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Podle Jasona Harrise, hlavního výkon-
ného poradce společnosti Dimension
Data pro otázky bezpečnosti a výpočetní

techniky koncových uživatelů, se uživatelé stá-
vají „novou bojovou linií“. Zpráva 2015 Glo-
bal Threat Intelligence Report od NTT ukázala,
že sedm z deseti slabin ve společnosti se týká
koncových uživatelů – zejména těch, kteří mají
přístup ke klíčovým systémům a datům – pro-
střednictvím zařízení, která často nejsou
v plné míře spravována společností.

„Pozorujeme nárůst počtu koncových uži-
vatelů, kteří se stávají cílem útoků. Důvodem
je větší počet možných cest, kterými lze na
uživatele zaútočit. Dnes již nestačí, aby se spo-
lečnosti zabývaly pouze tradičními koncovými
body. Kybernetické hrozby se rozšířily i do
mobilních zařízení a sociálních sítí,“ říká Har-
ris.

Dále uvádí, že kybernetičtí zločinci jsou si
vědomi toho, že pokud získají přístup k uživa-
telům, mají šanci zajistit si přístup k datům
nebo profilu uživatele, popř. převzít kontrolu
nad jeho zařízením. „Jedná se o znepokojující
trend. Pozorujeme významné nedostatky
u pracovníků, procesů a strategií. Většina spo-
lečností má zavedenu určitou formu monito-
ringu a kontroly. Stávající standardní opatření
však často nestačí k tomu, aby ochránila spo-
lečnost před nejnovější verzí hrozeb,“ varuje
Harris. 

Dále upozorňuje, že jedním z nejvýznam-
nějších nedostatků firemních bezpečnostních
prvků je reakce na mimořádnou událost.
V současnosti u 74 % společností chybí for-
mální plán reakce na mimořádné události.
„Pokud dojde k průniku do zařízení uživatele,
je poté obtížné zmírňovat jeho dopad, rovněž
chybí postup reakce na mimořádné události,
který by průnik odhalil a okamžitě vedl k přijetí
opatření na ochranu klíčových dat.“

Jaco Hattingh, generální ředitel skupiny Di-
mension Data pro oblast mobility společnosti,
vysvětluje, že řada společností přehodnocuje
své strategie „Přineste si vlastní zařízení“ ve
snaze chránit se před kybernetickými útoky
zaměřenými na koncové uživatele.  „Nicméně
platí, že nepozorujeme žádné omezování
těchto strategií, nýbrž posun směrem k větší
standardizaci zařízení, která zjednodušuje
podporu pro koncové uživatele a zajišťuje od-
povídající opravné verze softwaru, které po-
máhají zmírňovat hrozby,“ popisuje Jaco Hat-
tingh.   

Regionální rozdíly

Neville Burdan, generální ředitel společnosti
Dimension Data pro výpočetní techniku kon-
cových uživatelů a asijsko-pacifickou oblast,

vysvětluje, že vyspělost kybernetické bezpeč-
nosti se různí podle regionů. Svou roli hrají
také některé zajímavé kulturní odlišnosti:
•   V Austrálii, na Novém Zélandu, v USA

a Velké Británii společnosti uplatňují přístup
„správce techniky“, což obnáší správu po-
čítačů, tabletů i mobilních telefonů. 

•   V USA si získává oblibu přístup „Přineste si
vlastní zařízení“.  Uživatelé obdrží seznam
zařízení, ze kterého si mohou vybrat svůj
oblíbený přístroj. Společnost se stará
o správu techniky, poskytuje však uživate-
lům určitou míru flexibility, např. jim umož-
ňuje nahrát si do zařízení osobní aplikace.

•   V Asii však konzumerizace informačních
technologií nabírá rychlejší obrátky. Spo-
lečnosti se přiklánějí ke strategii, která staví
mobilitu na první místo, a zavádějí mobilní
zařízení rychleji než společností spravovaná
zařízení. To znamená, že prostor k útokům
na tzv. měkké cíle – uživatele – se zvětšuje.
Dále platí, že v Asii strategie „Přineste si
vlastní zařízení“ získávají podobu tzv. stra-
tegií COPE, což v překladu znamená zaří-
zení vlastněná společností, avšak svěřená
do rukou koncových uživatelů. 
Burden, Hattingh a Harris sestavili klíčové
zásady, které lze snadno zavést do praxe
a jež jsou dostatečné účinné, aby se vypo-
řádaly s aktuálními bezpečnostními hroz-
bami a odhalily porušení zásad bezpeč-
nosti.

Učinit z pravidel prioritu

Cílem je řídit nebo prosazovat ve společnosti
určité chování. V tomto případě prosazovat
určité chování zaměstnanců, které je v sou-
ladu s obecnými cíli společnosti, a současně
vštěpovat chování, které citlivě přistupuje
k nejcennějšímu majetku společnosti – infor-
macím. Rozdíly mezi společnostmi jsou
značné, pravidla by proto měla být vytvářena
tak, aby zohledňovala povahu společnosti, její

firemní model a regionální kulturní odlišnosti
týkající se mobilních pracovních sil.  

Reakce na mimořádné události  

Společnosti si musí vytvořit přístup k bezpeč-
nosti, jehož ústředním bodem jsou data a který
zahrnuje pokročilejší kontroly a monitoring.
U takového přístupu platí, že i když budou mít
uživatelé z určitých zařízení přístup k určitým
datům a systémům, společnosti budou mít jis-
totu, že uživatelé nebudou provádět nic, co se
vymyká běžné činnosti, například neočekávaně
přenášet dva gigabajty dat z databáze na mo-
bilní zařízení připojené k síti. Tímto způsobem
mohou společnosti aktivně sledovat mimo-
řádné události a reagovat na ně. 

Informovanost a vzdělávání uživatelů 

Je to běh na dlouhou trať a má za cíl minima-
lizovat rizika. Je důležité, aby společnosti vy-
bízely zaměstnance chovat se konzistentně
a dodržovat jasně sdělené a centrálně vytvo-
řené a monitorované procesy a postupy, které
se vztahují na všechna používaná zařízení.
I když to nutně nezabrání pokusům o útok,
uvedená pravidla bezpochyby zvyšují bezpeč-
nost ve společnosti. Neil Campbell, generální
ředitel skupiny Dimension Data pro otázky
bezpečnosti, říká: „Lidé mohou být nejslab-
ším, ale i nejsilnějším článkem bezpečnost-
ního řetězu, přičemž rozdíl mezi oběma stavy
vychází ze vzdělávání a informovanosti. Pla-
tilo to před 20 lety, kdy jsem pracoval v oblasti
prosazování zákonů a vyšetřování kyberne-
tické kriminality, a platí to i dnes.“ 

Společnost Dimension Data vytvořila seriál
videí nazvaný Vnitřní bezpečnost, který si
klade za cíl lépe zpřístupnit a vysvětlit infor-
mační bezpečnost koncovým uživatelům
a vzdělávat je ve způsobech, jak mohou chrá-
nit sebe i svou společnost. Další informace
naleznete na: www.dimensiondata.com �

Nejčastějším cílem kybernetických útoků ve firmách
jsou koncoví uživatelé
Prověrka bezpečnostní architektury, kterou společnost Dimension Data provedla v systémech svých
klientů, přinesla přesvědčivé důkazy o tom, že koncoví uživatelé jsou stále častěji cílem
kybernetických zločinců. Týká se jich až 70 % útoků. Důvodem je skutečnost, že pracovníci si stále
více zvykají na přístup k firemním datům v reálném čase a v důsledku toho se stávají cílem
kyberzločinu. Uživatelé se tak stávají vstupními dveřmi, kterými útočník proniká do společnosti.  



V rámci této dohody vznikl výzkumný
ústav v Řeži a byla založena jaderná fa-
kulta. Jubileum oslavuje i Jaderná

elektrárna Dukovany. Před třiceti lety zahájil
provoz její první blok. Čtvrt století si připomíná
i školní reaktor VR-1 v pražské Troji. Dva křížky
na hřbetě má úložiště radioaktivních odpadů
v Dukovanech, kam putují nízko a středně ak-
tivní odpady z provozu obou českých jader-
ných elektráren, ale i Státní ústav radiační
ochrany. A řetězec jubilantů uzavírá Jaderná
elektrárna Temelín, která před 15 lety vyrobila
svou vůbec první elektřinu. 

Skupina ČEZ tato výročí prožívá naplno.
„S letošními jubilanty je ČEZ velmi úzce spjatý.
ÚJV Řež je naší dceřinou společností, obě ja-
derné elektrárny tvoří významnou složku na-
šeho výrobního parku, řada našich zaměst-
nanců se rekrutuje z absolventů jaderné fa-
kulty,“ říká Ladislav Štěpánek, ředitel divize vý-
roba. České know-how v oblasti jádra má
podle něj úctyhodnou tradici a světový věhlas,
byla by tedy škoda o něj v budoucnu přijít. 

1955 – založení ÚJV Řež 

Československá vláda v dubnu 1955 pode-
psala se Sovětským svazem (SSSR) dohodu
o pomoci při rozvoji mírového využívání jádra
formou dodávky výzkumného jaderného reak-
toru VVR-S, cyklotronu a vyškolení odborníků.
V návaznosti na tento návrh SSSR byl vládním
usnesením č. 30/1955 Sb. ze dne 10. června
1955 založen Ústav jaderné fysiky (později
Ústav jaderného výzkumu). Prvním ředitelem
byl jmenován Ing. Čestmír Šimáně. Ve stej-
ném roce byla zahájena výstavba areálu v Řeži
u Prahy. O dva roky později zde byl spuštěn
náš první výzkumný reaktor. Podle vládního
usnesení bylo úkolem ÚJF provádět základní
a aplikovaný výzkum v oblastech jaderné fy-
ziky, radiochemie a jaderné techniky, zamě-

řený zvláště na využití výsledků v energetice,
ale i dalších průmyslových oborech, v země-
dělství a zdravotnictví.

1955 – založení Fakulty technické
a jaderné fyziky  
V rámci sovětské pomoci při výchově českých
specialistů v jaderných oborech byla založena
Fakulta technické a jaderné fyziky při Univer-
sitě Karlově v Praze, jejímž úkolem bylo připra-
vovat odborníky v souvislosti s očekávaným
rozvojem jaderné energetiky a dalších oblastí
mírového využívání jaderné energie. Výuka na
nové fakultě se zahájila 6. září 1955. Prvním dě-
kanem nové fakulty se stal Václav Petržílka,
který jako jeden z mála u nás měl zkušenost
z jaderného výzkumu v zahraničí. Fakulta měla
zpočátku tři katedry: jaderné fyziky, jaderné
chemie a jaderného inženýrství. V roce 1959
fakulta přešla z University Karlovy na ČVUT
a v roce 1968 mění název na dnešní Fakultu ja-
dernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI).  

1985 – zahájení provozu JE Dukovany 

Ačkoli výstavba Dukovan byla zahájena již
v roce 1974, po dvou letech bylo rozhodnuto
o jejím přerušení z důvodu přepracování pro-
jektu na elektrárnu s modernějším typem re-
aktoru a řadou bezpečnostních vylepšení. Sta-
vební práce se tak mohly naplno rozběhnout
až v roce 1978. Palivo se do prvního bloku za-
čalo zavážet na sklonku roku 1984, štěpná re-
akce byla zahájena 12. února 1985 a 12 dní
nato již elektrárna vyrobila první elektřinu. Pl-
ného výkonu dosáhl blok 26. března a k jeho
uvedení do zkušebního provozu došlo 3.
května. Od té doby vyrobila přes 387 TWh, což
by vystačilo na 7 let celkové spotřeby České
republiky a ročně pokrývá celou čtvrtinu do-
mácí spotřeby.

