jaderný blok Du-
kovany (JE Dukovany 5) typu PWR s omeze-
ním výkonu na maximálně 1 200 MWe, který 
má být uveden do provozu v letech 2036 až 
2038. Proto je ještě čas zahrnout požadavky 
na odběr tepla pro dálkové vytápění do finál-
ní zadávací dokumentace (představitelé ČEZ 
avizují ještě provedení změn). Významnou roli 
v efektivním provozu jaderných elektráren hra-
je i aplikovaná úroveň automatizace a v sou-
časnosti také digitalizace [5].

1. Režimy práce a regulační programy 
jaderných elektráren s tlakovodními 
reaktory

Jako příklad konkrétního rozdělení režimů 
lze uvést JE Temelín, kde se provozní režimy 
bloku dělí na režimy:
– Normální – jsou to všechny plánované stavy 

a operace, které vyžaduje provoz bloku, při 
dodržení provozních limitů a podmínek bez-
pečného provozu. Jsou to např. stacio nární 
provoz na výkonu, výkonové změny, spou-
štění a odstavování bloku, výměna paliva.

Tento příspěvek je zaměřen na pokročilé řízení jaderných elektráren s odběrem tepla pro 
systémy dálkového vytápění jako prvek zvyšující flexibilitu jaderných elektráren a také in-
tegrovaných přenosových elektrizačních soustav. Obecně je flexibilní provoz elektráren 
(fosilních – uhelných a plynových, vodních a přečerpávacích vodních, a jaderných elekt-
ráren) důležitým aspektem řízení energetických zdrojů a stability energetických systémů.

Petr Neuman

Obr. 1. Regulace turbíny v režimu regulace výkonu – provozní režim sledující zatížení (Load 
Follow)

elektrický výkon

měření tlaku

generátor

turbína

nastavení 
průtoku páry

regulace turbíny

sledování výkonu

kΔf → regulace 
primární frekvence

∫(Δf + Δ P/λ)dt → 
regulace sekundární 
frekvence

Obr.  2.  Schéma  prioritního  řízení  výkonu  v  jaderné  elektrárně,  typ  1  –  prioritní  je  reaktor 
(regulace od reaktoru k turbíně – základní režim)
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– Abnormální (poruchové) – neplánované 
stavy bloku spojené s odchylkou parame-
trů mimo hranice normálních provozních 
podmínek, ale o jejichž výskytu se v pro-
jektu uvažuje. Jsou to např. výpadky kom-
ponent primárního a sekundárního okruhu, 
popř. poruchové změny parametrů neakti-
vující přímo systém ochran reaktoru nebo 
inicializaci bezpečnostních systémů. Blok 
je po odstranění příčin a následků schopen 
normálního provozu.

– Havarijní – stavy ohrožující bezpečnost 
provozu, překračující provozní limity 
a podmínky a představující riziko poruše-
ní integrity palivových článků. Pro řeše-
ní těchto stavů jsou vypracovány typově 
orien tované předpisy určující postupy pro 
optimální obnovení bezpečného stavu.
Dalším z parametrů pro rozdělení provoz-

ních stavů je výkon. Podle výkonu se provoz-
ní stavy bloku dělí na:
– provoz na výkonu,
– provoz v nevýkonovém stavu,
– provoz v horkém stavu,
– provoz v polohorkém stavu,
– provoz ve studeném stavu,
– provoz při odstávce.

Tento článek je zaměřen na provoz na 
výkonu, kdy řídicí systém musí zajistit po-
žadovanou rovnováhu mezi výkonem gene-
rovaným reaktorem a výkonem odebraným 
sekundárním okruhem a předaným elektri-
zační soustavě.

Strategie řízení provozu bloku jaderné elek-
trárny při normálních provozních režimech 
určující závislost jeho hlavních parametrů na 
změně výkonu se nazývá regulační program.

2. Regulace jaderných reaktorů PWR 
a dálkové vytápění

Celkovou účinnost přeměny energie urču-
je teplota nasycení páry Tsat vyrobené v pa-
rogenerátorech (vyšší hodnota této teplo-
ty vede k vyšší hodnotě účinnosti). Teplota 
a tlak chladicí kapaliny v sekundárním okru-
hu závisejí na tepelném výkonu dodávaném 
primárním okruhem a na výkonu turbogene-
rátoru daném spotřebou. Schéma na obr. 1 
ukazuje, jak je regulován tepelný výkon spo-
třebovaný turbogenerátorem v závislosti na 
podmínkách sítě a požadavcích:
– regulace primární frekvence (Primary 

Control),
– regulace sekundární frekvence (Seconda-

ry Control),
– sledování zatížení (Load Follow),
– ostrovní provoz, Black Start.