1990 – spuštění školního reaktoru VR-1 na
FJFI ČVUT

Školní jaderný reaktor VR-1, nazývaný též Vra-
bec, se nachází v areálu Matematicko-fyzikální
fakulty UK v pražské Troji.  Záměr vybudovat
školní reaktor sahá do 60. let 20. století, nic-
méně s výstavbou se začalo až v roce 1985.
Koordinaci výstavby (a následně i provoz re-
aktoru) zajišťovala FJFI ČVUT. Dne 3. prosince
1990 v 16:25 hodin dosáhl reaktor poprvé kri-
tického stavu v rámci svého fyzikálního spouš-
tění. Od roku 1992 je v trvalém provozu. VR-1
je lehkovodní reaktor bazénového typu s obo-
haceným uranem. Moderátorem neutronů je
lehká demineralizovaná voda, která slouží
i jako reflektor, biologické stínění a chladivo.

1995 – zahájení provozu Úložiště
radioaktivních odpadů Dukovany
Úložiště leží v areálu Jaderné elektrárny Duko-
vany. Má úložnou kapacitu 55 000 m3, což od-
povídá zhruba 180 000 sudům s odpadem.
Slouží k ukládání nízko a středně aktivních od-
padů z provozu obou jaderných elektráren.
Pevné odpady (například kontaminované
ochranné pomůcky, čisticí textilie, balicí mate-
riály, papír, fólie, elektroinstalační materiál,
stavební suť apod.) i odpadní vody procházejí
před uložením úpravou. Sudy s odpadem pu-
tují do ukládacích jímek, které jsou po zaplnění
zalité betonem, překryté silnostěnným polye-
tylenem a silnou betonovou deskou.

1995 – založení SÚRO

Státní úřad radiační ochrany je veřejnou vý-
zkumnou institucí zabývající se ochranou oby-
vatelstva před ionizujícím zářením. Zajišťuje
činnost radiační monitorovací sítě České repu-
bliky, zaměřené na detekci radionuklidů. Pra-
videlně vyhodnocuje přítomnost radionuklidů
v půdě, v ovzduší, ve vodě i v potravinách,
hodnotí radiační ochranu v lékařských zaříze-
ních, či systematicky vyhledává budovy se
zvýšenou koncentrací radonu. Vede centrální
databázi přírodních radionuklidů. 

2000 – JE Temelín vyrábí první elektřinu

Investiční záměr stavby byl vydán v únoru
1979, úvodní projekt zpracovaný Energopro-
jektem Praha v roce 1985 počítal se čtyřmi
bloky. Vlastní stavba provozních objektů byla
zahájena v roce 1987. Po listopadu 1989 bylo
v nových politických a ekonomických podmín-
kách rozhodnuto o snížení počtu bloků na dva.
V červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reak-
toru, 11. října došlo ke startu reaktoru prvního
bloku a 21. prosince 2000 vyrobil první blok
premiérové kilowatthodiny elektřiny. �

Barbora Půlpánová, mluvčí ČEZ
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České know-how v oblasti jaderné energetiky 
má úctyhodnou tradici a světový věhlas
Letošní rok je doslova nabitý výročími, která se váží k jaderné energetice.  Úctyhodných 60 let slaví
hned dvě významné instituce: ÚJV Řež a FJFI ČVUT. V roce 1955 totiž Československo podepsalo
mezivládní dohodu se Sovětským svazem o pomoci při výzkumu, rozvoji a využití jaderné energie. 

Výstavba budoucí
strojovny v JE Temelín



Společnost ÚJV Řež prošla od svého
založení jako Ústav jaderné fysiky
v roce 1955 přes rozdělení a vznik

Ústavu jaderného výzkumu až po součas-
nost významnými změnami. Na začátku
byl pionýrský výzkum jádra. Postupně se
stala respektovaným výzkumným praco-
vištěm. Na rozdíl od původní státní rozpoč-
tové organizace je dnes ÚJV Řež soukro-
mou společností, která podniká na volném
trhu v konkurenčním prostředí. Funguje
jako poměrně velká firma, která musí pruž -
ně reagovat na změny vnějšího prostředí. 

„Musíme se chovat jako podnikatelský
subjekt, který nejen zkoumá, ale předev -
ším řeší zadané problémy, vyrábí a pod-
niká. Koncentrujeme v sobě zkušenosti
z šedesáti let jaderného výzkumu a praxe,
ale současně vytváříme podmínky pro růst
odborníků, kteří jednou budou zavádět do
života nové generace jaderných zařízení
a nové technologie. Nejedná se pouze o teo -
retické výpočty a modely. Ve specializova-
ných laboratořích, na výkonných zaříze-
ních výpočty ověřujeme a hledáme odpo-
vědi na otázky bezpečného využívání mo-
derních technologií a to nejen těch jader-
ných,“ upřesňuje Karel Křížek, předseda
představenstva ÚJV Řež, a. s.

Společnost pro 21. století

I když žijeme v technologicky překotné
době, ÚJV Řež zůstává i nadále u svého zá-
kladního zaměření na segment trhu ener-
getika. Prioritou je oblast jaderné energe-
tiky, tj. cílení na provozované bloky i při-
pravované nové jaderné zdroje. Společ-
nost se dále zaměřuje na klasickou energe-
tiku a teplárenství včetně tzv. malé energe-
tiky a obnovitelné zdroje energie (OZE).

ÚJV Řež - zde se potkávají technologie, inovace a lidé
Je málo značek v této zemi, které se mohou pochlubit šedesátiletou, nepřerušovanou historií jako ÚJV
Řež, a. s. Tato nestátní organizace je svým zaměřením a rozsahem činností unikátní nejen v České
republice, ale i v Evropě.
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Své specifické místo zaujímá problematika
nakládání s radioaktivními odpady a vý-
zkumy spojené s plánovanou výstavbou
hlubinného úložiště. Část obchodních akti-
vit ÚJV Řež se zaměřuje na segment zdra-
votnictví v oblasti vývoje a výroby radio -
farmak, především pro metodu pozitro-
nové emisní tomografie (PET). 

Technologie

Představují základní kámen úspěchu. V la-
boratořích, dílnách a provozech v Řeži, (ale
podobně i v Plzni, Brně nebo Uherském
Brodě), najdete jedinečná zařízení, která by
mohla nést značku Made in ÚJV Řež. Jsou
úzce propojena s bezpečností jaderných
energetických zařízení, ochranou životního
prostředí nebo přispívají ke znalostem
v nukleární medicíně.

Inovace

Jsou výzvou, na kterou v ÚJV Řež slyší, ať
už jde o využití vodíku v energetice a do-
pravě, výzkum reaktorů IV. generace, vývoj
speciálních SW produktů pro výpočty, roz-
bory a analýzy. S nápady specialistů z Řeže
se potkáte v nejedné jaderné elektrárně
nejen u nás, ale i v zahraničí.

Lidé

Jsou bez nadsázky rozhodujícím faktorem
nejen v rozvoji společnosti. Zaměstna-
necká skladba je v České republice, pro ko-
merční podnik unikátní, protože více jak
60 % pracovníků má vysokoškolské vzdě-
lání. Odborníci z ÚJV Řež jsou zapojeni do
mezinárodních institucí, kde často zasedají
v řídících orgánech. A samotná Řež je mís-
tem, kde se setkávají představitelé z výz -
namných mezinárodních organizací, ex-
pertních sdružení nebo výzkumných center
a informují odbornou veřejnost.

Budoucnost se značkou ÚJV Řež 

Nosnou činností ÚJV Řež je a bude přichá-
zet ke klientům s návrhem řešení na další
zvyšování bezpečného a efektivního pro-
vozování elektráren a nabízet projekty na
zlepšení účinnosti energetických zařízení
a prodloužení životnosti jednotlivých kom-
ponent. K tomu je potřeba dlouhodobého
monitoringu, testů a analýz. „To umíme
a chceme v tom být ještě lepší. Výzkum
a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů je
také součástí našeho zájmu. Dále jsou to
aktivity v jaderných oblastech, které sice
přímo nesouvisí s výrobou elektrické ener-
gie, např. bezpečné zpracování radioaktiv-
ních odpadů, likvidace vyřazených jader-
ných zařízení, vývoj a výroba radiofarmak.
Možnosti využití jaderného záření jsou
mnohem širší, než si lidé uvědomují, zda-
leka to není jen jaderná elektrárna. V ob-
lastech mírového využití je to vedle zmí-
něné energetiky a zdravotnictví také potra-
vinářství, technická diagnostika materiálů,
zušlechťování materiálů a výrobků, měřicí
přístroje a metody, archeologie a řada dal-
ších oborů,“ zdůrazňuje Karel Křížek. �

Více na: www.ujv.cz
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Pane řediteli, vláda schválila v minulých
měsících aktualizaci Státní energetické
koncepce a Národní akční plán jaderné
energetiky (NAP JE). Logicky by se dalo
předpokládat, že budoucnost využívání ja-
derné energie v České republice je zajiš-
těna.  Je tomu tak nebo máme doku-
menty, které takříkajíc mohou zůstat na
papíře?

Vítám, že ASEK i NAP JE potvrzují ener-
getický mix a počítá se v nich s bloky v Du-
kovanech a Temelíně. Realizační kroky
však stále chybějí.

Aby bylo možné brát oba dokumenty
vážně, a nejen jako jednu z dalších kon-
cepcí „na papíře“, musely by se již nyní
promítnout do investičních plánů ČEZ, či
státního rozpočtu.

Na NAP JE má navazovat studie konkrét-
ního způsobu výstavby nových jaderných
bloků v ČR s vybraným obchodně-investič-
ním modelem a ostatními kroky pro zajiš-
tění výstavby s ohledem na zvolený
model. Tato studie by měla být vládě ČR
předložena do 31. prosince příštího roku.
To už bude po krajských volbách a začne
volební kampaň k volbám do poslanecké
sněmovny, takže v tomto čase vláda nic
nerozhodne. Můžeme se tak dostat do ča-
sového presu, kdy se výstavba zdrojů
bude opožďovat za potřebami zdrojů elek-
trické energie... 

Plně souhlasím. Přitom neustálé odda-
lování konkrétních kroků má samozřejmě
vliv na udržení technické kvality firem spo-
jené se stárnutím specialistů a také na
zájem mladých lidí o studium technických
oborů.

Ministr Mládek na nedávné tiskové konfe-
renci mimo jiné řekl, že může dojít ke stavu,
kdy provoz bloků v Dukovanech se prodlouží
jen o deset let a v Česku nám bude chybět
náhrada.  Myslíte si, že je reálná takováto si-
tuace, v jaké kondici je JE Dukovany? 

Musíme počítat se vším – i když kondice
EDU tomu nenasvědčuje. O to více je
nutné dělat realizační kroky již nyní, nelze
je stále alibisticky oddalovat.

V letošním roce slavíme 60. výročí míro-
vého využívání jaderné energie v Česko-
slovensku. Co konkrétně podle Vás roz-
hodnutí orientovat se na jadernou energe-
tiku znamenalo pro průmysl a ekonomiku
země?

Buďme rádi za toto prozíravé rozhod-
nutí, které přineslo další rozvoj Českoslo-
venska jako jednoho z nejprůmyslovějších
států světa. Vždyť jsme patřili mezi osm až
deset států, které byly schopny si sami po-
stavit jadernou elektrárnu. V jakém kon-
trastu je nynější tápání – přitom jak by bylo
snadné navázat na naši erudici, zkušenosti
a praxi. Bohužel, čas nekompromisně běží

a začínám mít obavy, že během deseti let
už nebude na co navázat. 

Půlkulaté narozeniny má letos společnost
EGP INVEST (EGPI), jejíž zrod byl spojen
se vznikem jaderné energetiky. Přibližte
nám prosím její vývoj v uplynulých letech.