Podpůrné služby se dělí na:
– služby výkonové rovnováhy, frekvenční,
– ostatní podpůrné služby, nefrekvenční.

Množství elektrické energie generova-
né v tlakovodních reaktorech závisí na tep-
lotě a tlaku páry produkované v primárním 
okruhu, v parogenerátorech. Použité regula-
ce ovlivňují stav, tj. teplotu a tlak v sekundár-
ním okruhu – obr. 1.

2.1 Regulační program s konstantní střední 
teplotou chladicí kapaliny v reaktoru

Regulační program s konstantní střední 
teplotou chladicí kapaliny v reaktoru je vý-
hodný hlavně z pohledu primárního okruhu. 
Nevýhody tohoto programu jsou: poměrně 
velké změny teploty a tlaku páry v sekun-

dárním okruhu (tlak s klesající zátěží vzrůs-
tá), takže je nutné dimenzovat sekundární ob-
vod na vyšší tlaky páry; nepříznivé podmín-
ky pro řízení turbíny – při nižších výkonech 
turbíny je vstupní tlak páry vyšší, což je pra-
vý opak toho, co vyžaduje turbína (s ohle-
dem na účinnost).

2.2 Regulační program s konstantním 
tlakem páry v kolektoru za parogenerátory

Regulační program s konstantním tlakem 
páry v kolektoru za parogenerátory, a tedy 
i konstantní teplotou sytosti je výhodný z hle-

diska sekundárního okruhu. Výhody a nevý-
hody tohoto programu jsou přesně opačné 
než v předešlém případě. Konkrétněji, výho-
dou tohoto programu je zvýšení účinnosti te-
pelného cyklu a nižší požadavky na konstruk-
ci parogenerátoru. Regulaci tlaku páry a tím 
i strukturu regulačního obvodu lze v tomto 
programu realizovat dvěma způsoby podle 
volby priorit v řízení, laicky řečeno zda je 
důležitější chod reaktoru, od nějž se odvíjí 
výroba elektrické energie, nebo zda bude ja-
derná elektrárna řízena podle požadavků dis-
tribuční soustavy. Často se tyto dva přístupy 
nazývají regulace od reaktoru k turbíně a re-

gulace od turbíny k reaktoru. V obou přípa-
dech musí být styčný bod, podle kterého se 
řídí vyváženost mezi výkonem vyrobeným 
v reaktoru a odebraným turbínou či turbína-
mi a dále předaným prostřednictvím alterná-
toru elektrizační soustavě. Do celkové bilan-
ce je nutné zahrnout i vlastní spotřebu elek-
trárny a případné tepelné odběry.

U tlakovodních jaderných elektráren je 
tímto bodem tlak páry v kolektoru za gene-
rátory páry.

2.3 Regulační kompromisní program

Třetí řídicí program podle [1] je ve sku-
tečnosti kompromisem dvou předchozích, 
kde se při vyšších výkonech (60 až 100 %) 
po užívá řídicí program s konstantní střední 
teplotou chladiva a při nižších úrovních vý-
konu (0 až 60 %) řídicí program na konstant-
ní tlak páry v kolektoru za parogenerátory. 
Účelem je spojit výhody obou předchozích 

programů z hlediska provozu jaderné elek-
trárny jako celku.

Při přepínání z jednoho programu do dru-
hého se mění struktura řídicího obvodu. V re-
žimu podle 2.1 přebírá regulaci regulátor vý-
konu reaktoru, na jehož vstup je přiváděna 
odchylka střední teploty chladicí kapaliny od 
její nastavené hodnoty. Střední teplota chla-
dicí kapaliny se obvykle vyhodnocuje z roz-
dílu mezi hodnotami naměřenými termočlán-
ky umístěnými v horké a studené větvi. Re-
gulace tlaku na nižších úrovních výkonu je 
možná jak s regulátorem turbíny, tak s regu-
látorem reaktoru.
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Obr. 3. Schéma prioritního řízení výkonu v jaderné elektrárně, typ 2 – prioritní je turbína (ovlá-
dání od turbíny k reaktoru – režim sledování zatížení) 
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Obr. 4. Změny parametrů jaderného bloku v závislosti na výkonu během jednotlivých řídicích 
programů: a) s konstantní střední teplotou, b) s konstantním tlakem, c) kompromisní
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Průběh parametrů při změně výkonu je 
na obr. 4.

Následující schémata ukazují postup od 
dvou základních režimů (obr. 2, obr. 3) k na-
vrhovanému režimu Heat Follow (obr. 5).