V letošním roce slavíme 55 let od zalo-
žení naší firmy. Dovolte, abych při této pří-
ležitosti připomenul nejdůležitější mezníky
v životě společnosti:
•  1. 7. 1960 – založení společnosti Vítko-

vické stavby, projektové středisko Uher-
ský Brod

•  1. 7. 1970 – Energoprojekt závod Ostrava
•  1. 1. 1978 – Energoprojekt, jaderný závod

11 000, středisko Uherský Brod
•  13. 5. – 1992 EGP Invest, spol. s r.o. Uher-

ský Brod
•  15. 12. 2008 – odkoupení 66% podílu ÚJV

Řež, a.s.
•  19. 6. 2009 – ÚJV Řež, a.s., se stává jedi-

ným vlastníkem EGP Invest, spol. s.r.o. 
•  16. 9. 2009 – integrovaný systém řízení

dle ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007,
ISO 14001:2004 certifikovaný certifikač-
ním orgánem Bureau Veritas Certifica-
tion Czech Republic, s.r.o. Praha
V současné době jsou jednateli společ-

nosti pánové Jan Benešík, Jiří Holub, Petr
Sláčala

První blok v Dukovanech letos slaví 30. vý-
ročí, jaderné elektrárny v tehdejším Čes -
koslovensku byly stavěny českosloven-
skými společnostmi na základě sovět-
ského projektu. Co si pod tím máme před-
stavit? Jak probíhala spolupráce s ruskými
firmami a odborníky?

Projekt jaderné elektrárny s reaktory
VVER je ruský. My jsme jej přizpůsobovali
na místní podmínky a příslušnou lokalitu.
To se dělo za těsné součinnosti s tehdej-
šími sovětskými společnostmi, v našem
případě projektovými ústavy v Moskvě
a Leningradu a jejich specialisty. Při této
spolupráci jsme navázali odborné vztahy
s ruskými projektanty, které v mnohých
případech přerostly ve vztahy přátelské, tr-
vající dodnes.

Podílí se EGPI na dokončování Mochovců?
Naše společnost se podílela na projektu

prvního i druhého reaktorového bloku
v Mochovcích. Je tedy logické, že jsme
plně zapojeni i do projektu dostavby bloku
třetího a čtvrtého. Zde zpracováváme reali-
zační dokumentaci stavební části jader-
ného ostrovu.

Na kterých dalších projektech pracujete
v ČR a na Slovensku?

Podílíme se na projektu komplexní ob-
novy elektrárny Prunéřov II zpracováním
realizační dokumentace stavební části, na
zodolnění nosných konstrukcí stavebních
objektů prvního a druhého hlavního vý-
robního bloku na seismicitu a extrémní kli-
matické vlivy v Jaderné elektrárně Duko-
vany, na integrálním skladu radioaktivních
odpadů v lokalitě Jaslovské Bohunice,
dále na projektu výstavby úložiště velmi
nízkoaktivních odpadů v Mochovcích, na
zprovoznění druhého dvojřadu regionál-
ního úložiště radioaktivních odpadů Mo-
chovce a na celé řadě projektů v tepláren-
ství, petrochemii a velkých technologic-
kých celků.

Znamená to, že se nesoustředíte pouze na
jadernou energetiku, ale i další obory
včetně ukládání radioaktivního odpadu?

Ano, projektové a inženýrské práce sou-
visející s vyřazováním jaderných elektráren
z provozu považujeme za velmi perspek-
tivní, a to především v EU - Německu a Itá-
lii.

Dále sledujeme i příležitosti v oblasti
skladování a manipulace s radioaktivním
materiálem v evropských a mimoevrop-
ských zemích.

EGPI se podílí na ruském projektu největ-
šího rychlého výzkumného reaktoru MBIR.
V jakých oblastech, proč si Rosatom zvolil
právě vás?

Na účast v projektu MBIR, kde kom-
plexně zodpovídáme za technický projekt
strojovny, jsme patřičně hrdi. Zakázku
jsme získali díky vítězství v tendru posta-
veném na prokázání naší způsobilosti (re-
ference, personální složení, technické vy-
bavení firmy, apod.). Výsledkem je zpraco-
vání dokumentace v 3D v sw SMARTPLAN
americké firmy INTERGRAPH.

Jaderná energetika 
stále zůstane významnou součástí tradiční energetiky,
řekl CzechIndustry Petr Sláčala, jednatel a ředitel společnosti EGP INVEST
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Jak probíhala spolupráce s ruskými spo-
lečnostmi?

Po úvodních jednáních, která byla více-
méně seznamovací, jsme navázali úzkou
spolupráci na bázi partnerství. Toto by ne-
bylo možné, kdybychom náročného gene-
rálního projektanta ATOMPROJEKT nepře-
svědčili o naší kompetentnosti a erudici.
Tento stav bychom chtěli udržet i do bu-
doucna.

Počítáte, že se EGPI bude na projektu
MBIR i nadále podílet?

V současné době se jedná o zpracování
dalšího stupně projektové dokumentace,
na kterém bychom se opět rádi zúčastnili.
To však bude záležet na tom, jak obstojíme
ve výběrovém řízení.

Otevřel vám kontrakt obrazně řečeno
dveře k dalším zakázkám v Rusku?

Spolupráce na projektu MBIR nám dala
možnost prezentovat naše další činnosti
a dovednosti. Pro ruskou stranu jsme zají-
maví především ve znalosti projektování
dle ruských a evropských norem a stan-
dardů. Přesvědčujeme i svojí flexibilitou.
Proto se zaměřujeme na získání podílu
projektových prací především v zahranič-
ních kontraktech, Vietnamu, Finsku, ma-
ďarské Pakši.

Podílíte se na projektech v dalších zemích
kromě Slovenska a Ruska?

V širším obchodním zájmu EGPI v příš-
tích letech jsou i trhy v Africe, Asii a Jižní
Americe, kde již nyní působíme v rámci
spolupráce se společností AF-Consult
Czech Republic s.r.o.

Z vašich předcházejících slov vyplývá, že
přes všechny „nepříznivé“ vlivy, které od-
dalují výstavbu jaderných bloků v Česku,
jste optimista a věříte, že nakonec budou

postaveny. Takže, jak vidíte budoucnost
jaderné energetiky v Evropě? Na dalších
kontinentech jsou jich desítky ve výstavbě
a doslova stovky ve stádiu záměru nebo
zájmu. Pro jadernou energetiku se v minu-
lých dnech vyslovil i prezident Obama...

Z mých dosavadních vyjádření by mohl
vzniknout názor, že jsem jaderný dinosau-
rus. To určitě ne – respektuji všechny
druhy energie, obnovitelné zdroje i tzv.
„chytré energie“. Přesto jsem přesvědčen,
že tyto zdaleka nezabezpečí dostatek elek-
třiny pro všechny lidi na zemi. Jaderná
energetika tak stále zůstane významnou
součástí tradiční energetiky.

Můžete nám přiblížit svoji profesní cestu,
která Vás přivedla k jaderné energetice?

Ta byla jednoduchá. Po ukončení studia
na VUT FE v Brně se zaměřením na vý-
robu, užití a přenos elektrické energie jsem
nastoupil do Jaderné elektrárny Dukovany,
nejlepší profesní léta jsem strávil v Ja-
derné elektrárně Temelín a vše co jsem se
doposud naučil a poznal věnuji firmě EGPI. 

Na které momenty z dosavadní práce rád
vzpomínáte a proč?

Velice rád vzpomínám na svého prvního
vedoucího, Ing. Břeňka Štefka. Od něj jsem
si do budoucna vzal jeho způsob vedení
postavený na nevynucené autoritě zalo-
žené na vytvoření důvěryhodné pracovní
atmosféry.

Naopak, co byste, pokud by to šlo změnit,
udělal jinak?

Asi jsme měli být všichni důslednější
a při rozhodování o dostavbě Temelína
jsme se neměli spokojit pouze se dvěma
bloky, ale měli jsme trvat na dostavbě
všech čtyř bloků. Tím by nám odpadly
všechny nynější diskuze, pochybnosti,
problémy a starosti.

Jaké vlastnosti mají mít lidé, kteří pracují
v oblasti výzkumu a vývoje jaderné ener-
getiky?

Dle mého soudu vytrvalost, houževna-
tost, odolnost proti stresům, komunikativ-
nost a schopnost týmové spolupráce.

Při výběru zaměstnanců dáváte přednost
referencím nebo sázíte na intuici?

U mne se jedná o vyvážený mix. Pokud
to jde, pak preferuji spolupráci již se stu-
denty v rámci brigád či prací na dohodu,
které vyústí v řešení konkrétních prob-
lémů/projektů formou vypracování baka-
lářské či diplomové práce.

Které osobnosti jsou pro Vás vzorem
a proč?

O mně je známo, že jsem díky svému
otci „baťovec“. Pod tento pojem zařazuji
osobnosti Tomáše i Jana Antonína Baťu.
Z jejich odkazu si beru především:
•  Podnikání je službou veřejnosti.
•  Účast na přidané hodnotě, vnitropodni-

kový trh a podnikové vzdělávání jsou
hnacími silami firmy.

•  Každý spolupracovník je kapitálovým
spoluvlastníkem podniku, ne pouhým
„námezdníkem“.

•  Velký podnik vytvářejí jen velcí lidé.
•  Láska k podnikání i hory přenáší.
•  Od státu nežádáme nic víc, než aby nás

nechal podnikat.

Mohl byste nám na závěr říci své životní
krédo?

Při vedení týmu spolupracovníků: etika
v podnikání s důrazem na kvalitu práce
a kvalitu života svých spolupracovníků,
kteří jsou největším bohatstvím firmy. 

Osobní: čestnost, spolehlivost, vytrva-
lost, kreativita. 

�
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Zabírá plochu 1,3 ha. Celkový objem
úložných prostor čítá 55 000 m3 (do-
statek prostoru pro 180 000 sudů)

a stačí na uložení provozních odpadů
z obou českých jaderných elektráren. A to
i v případě prodloužení jejich životnosti na
40 let. Celkově se v areálu elektrárny na-
chází 112 železobetonových jímek uspořá-
daných do čtyř řad po 28 jímkách.

Do jedné jímky se při optimálním využití
prostoru vejde 1 600 sudů o objemu 200
litrů. Úložiště Dukovany bude dle předpo-
kladů provozováno do roku 2100. Roční
provoz úložiště stojí 14 milionů korun a je
hrazen z jaderného účtu, do kterého přispí-
vají všichni původci jaderných odpadů.

Ukládané odpady

Úložiště Dukovany se začalo stavět v roce
1987 a nyní je největším a nejmodernějším
úložištěm svého druhu v České republice.
Po technické a bezpečnostní stránce odpo-
vídá nejvyšším standardům v západo -
evropských státech. Nachází se v areálu
Jaderné elektrárny Dukovany a slouží
k ukládání nízko a středněaktivních radio-
aktivních odpadů, které vznikají v provozu
jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
Jsou zde ukládány odpady pevné (napří-
klad kontaminované ochranné pomůcky,
čisticí textilie, balicí materiály, papír, fólie,
elektroinstalační materiál, stavební suť
a podobně) i odpadní vody. Oba typy od-
padů procházejí před uložením úpravou,
zaměřenou především na zmenšení jejich

objemu. Ta probíhá v jiných provozech, do
úložiště jsou přijímány až ve stavu, kdy
jsou připravené k uložení. V ÚRAO Duko-
vany se ukládá měsíčně zhruba 200 sudů
jaderného odpadu z obou českých jader-
ných elektráren. 

Kontaminované odpadní vodě je věno-
vána speciální péče. Prochází několika -
stupňovou úpravou, než je bezpečně ulo-
žena v úložišti. Nejprve je voda odpařena,
což vede k zahuštění obsahu rozpuštěných
pevných radioaktivních látek až na 150

gramů v jednom litru. Takto vzniklý kon-
centrát posléze projde procesem bitume-
nace. Během něj se z koncentrátu odpad-
ních vod odpaří zbytek vody na bitumeno-
vém (asfaltovém) filmu. Vznikne tak směs
radioaktivních látek s bitumenem. Obsah
pevných látek v této směsi je 30 až 40 pro-
cent. Tato směs se ukládá do pozinkova-
ných 200litrových sudů a poté, co ztuhne,
jsou sudy uzavřeny. Pevné odpady jsou tří-
děny a následně upraveny dle jejich vlast-
ností. Sutě a elektroinstalační materiály se

Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany odpovídá 
nejvyšším technickým a bezpečnostním standardům
Dvacáté narozeniny slaví v letošním roce Úložiště radioaktivních odpadů (ÚRAO) Dukovany, 
které je v provozu od roku 1995. 
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Umísťování sudu do jímky
pomocí jeřábu

Jímka se sudy radioaktivních odpadů



shromažďují přímo v sudech. Oproti tomu
balicí materiály jsou do sudů lisovány.
Spalitelné odpady nejdříve putují do spe-
ciálních spaloven ve švédském Studsviku.
Vzniklý popel se vrací v sudech zpět do Du-
kovan. O úpravu všech odpadů, které jsou
v Dukovanech ukládány, se stará společ-
nost ČEZ.

Bezpečnost a životní prostředí

V úložišti se ukládají a zneškodňují pevné
odpady a látky obsažené v odpadních vo-
dách. Teprve po náležité úpravě mohou
být oba typy odpadů bezpečně uloženy. Po
jeřábové dráze umístěné na horních hra-
nách jímek pojíždí portálový jeřáb, obslu-
hovaný z kabiny stíněné proti účinkům ra-
dioaktivního záření. Jeřáb umožňuje mani-
pulovat se sudy určenými k uložení i s be-
tonovými panely, jimiž jsou jímky zakrý-
vány. Poté, co sudy převezme Správa úlo-
žišť radioaktivních odpadů, jsou sudy vy-
skládány na pojízdnou rampu, odkud jsou
pomocí jeřábu odvezeny nad ukládací
jímku a uloženy na přesně určené místo.

Jímky jsou po zaplnění zality betonovou
směsí tak, aby mezi sudy nezůstal volný
prostor. Celá jímka se poté překryje silno -
stěnným polyethylenem, který nepro-
pouští srážkovou vodu. Jako poslední ba-
riéra slouží silný betonový panel, který je
umístěn nad polypropylenem. Životní pro-
středí je tedy chráněno systémem několika
bariér: betonovou výplní mezi sudy, stě-
nami sudů, bitumenovou matricí a kon-
strukcí jímek. Úložiště je navíc umístěno na
území tvořeném čtvrtohorními jílovitými
sedimenty, které nepropouštějí vodu.

Bezpečnost provozu úložiště a bezpečné
nakládání s radioaktivními odpady jsou za-
jišťovány v souladu s provozní a bezpeč-
nostní dokumentací schvalovanou Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
Nedílnou součástí komplexních bezpeč-
nostních opatření je evidence radioaktiv-
ních odpadů v souladu se zákonnými po-
žadavky. Při ukládání každého sudu je za-
znamenán původce odpadu, datum ulo-
žení, poloha uložení v jímce, hmotnost, ak-
tivita obsažených radionuklidů a další
údaje. 

Monitorování

Smyslem ukládání radioaktivních odpadů
je ochrana životního prostředí před nežá-
doucími vlivy radioaktivního záření. Aby se
vyloučily jakékoliv pochybnosti o plnění

tohoto cíle, je nutné lokalitu úložiště a jeho
nejbližší okolí monitorovat. Požadavky na
radiační monitorování plynou přímo z ato-
mového zákona a příslušné vyhlášky Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost. Plá-
nování a provádění všech kontrol a měření
se provádí v souladu s programem moni-
torování, schváleným tímto úřadem. Do-
davatel ČEZ zajišťuje služby monitorování
osob, pracoviště, výpustí a okolí úložiště,
a dále činnosti s těmito službami souvise-
jící (mj. vyhodnocení, záznamy a předá -
vání výsledků). Radiační monitorování za-
hrnuje monitorování osob (plošná aktivita

beta, vnitřní kontaminace, osobní efektivní
dávka), pracovního prostředí (dávkový pří-
kon gama záření, povrchová kontaminace
beta, příkon dávkového ekvivalentu gama)
a okolí úložiště (příkon dávkového ekviva-
lentu gama, objemová aktivita vybraných
radionuklidů ve výpustích). Výsledky mě-
ření leží pod limity stanovenými Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost v povo-
lovací dokumentaci úložiště.

Z dosavadních výsledků monitorování
vyplývá, že provoz úložiště radioaktivních
odpadů Dukovany odpovídá všem bezpeč-
nostním kritériím, jež byla stanovena Stát-
ním úřadem pro jadernou bezpečnost
a veškeré hodnoty měřených veličin ne-
přesahují povolené limity.

Úložiště radioaktivních odpadů Duko-
vany bude podle současných předpokladů
provozováno do roku 2100. Po jeho uza-
vření bude následovat třísetleté období tzv.
institucionální kontroly. Po tuto dobu bude
areál úložiště oplocen a střežen a bude
monitorován případný výskyt nebezpeč-
ných látek v monitorovací síti. To, že úlo-
žiště v této době nebude představovat pro
své okolí žádnou hrozbu, bylo před jeho
vybudováním a zprovozněním doloženo
bezpečnostní zprávou. Dodržení poža-
davků radiační ochrany se prokazuje v bez-
pečnostních rozborech, které jsou součástí
bezpečnostní zprávy.

Úložiště radioaktivních odpadů v ČR

Česká republika má bohaté zkušenosti
v ukládání radioaktivních odpadů. V sou-
časnosti se tyto odpady ukládají celkem na
třech místech. Kromě letošního jubilanta,
úložiště Dukovany, se na území České re-
publiky nacházejí ještě další dvě úložiště
nízko a středněaktivních odpadů. Úložiště
Bratrství u Jáchymova je určeno pro od-
pady obsahující přírodní radionuklidy (ra-
dionuklidy vyskytující v přírodě). Třetím
čes kým úložištěm je Richard u Litoměřic.
Toto úložiště je vybudováno v prostorách
bývalého vápencového dolu a slouží
k ukládání tzv. institucionálních odpadů. To
jsou radioaktivní odpady vznikající mimo
energetiku, například ve zdravotnictví,
v průmyslu či ve výzkumu. �
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Životnost a kontrola tohoto úložiště
je plánována na 300 až 500 let. Bariéry
úložiště představuje za prvé okolní
podložní hornina s dobrými hydrogeo-
logickými vlastnostmi, za druhé kon-
strukční bariéra ukládacích jímek s as-
faltopropylenovou  izolační vrstvou, za
třetí vlastní matrice upravených od-
padů a za čtvrté betonová směs, kterou
je jímka zalita před jejím uzavřením.
Kapacita úložiště je dostačující pro ulo-
žení všech nízkoaktivních odpadů
z provozu elektráren Dukovany a Te-
melín, a to i v případě, že životnosti
těchto elektráren budou prodlouženy
až na 60 let. Vedle úložiště je pak re-
zervní plocha pro postavení nového
úložiště o stejné kapacitě.

RNDr. Jiří Slovák, ředitel SÚRAO, 
pro časopis CzechIndustry

Přeprava kontejneru do jímky

Přeprava kontejneru s odpady

Doprava odpadu do areálu úložiště



Uzavíráme jaderný palivový cyklus

V současné době je ve většině jaderných
elektráren světa používán palivový cyklus,
který je označován za otevřený. Znamená
to, že vytěžená uranová ruda je mecha-
nicky a chemicky zpracována, vzniklý ma-
teriál je obohacen a jsou z něj vyrobeny
palivové tablety. Následuje fabrikace pali-
vové kazety, která je potom zavezena do
aktivní zóny jaderného reaktoru. Po vy-
jmutí z reaktoru je palivo již jen skladováno
a strategie většiny zemí, včetně České re-
publiky, počítají s jeho uložením do hlubin-
ného úložiště na desítky tisíc let, po které
potrvá pokles aktivity na úroveň přírod-
ního pozadí.

Přesto nelze použité jaderné palivo
označovat za odpad, legislativně jím ani
není, ale za významnou energetickou suro-
vinu, neboť obsahuje procentuálně větší
množství štěpitelného uranu 235 než pří-
rodní uran a také další energeticky využi-

telné látky. Proto společnosti zabývající se
výrobou paliva a vývojem jaderných reak-
torů cílí na tak zvané uzavření palivového
cyklu.

Znamená to, že použité palivo je přepra-
cováno a zbývající uran a plutonium, které
bylo vygenerováno štěpením v reaktoru,
jsou použity pro výrobu paliva MOX. Jako
štěpitelná látka zde tedy slouží směs oxidů
uranu a plutonia. Zbylé látky, pokud jsou
od nich navíc ještě odděleny tzv. minoritní
aktinidy, jsou potom ukládány do úložiště
aktivních odpadů, avšak jejich poločas roz-
padu bývá o několik řádů kratší než v pů-
vodním případě, takže je nutné je izolovat
od životního prostředí jen několik stovek
let.

Směsné palivo je možné používat v te-
pelných (tlakovodních a varných) i rych-
lých reaktorech. První pokusy v tepelném
reaktoru byly provedeny v roce 1963, ale
o použití v průmyslovém měřítku mů-
žeme mluvit až od 80. let. K největším prů-

kopníkům paliva MOX pro tepelné reak-
tory se řadí Japonsko a Francie. Z japon-
ských 43 reaktorů, které byly v provozu
před fukušimskou havárií používalo až 10
palivo MOX, které tvořilo třetinu aktivní
zóny. Přes 30 reaktorů z Francie, Ně-
mecka, Švýcarska a Belgie používá stejný
poměr klasického a směsného paliva. Až
poloviční podíl směsného paliva v aktivní
zóně nemění výrazně provozní charakte-
ristiky reaktoru a vyžaduje modifikace jen
menšího rozsahu, například rozšíření
počtu řídicích tyčí. Nové typy reaktorů
jsou projektovány tak, aby bylo možno je-
jich aktivní zónu zcela zaplnit směsným
palivem.

Tímto ale ještě není možno palivový cy-
klus zcela uzavřít a opakovaně recyklovat
použité palivo. Izotopické složení použi-
tého směsného paliva z tepelného reak-
toru totiž omezuje možnost další recyklace
a takřka veškeré čeká ve skladech na větší
rozšíření rychlých reaktorů.

Jaderné palivo poskytuje stále něco nového
Cílem vývoje v oblasti reaktorové technologie a jaderného paliva je v současnosti uzavírání
palivového cyklu, ale podstatnou měrou jsou také modifikovány palivové soubory pro současné
reaktory, což přináší stále nové benefity pro spolehlivost a ekonomičnost jejich provozu. Mezi
reaktory typu VVER zastávají výsadní postavení české Dukovany, které jsou iniciátorem mnohých
modifikací.
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V tepelných reaktorech je používán mo-
derátor (v našich jaderných elektrárnách
hraje jeho roli voda), který zpomaluje neu-
trony a zvyšuje tak pravděpodobnost jejich
záchytu jádrem uranu 235. Rychlé reaktory
jsou chlazeny olovem, sodíkem či plyny,
které nemají vlastnosti moderátoru, takže
neutrony nejsou zpomalovány. Díky tomu
dochází výrazně častěji k záchytu neutronu
uranem 238, který se potom dvěma beta
rozpady přeměňuje na štěpitelné pluto-
nium 239. Při vhodné konstrukci aktivní
zóny je tak možné generovat více paliva,
tedy štěpitelných látek, než je do reaktoru
zavezeno a reaktor potom nazýváme mno-
živý. Právě tato vlastnost je zásadní pro
uzavření palivového cyklu, protože umož-
ňuje maximálně energeticky využít mate-
riály obsažené v jaderném palivu, ať jde
o uran 238 či štěpné produkty vznikající
během rozpadu štěpitelných prvků.