V českých jaderných elektrárnách s reak-
tory typu VVER 440 MW (JE Dukovany) se 
používá regulační program s konstantním tla-
kem páry, u reaktorů typu VVER 1 000 MW 
(Temelín) byl použit regulační kompromisní 
program s udržováním konstantní střední tep-
loty chladicí kapaliny při výkonech nad 70 % 
jmenovitého výkonu (tj. nad 700 MW). Do 
výkonu 700 MW je tedy regulace výhodná 
z pohledu sekundárního okruhu a zvyšuje se 
účinnost tepelného cyklu, při výkonu bloku 
nad 700 MW je to regulace výhodná zejména 
z pohledu primárního okruhu, přestože tam 
nastanou nepříznivé podmínky pro řízení tur-
bíny s ohledem na její účinnost.

2.4 Kompromisní řídicí program – 
modifikovaný

Pro navrhovaný režim nezávislé regulace 
elektřiny a tepla prováděné změnou odběru 
tepla ze sekundárního okruhu by byl výhodný 
kompromisní program, resp. jeho modifikace. 
Je zřejmé, že v kompromisním programu byl 
zohledněn provoz na úrovni jmenovitého vý-
konu jednotky při základním zatížení, nikoliv 
s proměnným elektrickým výkonem závislým 
na spotřebě tepla pro dálkové vytápění. Bylo 
by tedy vhodné vytvořit třetí přístup pro top-
nou jednotku jaderné elektrárny se spotřebou 
tepla, tzv. režim teplárenský – Heat Follow.

Tento třetí přístup k regulaci jaderné elek-
trárny s odběrem tepla se skládá ze základ-
ního režimu reaktoru a režimu „pseudoturbí-
ny“, reaktor a turbína jsou nezávislé. Ideové 
schéma je na obr. 5.

Na obr. 6 jsou moduly, které musí být 
připojeny k řídicímu systému SKŘ, označe-
ny elipsou. Vlevo je modul řízení výkonu re-
aktoru. Uprostřed je modul regulace hladiny 
páry v parogenerátoru, regulace tlaku a regu-
lace turbogenerátoru pro kombinovanou vý-
robu tepla a elektřiny. Vpravo dole je modul 
systému dálkového vytápění a vpravo nahoře 
modul vyvedení elektrického výkonu do sítě.

Tab. 1. Provozní režimy sledování tepla a obnovitelných zdrojů

Teplo do dálkového 
vytápění

režim sledování tepla I
– pomalé změny

do akumulátoru režim sledování obnovitelných zdrojů
– omezené, ale rychlé změny výkonu

Elektřina
 

do elektrizační 
soustavy

režim sledování obnovitelných zdrojů 
– standardní připojení, spotřeba tepla je nulová

do bateriových 
systémů

režim sledování tepla I
– pomalé změny

reaktor turbogenerátor odběr tepla

Obr. 6. Základní režim (výkon reaktoru je pseudokonstant-
ní stabilní, výkon bloku je regulován; jde o zjednodušený 
návrh regulačních smyček VVER 1000)

Jaderná elektrárna s odběrem tepla je z hle-
diska teorie automatického řízení vícerozměr-
ný nelineární dynamický systém, který je roz-
dělen na jednotlivé vzájemně propojené říze-
né subsystémy. Blokové schéma je na obr. 7. 

Podrobnější řešení struktury a algoritmů regu-
lačních systémů a metody optimalizace budou 
popsány v některém z následujících článků.

3. Provozní režimy

3.1 Základní režim sledování zatížení

V režimu sledování zatížení (Load Follow) 
je změna výkonu reaktoru pomalá a v malém 
výkonovém rozsahu. Prioritou je přizpůsobe-
ní výroby elektrické energie síti, ke které je 
připojen generátor – vyrobená energie se vy-
vádí do elektrizační soustavy. Výkon je při-
způsobený zátěži z připojené sítě z hlediska 
frekvence a bilance výkonu.

Sekundární význam má malý odběr tepla 
z neregulovaného odběru, např. v JE Teme-
lín do Týna nad Vltavou.

3.2 Režim sledování tepla

Režim sledování tepla (Heat 
Follow, teplárenský režim) má dvě 
varianty. V první je výkon reak-
toru konstantní, přibližně 90 až 
100 % jmenovitého výkonu, a tur-
bína a reaktor jsou nezávislé. Prio-
ritou je spotřeba tepla podle dia-
gramu denního zatížení, sekun-
dární význam má výroba elektřiny 
závislá na odběru tepla, která se 
mění „pomalu“ – přebytky lze 
ukládat do bateriových systémů.