Nejzdařileji probíhá vývoj rychlých reak-
torů v Rusku, kde je v současnosti spouš-
těn reaktor BN-800, další článek spojující
první prototypové sodíkové reaktory s ko-
merčním typem. Tím má být BN-1200,
jehož projekt již je připraven v ruské pro-
jekční kanceláři OKBM Afrikantov patřící
do státní korporace pro jadernou energii
Rosatom. Projekt bude modifikován na zá-
kladě provozních zkušeností s reaktorem
BN-800 a do roku 2030 mají v Rusku vznik-
nout tři bloky s komerční verzí rychlého so-
díkového reaktoru. Tyto reaktory budou
mít aktivní zónu zcela zaplněnou směsným
palivem a budou recyklovat použité palivo
z tlakovodních reaktorů. Vývojem paliva
pro rychlé reaktory se zabývá palivová
společnost TVEL, která dodává palivo také
do všech českých reaktorů, ať jde o ener-
getické v jaderných elektrárnách Dukovany
a Temelín, nebo o dva výzkumné v Řeži či
jeden školní v Praze.

Do projektu reaktoru BN-800 byly zapo-
jeny také čeští dodavatelé. Šlo například
o firmy ARAKO a SIGMA GROUP, které do-
daly přes tisíc kusů armatur a čerpadla pro
hasicí systémy.

Ruský Rosatom realizuje program Pro-
ryv, který má za cíl převést z výzkumných
ústavů do praxe technologie pro uzavřený
palivový cyklus. Znamená to projekty řady
rychlých reaktorů, ať už jde o již zmíněné
sodíkové reaktory, nebo inovativní typy
malých rychlých reaktorů. Největší důraz
je kladen na reaktory řady BN, které jsou
celosvětově nejúspěšnějšími sodíkovými

reaktory, protože jsou komerčně provozo-
vány výrazně delší dobu než jejich ekviva-
lenty z Francie, Japonska či Spojených
států.

Vývojový ústav NIKIET se zabývá projek-
tem reaktoru MBIR, který bude po svém
spuštění nejvýkonnějším výzkumným
rychlým reaktorem a na jehož projektování
se podílí i uherskobrodská společnost EGP

Invest. Ta je také zapojena do vývoje dal-
šího malého rychlého reaktoru – jde
o SVBR-100 chlazený olovem a bismutem,
který projektuje společnost AKME-Engi-
neering. Harmonogram projektu nasvěd-
čuje, že půjde o světově první malý rychlý
reaktor, který bude spuštěn. A posledním
inovativním ruským projektem je BREST-
300, což je malý reaktor chlazený olovem
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První palivové kazety se směsným palivem pro
reaktor BN-800, které byly vyrobeny podnikem
NIIAR v Dimitrovgradu v rámci zkušební výroby,
která v současnosti přechází na průmyslovou.

Horní konec makety palivové kazety pro rychlý reaktor chlazený sodíkem BOR-60 sloužící
k výzkumným účelům.

Zkušební kazeta s nitridovým palivem pro reaktor BREST-300 pro ozařovací zkoušky.



vyvíjený ústavem NIKIET a bude používat
nitridové jaderné palivo. Všechny zmíněné
společnosti jsou součástí Rosatomu a spo-
lečně se snaží převést nové technologie
rychlých reaktorů z rýsovacích prken do
praxe.

Pro nové reaktory je potřeba také vyvíjet
nová paliva, čímž se zabývají vývojové
podniky společnosti TVEL, ruského vý-
robce jaderného paliva. V podniku Gorno-
chimičeskij kombinat kupříkladu vznikla
prototypová linka na výrobu směsných pa-
livových tablet pro reaktor BN-800 a také
linka na výrobu nitridového paliva pro re-
aktor BREST-300. Mechanické i ozařovací
zkoušky nitridového paliva již probíhají,
aby bylo včas připraveno pro výrobní blok
s tímto novým typem reaktoru. Ruský ja-
derný průmysl naznačuje, že v příštích de-
seti letech bychom se mohli dočkat mnoha
novinek v oblasti jaderných technologií,
obzvláště rychlých reaktorů.

Vývoj paliva pro současné reaktory
přináší další úspěchy
Také v oblasti paliva pro současné reaktory
typu VVER bychom našli řadu inovativních
kroků, které přispívají k jeho spolehlivosti
a efektivitě. Příkladem může být délka jeho
pobytu v aktivní zóně: zatímco původně
byla každá kazeta v reaktoru tři roky, právě
licencovaný nový typ je určen pro šestiletý
palivový cyklus.

Výrobce TVEL spolupracuje při vývoji
paliva pro reaktory typu VVER s odborníky
z českých společností ČEZ, ŠKODA JS,
ÚJP Praha, ÚJV Řež a ALVEL. K jejímu
podstatnému prohloubení došlo v roce
1996, kdy TVEL zvítězil v tendru na do-
dávky paliva pro Dukovany nad americ-
kým Westinghouse. Elektrárna tak získala
nový typ paliva pro čtyřletý palivový cy-
klus a dodnes pro ni TVEL dodává své pa-
livové novinky.

Z uvedených společností je nejmladší
ALVEL, která byla v roce 2011 založena br-
něnskou společností ALTA a společností
TVEL. Je zaměřen na lokalizaci služeb v ob-
lasti palivového cyklu jaderných elektráren
na území Evropské unie, a to včetně vý-

zkumné a vývojové činnosti, a také posi-
luje spolupráci českých organizací přímo
s ruským výrobcem TVEL.

Palivo je vyvíjeno jednak z hlediska ob-
sahu štěpitelného uranu a za druhé z hle-
diska spolehlivosti, oba faktory mají pro
provozovatele elektrárny především eko-
nomický přínos. Zvyšováním množství
uranu 235, který obsahuje palivová kazeta,
umožňuje prodloužit její pobyt v aktivní
zóně. Toho lze dosáhnout zvyšováním
počtu palivových tablet v proutku, ale také
jejich rozměry a zmenšením či odstraně-
ním centrálního otvoru. K větší efektivitě
paliva přispívá i profilování obohacení, kdy
v jedné kazetě jsou různě obohacené
proutky. Dále je také vhodné redukovat
materiály s parazitickou absorpcí neu-
tronů.

V počátcích vývoje reaktorů byl díky ne-
dostatku zkušeností kladen velký důraz na
projektové rezervy, které spolu s vývojem
technologií a získanými zkušenostmi dnes
poskytují prostor pro inovace zlepšení
efektivity provozu. Cesta intenzivního vý-
voje nastoupená ruskými a českými odbor-
níky v oblasti vývoje paliva pro reaktory
VVER přináší mnohé pokroky. Z nich lze
jmenovat třeba palivové soubory Gd-1
s gadoliniovým vyhořívajícím absorbáto-
rem zavážené do dukovanských reaktorů
od roku 2003, které umožnily přechod na
pětiletý palivový cyklus. S tím, jak se zkra-
cují pravidelné odstávky bloků, musí být
obsah uranu 235 v palivu dále zvyšován,
aby v reaktoru stále vydržely pět let. Toho
má dosáhnout nové palivo s označením
Gd-2M, které Dukovany používají od roku
2008.

Moderními technologiemi kontroly kva-
lity je možno dosahovat ještě větší spoleh-
livosti paliva než bylo dříve zvykem. V pří-
padě zjištění netěsnosti některého palivo-
vého proutku, musí být celá kazeta vy-
jmuta z aktivní zóny a uzavřena do speci-
álního hermetického obalu, v němž je
potom skladována. Reaktor musí být proto
odstaven a každý den, kdy nevyrábí elek-
třinu, stojí jeho provozovatele miliony,
takže na spolehlivost klade velký důraz.
Například v Dukovanech byly zazname-

nány netěsnosti v řádu jednotek proutků
z celkových milionů, které reaktory prošly
za téměř 30 let jejich provozu, což je skvě-
lým vysvědčením nejen pro výrobce a do-
davatele firmu MSZ ve městě Elektrostal
u Moskvy (dnes součást společnosti TVEL)
dodávající palivo do JE Dukovany od jejího
spuštění, ale i pro samotné pracovníky
ČEZ, kteří jadernou elektrárnu provozují.

Pokračování vývoje a jeho přínosy v ob-
lasti ekonomiky a spolehlivosti provozu
paliva ukazují, že jaderné reaktory VVER-
440 stále nejsou minulostí, ale i po něko-
lika desítkách let jejich provozu je možno
dále zlepšovat efektivitu jejich provozu
a představují dobrou perspektivu jak pro
provozovatele, tak i dodavatele paliva. 

Palivo pro vesmír 

Zajímavé aplikace pro jadernou energe-
tiku může znamenat i vesmírný jaderný
pohon, který vyvíjí Rosatom ve spolupráci
s rus kou Federální kosmickou agenturou
Ros kosmos. Malý vysokoteplotní plynem
chlazený reaktor má poskytovat energii
pro pohon, který bude schopen dopravit
misi na Mars během dvou až čtyř měsíců,
avšak klade velké nároky na použité mate-
riály.

Projektováním reaktoru se zabývá vývo-
jový ústav NIKIET patřící do Rosatomu
a vývojem paliva společnost TVEL. Testy
zkušebních palivových souborů probíhají
od loňska v závodu MSZ, kde je vyráběno
také palivo pro české jaderné elektrárny.
Soubory pro vesmír jsou vyrobeny z oxidu
uranu používaného pro klasické jaderné
palivo, avšak s vyšším stupněm oboha-
cení, aby reaktor mohl být kompaktnější.
Základní konstrukční materiál představuje
monokrystalická slitina žáruvzdorných
kovů na bázi molybdenu.

Klasické reaktory pracují při teplotách
přibližně o 1000 stupňů nižších, takže vý-
vojáři hledají nové materiály, které by vy-
držely v takovém pracovním prostředí.
Díky vesmírnému programu tak získáváme
znalosti o nových materiálech a reakto-
rech, které by jednou mohly získat uplat-
nění i v pozemské jaderné energetice. �
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Model reaktoru pro vesmírný pohon 
o výkonu v řádu megawattů.
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Delegace organizace CEA se sezná-
mila s postupy pro manipulaci s ja-
derným palivem ve třetím bloku Bě-

lojarské jaderné elektrárny s reaktorem
BN-600. Šlo o dopravu čerstvého paliva,
jeho uskladnění před použitím, zavezení
do reaktoru i odvoz použitého paliva do
přepracovacího závodu. Součástí návštěvy
byla také konference francouzsko-ruské
pracovní skupiny, která zpřesnila pod-
mínky zakázky na testování palivových
kazet.

Dalším krokem bude výroba palivových
kazet pro reaktor ASTRID, která proběhne
ve Francii. Následně budou přepraveny do
ruského výzkumného Ústavu jaderných re-
aktorů NIIAR, kde budou umístěny do
kazet používaných v aktivní zóně reaktoru
BN-600. Po několika letech ozařování
budou vyjmuty a v laboratoři proběhne
analýza jejich spolehlivosti.

Návštěva proběhla v rámci dohody
o spolupráci při mírovém využívání ja-
derné energie, kterou má Rosatom uza-
vřenu s organizací CEA. Spolupráce mezi
Francií a Ruskem v oblasti rychlých reak-
torů probíhá již dva roky. V rámci ní bylo

například do Ruska dodáno chladicí mé-
dium pro reaktor BN-800, větší verzi BN-
600. Dva tisíce tun tohoto kovu byly vyro-
beny ve Francii, kde je k dispozici výrobní
technologie v patřičné reaktorové kvalitě.

Reaktor ASTRID

Organizace CEA (Commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies alternatives),
jejíž zástupci navštívili Bělojarskou JE, je
přední evropskou výzkumnou organizací
zaměřující se na oblast energetiky a ob-
rany. Jejím hlavním projektem v jaderné
energetice je vývoj rychlého reaktoru
ASTRID (Advanced Sodium Technological
Reactor for Industrial Demonstration) chla-
zeného sodíkem, ale spolupracuje také při
vývoji rychlého reaktoru ALLEGRO chlaze-
ného plynem, což je projekt zemí Visegrád-
ské čtyřky.

Reaktor ASTRID patří k pokročilým reak-
torům IV. generace a má se stát spojova-
cím článkem mezi francouzskými rychlými
reaktory Phénix a Superphénix a komerč-
ními sodíkem chlazenými bloky. Jeho elek-
trický výkon činí 600 MWe, v případě ko-
merčního typu se počítá s výkonem do
1500 MWe. Stejně jako jeho předchůdci,
bude i ASTRID používat palivo MOX,
s jehož provozem v rychlých reaktorech
má Francie 40leté zkušenosti. Ve srovnání
se svými předchůdci však přináší mnoho

Při vývoji francouzského reaktoru ASTRID 
bude pomáhat Bělojarská JE
V ruském rychlém reaktoru BN-600 bude testováno palivo pro francouzský reaktor ASTRID. Se
zástupci Rosatomu se na tom dohodli představitelé francouzské výzkumné organizace CEA během
návštěvy Bělojarské jaderné elektrárny.

V popředí stojí dvojblok Bělojarské jaderné
elektrárny s předchůdci reaktorů RBMK, v pozadí je
blok s rychlým reaktorem BN-600, (zdroj Rosatom)

Palivové kazety s šestiúhelníkovým průřezem
poskládané do plánované podoby aktivní zóny
reaktoru ASTRID, (zdroj CEA)
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nových a inovativních řešení, která zlepšují
jeho bezpečnost a ekonomiku provozu.

Hlavním rozdílem oproti předcházejícím
francouzským rychlým reaktorům je jiný
typ aktivní zóny. Jak SFRv2 tak CFV se sklá-
dají z palivových kazet s šestiúhelníkovým
průřezem. Ve střední části aktivní zóny
typu SFRv2 se nachází kazety se štěpným
materiálem (oxid uraničitý) a vnější obálku
tvoří kazety s množivým materiálem
(směsné palivo). Celá aktivní zóna je
potom obklopena reflektorem neutronů.
Tento jednodušší postup však vede k jedné
nepříjemné vlastnosti, a to ke kladnému
teplotnímu dutinovému koeficientu reakti-
vity. To znamená, že pokud dojde na zahřá-
tých palivových souborech k úbytku so-
díku, reaktivita poroste a stejně tak i výkon
reaktoru. Tento efekt sice zvládají systémy
řízení reaktoru potlačovat již desítky let, ale
vývoj nových reaktorů jde jiným směrem.

Cílem projektantů je dosáhnout tak-
zvané inherentní bezpečnosti, tedy vylou-
čit vznik vážných poruch a havárií již z prin-
cipu. Proto byl vyvinut typ aktivní zóny
CFV, který má záporný tepelný dutinový
koeficient reaktivity, takže úbytek sodíku
kolem rozpálených palivových souborů
vede k utlumování řetězové štěpné reakce.

Toho lze dosáhnout například tím, že
každá palivová kazeta bude mít několik
částí. Nejspodnější tablety budou z množi-
vého materiálu, vystřídá je sloupec paliva
ze štěpného materiálu, poté bude následo-
vat opět množivá vrstva a další štěpná
vrstva. V horní části palivové kazety potom
bude dutina vyplněná sodíkem a až nad ní
bude stínění. Vnější část aktivní zóny je vy-
skládána jiným typem kazet s chybějící
druhou množivou vrstvou.

Nového reaktoru se však jen tak nedoč-
káme. Prozatím se nachází ve fázi projek-
tování na úrovni basic design, to znamená,
že projektanti zatím řeší především kon-
cepční stránku reaktoru. Konkrétním kon-
strukčním a stavebním řešením se budou
zabývat od roku 2018, kdy projekt přejde
do fáze detail design. Na rok 2019 je plá-
nováno udělení stavebního povolení a od
roku 2020 by na staveništi měly probíhat
stavební práce. Kritičnosti má být dosa-
ženo v roce 2025 a o dva roky později by
měl být ukončen zkušební provoz a reaktor
přejde do komerčního provozu. Autoři pro-
jektu počítají s přibližně deseti lety provozu
reaktoru ASTRID na získání zkušeností
s tímto typem a řešení jaderného ostrova
a na jejich zapracování do projektu ko-
merčního bloku.

Rychlé reaktory řady BN

Čeho se ale dočkáme velmi brzy, je ukon-
čení zkušebního provozu reaktoru BN-800
a zahájení jeho komerčního provozu. Tento
reaktor je zatím posledním typem řady rus -
kých rychlých reaktorů BN, avšak zdaleka
není zakončením jejich vývoje.

První energetický rychlý reaktor na světě
byl spuštěn poblíž kazašského města
Aktau (dříve Ševčenko) na pobřeží Kaspic-
kého moře a nesl označení BN-350. Mezi
lety 1973 a 1999 vyráběl elektřinu a odso-
loval mořskou vodu, která byla po zpraco-
vání dodávána do vodovodní sítě.

Jeho následovníkem je reaktor BN-600,
který byl uveden do provozu v roce 1981
v Bělojarské JE ve Sverdlovské oblasti
Ruska. Jde o projektový typ, který posouvá
řadu BN ke komerčnímu reaktoru ekono-

Řez reaktorem ASTRID. V dolní části reaktorové
nádoby je umístěn zvláštní vnitroreaktorový
lapač taveniny. Tato komponenta je zálohou
všech bezpečnostních systémů a zajišťuje
oddělení aktivní zóny od životního prostředí i při
selhání všech soustav, které selhat teoreticky
mohou, i těch, které selhat nemohou a spoléhají
jen na přírodní děje (např. gravitační spád vody
chladicí zvnějšku reaktorovou nádobu
a přirozená cirkulace sodíku), (zdroj CEA)

Komponenty primárního okruhu, které budou
umístěny uvnitř reaktorové nádoby, včetně
tepelných výměníků sodík-sodík. Tyto výměníky
brání úniku sodíku primárního okruhu
z reaktorové nádoby a tím zamezují jeho
kontaktu se vzduchem za jakýchkoliv okolností.
Sodík vložného okruhu není v kontaktu
s jaderným palivem, a tedy nemůže být
kontaminován štěpnými produkty, takže jeho
případný kontakt se vzduchem není tak závažný.

(zdroj CEA)

Řez reaktorovou budovou, která je z důvodu vyšší seismické stability konstruována ve tvaru kvádru.
(zdroj CEA)
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micky konkurenceschopnému nejrozšíře-
nějším typům.

Cesta vedla přes další projektový typ,
jehož výstavba byla na dvacet let přeru-
šena kvůli rozpadu východního bloku
a s ním spojeným hospodářským podmín-
kám. K dosažení kritičnosti reaktoru BN-
800 došlo v červnu loňského roku a letos
by měl být ukončen zkušební provoz. Pak
bude zahájeno zkušební uzavření palivo-
vého cyklu, které je dnes v jaderné energe-
tice s napětím očekáváno. Tlakovodní re-
aktory, které jsou v současnosti nejpouží-
vanější, nedokáží plně využít potenciál ja-
derného paliva, takže je do budoucna plá-
nováno, že bude přepracováváno a využito
v rychlých reaktorech. Ty totiž dokáží pře-
měnit a rozštěpit látky, které tlakovodní re-
aktory nezvládnou.  Díky tomu, že z neště-
pitelného materiálu vzniká štěpný, se rych-
lým reaktorům také říká množivé.

Tímto postupem je možno energeticky
zužitkovat také některé štěpné produkty,
které zůstávají v palivu tlakovodních reak-
torů, především těch s velmi dlouhým po-
ločasem rozpadu. Jaderné palivo tak ne-
bude nutno skladovat miliony let odděleně
od životního prostředí, ale jeho aktivita do-
sáhne úrovně přírodního uranu již za něko-
lik staletí. Avšak aby se to stalo realitou,
mají před sebou vědci ještě dlouhou cestu.

Reaktor BN-600 je používán pro testo-
vání nových druhů paliva MOX i nitridové
a tak hraje významnou roli při uzavírání pa-
livového cyklu. Výzkumný úkol, který se
tím zabývá, nese název Proryv (česky Prů-
lom) a je jedním z nejdůležitějších projektů
ruské společnosti pro atomovou energii
Rosatom.

Ekonomičnost provozu reaktoru BN-800
není dostatečná na to, aby se uplatnil jako
komerční typ. Náklady na kW instalova-
ného výkonu vychází přibližně na 1,5náso-
bek hodnoty pro reaktor VVER-1000. I tak

ale Čína plánuje stavbu dvou reaktorů to-
hoto typu jako prvního krůčku při uzavírání
svého palivového cyklu. Do roku 2018 má
být v této zemi v provozu bezmála 50 tla-
kovodních reaktorů a bude zahájena vý-
stavba dalších desítek bloků tohoto typu.
Proto potřebuje flotilu rychlých reaktorů,
které by přeneseně řečeno „spalovaly“ po-
užité palivo z tlakovodních reaktorů.

Součástí čínského programu na rozvoj
rychlých reaktorů je i výstavba dvou bloků
s BN-800, které by měly být spuštěny
kolem roku 2025. V budoucnu se ale má
opírat především o reaktory domácí kon-
strukce. Proto také zahájila spolupráci
s rus kými odborníky z projekční kanceláře
OKBM Afrikantov. Ve spolupráci s OKB Gi-
dropress a ústavem NIKIET a Kurčatovo-
vým ústavem vznikl reaktor CEFR. Jde
o vývojový typ rychlého reaktoru čínské

konstrukce, který má instalovaný výkon 20
MWe a konstrukčně vychází z řady BN. Na
jeho základě má do roku 2020 vzniknout
projektový blok 600 MWe a po roce 2028
má být spuštěn i demonstrační komerční
blok o výkonu 1000 MWe.

Budoucnost reaktorů BN spočívá v typu
BN-1200, který má být konkurenceschopný
tlakovodním reaktorům. Společnost OKBM
Afrikantov již má vypracován projekt, který
nyní upravuje na základě zkušeností získa-
ných provozem BN-800. Po roce 2025 by
v ruských jaderných elektrárnách měly být
spuštěny tři bloky s reaktorem BN-1200,
které se stanou prvními skutečně komerč-
ními sodíkovými reaktory.

Palivo pro rychlé reaktory BN vyrábí
a dodává ruská palivová společnost TVEL,
která zásobuje jaderným palivem všechny
české jaderné reaktory. �

Typ aktivní zóny CFV, který díky zápornému teplotnímu dutinovému koeficientu reaktivity slibuje vyšší
stupeň inherentní bezpečnosti (zdroj CEA)

Dokončování výstavby reaktorové budovy
čtvrtého bloku Bělojarské jaderné elektrárny
s rychlým reaktorem BN-800 (zdroj: Rosatom)



V palivoenergetické bilanci zvýšit
úlohu jaderné energetiky a zemního
plynu. Instalovaný výkon jaderných

elektráren zvýšit k roku 2000 nejméně na 10
tisíc MW. Rozvoj jaderné energetiky opírat
nadále o spolupráci se SSSR. Dále zdoko-
nalovat plánování, projektování, investor-
skou i dodavatelskou přípravu a realizaci
výstavby jaderných elektráren. Zlepšit eko-
nomii této výstavby, racionalizovat provoz
jaderných elektráren a nadále dosahovat
jejich vysokého provozního využití a spo-
lehlivosti.“

Při realizaci těchto cílů připadá vý-
znamná úloha Státnímu cílovému pro-
gramu 01 – Rozvoj jaderné energetiky do
roku 2000 (dále jen SCP 01). Vzhledem k vý-
znamu jaderné energetiky pro krytí energe-
tické bilance považujeme za účelné infor-
movat širší energetickou veřejnost o dosa-
vadních poznatcích tohoto programu.

SCP 01 vychází ze základních materiálů,
které byly zpracovány nejen ve spolupráci
s dílčími gestory, ale s výzkumnou, pro-
jekční a hospodářskou základnou resortu
FMPE. Údaje z projektu SCP 01 byly již sou-
částí zpřesněného výhledu rozvoje resortu
a odvětví paliv a energetiky do roku 2000
až 2005. Uvedené materiály vymezily místo
a úlohu jednotlivých forem energie v ener-
getickém hospodářství ČSSR. Předpokládá
se změna struktury palivoenergetické bi-
lance provázená snižováním podílu pev-
ných paliv a narůstáním podílu jaderného
paliva. Přitom však nesmí být podceněna
ani úloha stále rozhodujícího uhlí, ani pře-
ceněny schopnosti a možnosti jaderné
energie.