Druhá varianta je režim sledo-
vání obnovitelných zdrojů – Rene-
vables Follow. Výkonová konstan-
ta reaktoru je zavedena, turbína 
a reaktor jsou nezávislé. Prioritou 
je kompenzace kolísavých změn 
ve výrobě elektřiny z obnovitel-

ných zdrojů, která se mění „rychle“. Sekun-
dární je práce s akumulovanou energií, zvláš-
tě když je vyžadován rychlý nárůst dodávky 
elektrické energie. Bez ohledu na provoz je 
nutné energii ukládat do bateriových systémů 
nebo tepelných zásobníků horké vody, aby 
byly vždy nabité minimálně na 60 % a tím 
připravené k řízené dodávce.

Navržený teplárenský režim je sumarizo-
ván v tab. 1. Rozsah výkonu bloku je 20 až 
100 % jmenovitého výkonu. Provozní pás-
ma pro regulační strukturu kompromisního 
režimu jsou 0 až 60 % (spuštění, vypnutí; 
provoz na minimální výkon) a 60 až 100 % 
(standardní provoz).

Co se týče teplárny, počítá se s tím, že 
v létě klesne spotřeba teplé vody nebo páry 
na 20 až 40 % zimní spotřeby. Režimy lze 
přepínat automaticky nebo dispečersky ve 
třech módech:
– podle topné sezony: léto (20 až 40 %), pře-

chodné období (jaro, podzim: 70 %) a zima 
(100 %),

– podle dne v týdnu: pracovní dny, víkend,
– podle denní doby: den (80 až 100 %) a noc 

(40 až 60 %).
Řízení elektrického výkonu jaderného blo-

ku realizované změnou spotřeby tepla z parní 
turbíny v sekundárním okruhu – tj. konden-
zační režim s regulovaným odběrem páry – 
by umožnilo provozovat reaktor na úrovni 
statického výkonu, tj. bezpečně a stabilně. 
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Obr. 5. Schéma prioritního řízení výkonu v jaderné elektrárně, typ 3 – režim sledování tepla 
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Obr. 7. Režim dálkového vytápění (Heat Follow), propojení vícerozměrných technologických 
a pseudoautonomně řízených subsystémů

reaktor

regulátor reaktoru

úroveň optimalizace

úroveň kontroly 
řízení

turbogenerátor

regulátor 
turbogenerátoru

systém eletrického 
výkonu
regulátor 
elektrického 
výkonu

systém 
dálkového 
vytápění

regulátor 
dálkového 
vytápění

Současně by se zvětšil rozsah regulačního 
pásma a jaderné bloky by mohly být použity 
pro řízení výkonu a manévrovatelnost v mno-
hem větší míře než ve standardním konden-
začním režimu.

Další možností dosažení manévrovatel-
nosti je regulace tepelného výkonu reaktoru.

Touto cestou se v Evropě vydala přede-
vším Francie a nejvýznamnější dodavatel ja-
derných energetických zařízení – státní spo-
lečnost EDF. Její současné jaderné bloky typu 
EPR (EPR1650, EPR2, EPR1200) dosahují 
významné provozní manévrovatelnosti velké-

ho výkonového rozsahu (20 až 100 % jme-
novitého výkonu) a velkých rychlostí změn 
(5 až 10 % jmenovitého výkonu za minutu), 
a to i v denním módu – viz [6], [7], [8]. Způ-
sob provozu jaderných bloků JE Dukovany 
a JE Temelín v České republice je nevyuži-
tou příležitostí k dalšímu zvýšení bezpečnos-
ti a flexibility provozu a dynamické stability 
elektrické sítě, ale také k řešení teplárenství 
bezemisním a uhlíkově neutrálním způsobem.

4. Pokročilé regulátory jaderných 
reaktorů s odběrem tepla pro dálkové 
vytápění

Cílem návrhu pokročilého řízení jader-
ných reaktorů s odběrem tepla pro dálko-
vé vytápění je rychlé a beznárazové křížení 
mezi denními a týdenními úrovněmi výkonu 
a přechod mezi stabilními provozními úrov-
němi výkonu v sezonním režimu (zima, pře-
chodné období, léto). Řízení by mělo zajistit 
regulace v režimech dálkového vytápění (re-
žim sledování zatížení, režim sledování ob-
novitelných zdrojů), regulaci v případě poma-
lých a rychlých změn výkonu bloku, regula-
ce ve standardním režimu sledování zátěže 
a regulaci během odstavení reaktoru a jeho 
spouštění z nulového výkonu na nominální.

5. Závěr

Flexibilnější jaderné elektrárny nejen zvy-
šují stabilitu a spolehlivost energetických 

soustav, ale přinášejí také mnoho synergic-
kých efektů, zejména v oblasti systémů dál-
kového vytápění. Evropská unie by měla 
tyto skutečnosti více zohlednit a nezaměřo-
vat se jen na řešení důsledků změny klima-
tu a dosažení uhlíkové neutrality co nejdříve 
(nyní do 2050).
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