S tím souvisí i postoj k provozu parních
elektráren. Jejich nižší využití při výrobě
elektrické energie v porovnání s jadernými
elektrárnami nemůže být důvodem snížené
péče o jejich zařízení tím spíše, že vzrůstá
jejich vliv na krytí dodávek tepla pro sou-
stavy centralizovaného zásobování teplem
a zůstává jejich úloha při krytí výkonu elek-
trizační soustavy, odchylek ve spotřebě
elektřiny, resp. výrobě v jaderných elektrár-
nách (dále jen JE), apod. 

SCP 01 vyúsťuje v řadě případů do kon-
krétních závěrů, i když v celkovém pojetí je
nutné jej považovat za otevřený program.
Jeho otevřenost vyplývá z nedokončené
osmé pětiletky a neuzavřených mezinárod-
ních kooperačních dohod v rámci RVHP.
SCP 01 může obsahovat změny současně
projednávané ústředními orgány, zejména
v oblasti výrobních úkolů, fondové a do-
vozní náročnosti a úkolů rozvoje vědy
a techniky (dále jen RVT).

Oblast RVT bude nutné prohloubit. Jde
především o zapracování do plánu rozho-
dujících úkolů vědeckotechnického rozvoje
pro oblast jaderné energetiky vyplývajících
z komplexního programu vědeckotechnic-
kého pokroku zemí RVHP do roku 2000.
Dále jde o provázanost úkolů RVT mezi jed-

notlivými resorty s vyloučením překrývání
a dublování zodpovědnosti. Jako konkrétní
příklad lze uvést řešení diagnostiky pro-
vozu jaderných elektráren, které je zapraco-
váno v úkolech FMHTS, FMPE, ČSKAE.
Dále bude třeba upřesnit některé výstupy
v ekonomické oblasti.

Hlavní cíle a problémy SCP 01

1. Současná varianta programu předpo-
kládá dosažení instalovaného výkonu JE
10 280 MW v roce 2000 podle zadání sta-
noveného pro FMPE ze strany SPK
a SKVTRI. Tento úkol byl potvrzen SPK i ve
výboru RVHP pro plánování.

V programu je předpokládaná doba mezi
uváděním bloků do provozu JE Temelín 18
měsíců. Tento krok naznačuje možnost
urychlit výstavbu JE do roku 2000 a dosáh-
nout v tomto roce další zvýšení instalova-
ného výkonu. Využití této možnosti musí
být zvažováno z národohospodářského hle-
diska, neboť i stávající program je značně
náročný na celospolečenské zdroje. Rych-
lejší rozvoj by příznivě ovlivnil ekologický
program a zabezpečil by krytí předpokláda-
ného podílu výroby při rychlejším růstu
spotřeby elektrické energie, jehož tendence
se výrazně prosazuje.

2. V SCP 01 jsou obsažena rozhodnutí
vlády týkající se schválených termínů uvá-
dění jednotlivých bloků JE do provozu,
opatření ke zlepšení plánování organizace
a řízení výstavby jaderných elektráren
podle usnesení předsednictva vlády ČSSR
č. 226/8 a 119/85. Dále tento program pře-
bírá údaje z materiálů zpracovaných a pro-
jednaných v poradě vedení FMPE a Ener-
getické komisi vlády ČSSR (např. k lokali-
zaci JE a teplofikaci z jaderných zdrojů).

Lokalizace nových JE vychází z možnosti
širšího využití JE i pro dodávky tepla oby-
vatelstvu a průmyslu. Tento racionalizační
směr sleduje dva základní ekonomické
efekty: úsporu fosilního paliva potřebného
pro zásobování měst, resp. územních celků
jako substitucí palivem jaderným, a abso-
lutní úsporu paliva při kombinované vý-
robě elektřiny a tepla v JE. 

Přitom jsme si u tohoto směru vědomi,
že například rozšíření JE Mochovce nebo
JE Dukovany by přineslo úspory v oblasti
vyvolaných a doprovodných investic
u těchto JE. Úspory investičních nákladů se
však jeví podle provedených výpočtů nižší,
než je celkový efekt z dodávek tepla. Tyto
efekty je nutné v každém konkrétním pří-
padě porovnat. Proto u všech stávajících,
nově budovaných i plánovaných JE počí-
táme s jejich využitím pro dodávky tepelné
energie pro oblastní soustavy centralizova-
ného zásobování teplem.

3. Pro lokality JE, které budou následovat
po JE Temelín, jsou uplatňovány přístupy

týkající se komplexních vazeb, zejména
vazby vlastní výstavby JE na související
a doprovodné investice za úzké součin-
nosti s KNV již při schvalování staveniště
se sovětskou stranou. Abychom zvýšili
kvalitu rozhodovacího procesu, budou již
studie výběru staveniště včetně ekono-
mické studie projednány v investiční ko-
misi na FMPE.

4. Doposud není uzavřena otázka dodava-
telského zajištění SCP 01 jak ze strany sta-
vebních organizací, tak i dodavatelů tech-
nologie. Dořešení DOV v oblasti výstavby
JE je třeba nadále věnovat pozornost
a ověřovat též varianty urychleného roz-
voje jaderného programu.

Podněty a návrhy SCP 01

Nyní si uvedeme některé podněty, ze kte-
rých program vycházel a návrhy pro naše
podmínky.
a) Ve světě je v provozu 350 bloků JE ve

26 státech; celkový instalovaný výkon
je asi 243 000 MW; dalších 173 bloků je
ve výstavbě. Prognózy, především z dů-
vodů racionalizace ve spotřebě paliv
a energie, předpokládají snížení původ-
ních temp spotřeby. Celkovou tendenci
růstu podílu jaderných zdrojů pro vý-
robu elektrické energie lze dokumento-
vat ze sumárních světových statistik.
Podle nich výroba elektrické energie
z JE dosáhla v roce 1972 zhruba 2 %
z celkové výroby (u nás 0,1 %), v roce
1984 13 % (u nás 9,2 %) a v roce 2000
se očekává průměr okolo 40 %. Podle
čs. záměrů se pro tento časový horizont
počítá v ČSSR s podílem výroby z JE na
celkové výrobě ve výši 52,4 %, tj. nad
celosvětový průměr. V mezinárodním
srovnání je tedy koncepce rozvoje ja-
derné energetiky v ČSSR do roku 2000
náročnější, než se uvažuje průměrně ve
světě. Již v současné době je řada prů-
myslově vyspělých států, kde podíl ja-
derné energetiky dosahuje podstatně
vyšší procento na celkové výrobě elek-
trické energie než v ČSSR. Např. NSR
25 %, Belgie a Francie 60 %, Finsko 34
%, Švýcarsko 40 %. V socialistických
státech se počítá, že k roku 2000 NDR
dosáhne v instalovaném výkonu JE 10
590 MW, BLR 8 760 MW a PLR 7 760
MW. Pro srovnání současný výkon JE
v SSSR činí 20 749 MW a rozestavěno
je 33 bloků o celkovém výkonu 33 440
MW.

b) S využitím materiálu RVHP a údajů Me-
zinárodní agentury pro atomovou ener-
gii je podchycena statistika výroby
všech jaderně energetických bloků typu
VVER 440. Komplex JE Jaslovské Bohu-
nice s průměrnou roční výrobou vztaže-
nou na dosavadní dobu provozu ve výši

Rozvoj jaderné energetiky do roku 2000 
V Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986 až 1990 a výhledu na
období do roku 2000 se mimo jiné říká:
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2,81 TWh za rok na jeden blok je na tře-
tím místě za JE Loviisa ve Finsku (3,18
TWh/rok) a JE Kozloduj v BLR (2,96
TWh/rok). Průměrný koeficient využití
instalovaného výkonu JE Bohunice od
roku uvedení do provozu činí 0,75.
I když tyto údaje se budou měnit, je
z ukazatelů zřejmá spolehlivost provozu
těchto elektráren. Další cesty zlepšení
využití spočívají v postupném zkraco-
vání prostojů pro výměnu paliva
a opravy, které je třeba vhodně stimulo-
vat a zajistit potřebnou technikou. Jde
nám o zlepšení využití, které však nesmí
být dosahováno na úkor jaderné bez-
pečnosti.
Bylo provedeno rovněž i porovnání po-

měru úplných vlastních nákladů výroby
elektrické energie v parních elektrárnách
k úplným vlastním nákladům výroby v JE
pro vyspělé západní země a ČSSR. V ČSSR
se tento poměr v současné době i do roku
2000 pohybuje se úrovni 1,5 až 1,6 ve pro-
spěch JE. Číselně je srovnatelný se zeměmi
KS, kde se pohybují hodnoty mezi 1,3 až
1,88 ovšem s tím rozdílem, že tento ukaza-
tel ze zemí KS v sobě zahrnuje i náklady po-
třebné na budoucí likvidaci JE po dožití.

c) Jaderná energetika může zabezpečit tr-
valý růst primárních zdrojů energie
v ČSSR po roce 2000 i v podmínkách sni-
žujících se těžeb uhlí. Základní otázka, tj.
zajištění dostatečného množství vlastní
uranové suroviny pro palivo čs. JE typu
VVER je dlouhodobě vyjasněna. Náklady
na jaderné palivo vzrůstají v současné
době proti první vsázce pro JE V-1 Jas-
lovské Bohunice (rok 1978) zhruba dvoj-
násobně.
Zvyšující se trend nákladů za jaderné pa-

livo je úměrný celosvětovým nákladům a je
dán především rapidním vzrůstem nákladů
v oblasti suroviny. Cena uranu určitého
stupně obohacení je dána v zásadě třemi
faktory, které se navzájem ovlivňují. Jsou
to spotřeba a cena přírodního uranu, po-
třebný počet jednotek separační práce
a požadovaná zbytková koncentrace U235
v ochuzené frakci.

Na základě zahraničních prognóz se dá
očekávat, že ceny jaderného paliva na svě-
tovém trhu se budou dále zvyšovat zhruba
do roku 1990 a později by se měla cenová
hladina ustálit.

Podíl palivové složky v ceně elektrické
energie je i při stoupajících nákladech na
jaderné palivo nižší asi o 50 až 60 % než
u klasických elektráren, přesto však nelze
podcenit význam ekonomie palivového
cyklu provozu JE. Faktorem snížení pali-
vové složky jsou racionalizační opatření,
a to jak v optimalizaci zavážek jaderného
paliva, tak i v dosažení vyšších vyhoření.
Různými formami těchto racionalizačních
opatření lze na základě světových zkuše-
ností dosáhnout úspor uranové suroviny
ve výši 10 až 18 %.

d) Termín nástupu rychlých reaktorů (dále
jen RR v ČSSR je zatím odhadován po
roce 2000. 
V tomto směru není tedy navržený pro-

gram časově limitován nutností použít jiný
typ reaktoru. Přitom se počítá, že v rámci

spolupráce zemí RVHP v oblasti RVT bude
pokračovat vývoj v této oblasti přednostně
v SSSR, aby mohly být včas tyto úkoly ře-
šeny pro výstavbu JE po roce 2000.

Pro průmyslové nasazení je ještě nutné
vyřešit široký okruh problémů, které lze
shrnout do oblasti jaderně fyzikální (ja-
derné konstanty a fyzika RR), oblasti teplo-
fyziky a hydrodynamiky (sodík-sodík, sodík-
voda), oblasti konstrukčních materiálů (ko-
roze), oblasti paliva (U-Pu, keramické, kar-
bidové a nitridové palivo), specifickou ob-
last přepracování paliva z RR a likvidace vy-
sokoaktivních odpadů.

Uplatnění jiných reaktorových koncepcí
v ČSSR než lehkovodních nebo rychlých
bude záviset především na dostupnosti
těchto zdrojů. Nadějnost a perspektiva při-
suzovaná vysokoteplotním reaktorům pro
použití v ČSSR je v rozporu s tím, že ČSSR
není doposud žádným způsobem zapojena
do řešení jejich vývoje. Po podrobné ana-
lýze se sovětskými partnery je třeba roz-
hodnout o zapojení čs. vědeckovýzkumné
základny do řešení této problematiky.
e) Z hlediska reálnosti a přímého dopadu

na možnosti další výstavby JE v rámci
omezených investičních možností se
jako nejzávažnější problém jeví zvyšo-
vání rozpočtových nákladů. Zabránit dal-
šímu zvýšení nad hodnoty uvedené
v SCP 01, jejich objektivizace a stabili-
zace, je nevyhnutelnou podmínkou dal-
šího rozvoje jaderné energetiky. Nastou-
pená cesta vzájemného porovnávání
elektráren prostřednictvím ukazatelů
a vytvářením normativů i úspěchů sovět-
ských energetiků při budování JE Zápo-
rožská v SSSR, podle které se připravuje
i JE Temelín, dovolují vyslovit přesvěd-
čení, že se tento proces v ČSSR podaří.
Samozřejmě to předpokládá větší anga-
žovanost i federálního cenového úřadu.

f) Nedílnou součástí SCP 01 je tvorba
a ochrana životního prostředí. JE v po-
rovnání s uhelnými přispívají jedno-
značně pozitivně k tomuto procesu. Na
druhé straně však nesmíme zapomínat,
že provozní režimy JE  jsou spojeny se
vznikem radionuklidů. Převážná většina
z nich se v konečné fázi odstraňuje jako
pevný odpad a otázka nevnášení do ži-
votního prostředí souvisí s technickou
úrovní celého procesu likvidace a uklá-
dání radioaktivních odpadů. V současné
době jsou v ČSSR rozpracovány dvě zá-
kladní technologie fixace nízkoaktivních
a středněaktivních odpadů a to cestou bi-
tumenace a cementace. K nim přistupuje
další racionální technologie kalcinace,
jako minimalizovaný vstup radioaktiv-
ních odpadů pro další technologie. Na
úseku likvidace a ukládání radioaktivních
odpadů zbývá ještě dořešit řadu mezire-
sortních problémů, zejména dodavatel-
ských, k dosažení uspokojivého cíle. Plně
proto spoléháme na ustavenou mezire-
sortní komisi pro radioaktivní odpady na
úrovni náměstků ministrů.

g) V dosavadním reprodukčním procesu
jsme řešili pouze problémy s přípravou,
výstavbou a provozem JE v nových lo-
kalitách. Již dnes je však potřebné v ob-

lasti RVT počítat s tím, že brzy po roce
2000 se proces rozšíří o likvidaci, event.
rekonstrukce s pokračováním výstavby
nových JE na dnešních lokalitách,
zvláště z důvodů kontinuity v zachování
dodávek tepla. Tento proces není zatím
založen do ekonomického modelu vý-
počtu ceny elektrické energie z jader-
ných elektráren. Odhad investičních ná-
kladů na likvidaci jaderné elektrárny 2 x
440 MW podle zprávy VÚPEK z loňského
roku činí asi 15 až 20 % současných ná-
kladů na vybudování takové elektrárny.
V literatuře se uvádí až hodnoty do 60 %
pořizovacích nákladů. Problematické
však je, zda jsou tyto údaje vztahovány
k současným cenám nebo k cenám plat-
ným v době výstavby. V současné době
nejsou vyřešeny technické prostředky
(manipulační dálkově ovládaná tech-
nika) pro likvidaci především kontamino-
vaného primárního okruhu JE. Teprve
na základě vstupních informací o nákla-
dech na tuto techniku a nákladech na fi-
xování radioaktivních odpadů všech
stupňů včetně fixace pevných odpadů
bude možné s odpovídající přesností
specifikovat náklady na vlastní likvidaci.

h) Hlavním výstupem z SCP 01 je zabezpe-
čení požadovaného objemu výroby elek-
trické energie JE. S tím, mimo zabezpe-
čení výstavby nových JE, souvisí přede-
vším jejich trvalý a hospodárný provoz.
Ze světové statistiky provozu JE s tlako-
vodními reaktory vyplývá, že v prvních
sedmi až osmi letech provozu výroba
stoupá, po tomto období nastane po-
kles. Čs. metodika predikace výroby
elektrické energie z JE použitá v SCP 01,
projednaná v roce 1984 s SPK a ČSKAE,
předpokládá pokles ve výrobě až po 15.
roce provozu. Z toho vyplývá požadavek
na zvýšení spolehlivosti provozu, zvláště
po zapojení bloků VVER 1 000 do sou-
stavy. Dosavadní provoz tento charakter
má. Jeho dlouhodobé udržení se však
neobejde bez důsledné racionalizace
provozu, ve které rozhodující vklad musí
přinést spolupráce se Sovětským sva-
zem a ostatními zeměmi RVHP i úkoly
řešené ve VÚJE Jaslovské Bohunice,
kde je dosahováno dobrých výsledků.
Nutná je i úzká spolupráce s Ústavem ja-
derného výzkumu v Řeži a zejména s vý-
robci jednotlivých jaderně energetických
komponent. Pro komplexní řešení této
úlohy bude potřebné na FMHTS a FMPE
vybudovat servisní střediska s patřičnou
výrobní základnou.

i) SCP 01 není zaměřen důsledně na
všechny provozní otázky. Úspěch pro-
vozu JE nespočívá jenom v technickém
řešení elektrárny, ale i v kvalitě údržby.
Využívání JE je tudíž závislé na trvalé
a soustavné péči o provoz a údržbu, po-
čínaje diagnostikou a konče zajištěním
potřebných náhradních dílů, speciálních
přístrojů a zařízení, zejména pro opravář-
ské práce v aktivním prostředí.
Prostředky pro zabezpečení diagnostiky

a distanční manipulátory pro opravy musí
být zahrnuty i do přípravné a projektové
dokumentace nových JE jakožto vybavení,
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bez něhož není možný dlouhodobě spoleh-
livý provoz.

Jaderné elektrárny jsou vzhledem k vy-
sokému investičnímu objemu nutně zatí-
ženy při prostoji velkými náklady. Kom-
plexnost zařízení a často omezená přístup-
nost v důsledku radioaktivního záření vyža-
duje dálkově ovládané, plně automatizo-
vané zařízení a zkušební přístroje včetně
diagnostických zařízení pro kontrolu stavu
jednotlivých komponent JE v době provozu
i při odstavení. Uvedené podmínky vyža-
dují velkou servisní vybavenost. To zna-
mená, že musí existovat příslušný přístro-
jový park, který je po nasazení často konta-
minován a který musí být pohotově k dis-
pozici. 

Požadavky na kontrolní a opravárenské
zařízení vyplývají z funkcí jednotlivých
komponent jaderně energetických zařízení
a změn spektra poruch nebo změn stavu
vědy a techniky, které vznikají během inten-
zivního vývoje při výstavbě a provozu ja-
derné energetiky. Zákonitě je nutné pokra-
čovat v úsilí, které je spojeno s vysokými
náklady na vývoj, aby se zlepšilo odstraňo-
vání chyb a vad, aby se snížilo nebezpečí
ozáření provozního personálu pomocí zvý-
šeného automatizačního stupně, aby bylo
vytvořeno komplexní vyhodnocování počí-
tačem a aby byla redukována doba po-
třebná ke kontrole a vyhodnocení, která
často ovlivňuje dobu celkového prostoje
elektrárny.

Mimořádnou pozornost je třeba věnovat
protipožární ochraně a využít k tomu
všechny dosud získané poznatky v zahra-
ničí. Výše uvedené problémy, inovace zaří-
zení a technologický pokrok by se měly od-
razit v náplni SCP 01 pro nejbližší období,
aby bylo možné zabezpečit bezporuchový
provoz JE při zachování všech kritérií ja-
derné bezpečnosti.

j)  V období let 1980 až 2000 se má v ČSSR
teplo dodávané z JE podílet nejméně
jednou čtvrtinou na přírůstku výroby
tepla ve zdrojích energetiky. Je možné
očekávat, že po roce 2000 převezmou ja-
derné zdroje ještě větší část přírůstku vý-
roby centralizovaného tepla ve zdrojích
energetiky, přičemž po roce 2000 může
jít nejen o JE s odběrem tepla,  ale pří-
padně také o jaderné výtopny, které
budou nasazovány do soustav v centra-
lizovaného zásobování teplem tam, kde
nebude k dispozici dodávka tepla z jader-
ných nebo fosilních elektráren. Vzhle-
dem k tomuto programu vláda ČSSR
schválila svým usnesením č. 231/85 naši
účast na pracích prováděných v rámci
mnohostranné dohody členských zemí
RVHP o spolupráci ve vědeckotechnic-
kých a projekčních pracích v oblasti JE
s odběrem tepla a jaderných výtopen
pro výrobu průmyslové páry a pro po-
třeby teplofikace.

k)  Z SCP 01 dále vyplynulo, že ČSSR má
v podstatě vybudovanou odpovídající
výrobní základnu v oboru jaderných za-
řízení, jejíž využití dává pro budoucnost
možnost dlouhodobého vývozu. Vzhle-
dem k tomu, že v oblasti dodávek do za-
hraničí trvá nejistota, je třeba finanční

a materiálové nároky výrobní základny
minimalizovat a již vybudovanou vý-
robní základnu v plné míře využít. Stejný
smysl je nutné dát i případné účasti čs.
strojírenství ve výrobě zařízení pro ja-
derné výtopny.

Odlišná situace je v resortu elektrotech-
nického průmyslu. S rozvojem automati-
zace a elektronizace technologických pro-
cesů a vyšším zapojením resortu do mezi-
národní dělby práce při zajištění dodávek
pro JE, ať již se systémy vlastní českoslo-
venské nebo sovětské koncepce, by mělo
být uvažováno s vynaložením větších pro-
středků do technického rozvoje než dosud.

l)  K roku 2000 má být přes 50 % veškeré
výroby elektrické energie v ČSSR vyro-
beno v JE. Již dnes je nutné řešit otázku
zvládnutí dynamických požadavků na
elektrizační soustavu s uvážením regu-
lačních možností jednotlivých zdrojů. Že
jde i v případě JE o problém zvládnu-
telný, dokazují publikované údaje o fran-
couzských jaderných elektrárnách, mezi
kterými jsou bloky provozované v den-
ním regulačním režimu. V tomto smyslu
budeme muset využít francouzské zku-
šenosti i pro možnou aplikaci na typ
VVER po dohodě se SSSR. V podstatě
do budoucnosti musíme mít možnost
uplatnit ve vlastním technickém a vý-
stavbovém řešení tuto vlastnost jako
jeden z nedílných požadavků na budo-
vané JE.

m) Zdánlivě na okraji SCP 01 stojí otázka
vědeckotechnických informací. Pro na-
stoupenou cestu ke zlepšení plánování,
organizace řízení výstavby JE má infor-
mační zabezpečení důležitou roli kromě
jiného i proto, že rozvoj jaderné energe-
tiky, projekty i jejich technická úroveň
jsou hodnoceny náročným kritériem
porovnání s obdobnými stavbami
a provozními výsledky v zahraničí. To se
neobejde bez přísunu vědeckotechnic-
kých informací především pro široké
spektrum středních technických pracov-
níků. Informační středisko energetiky
a Ústřední informační středisko pro ja-
derný program Zbraslav by měla úzce
spolupracovat a pro dosažení maximál-
ního efektu respektovat aktuální po-
třeby jak výstavby, tak i provozu. Tyto
aktuální potřeby a jejich naplnění by na
střediscích měly požadovat jak vý-
zkumné ústavy a investorské organi-
zace, tak i provozní složky.

Další postup a závěr

Z předchozího textu vyplývá jednoznačná
potřeba rozvíjet jadernou energetiku v plné
šíři náležející tomuto důležitému komplexu.
Přitom je nutné dbát souběžně na potřebu
zajištěnosti dostatku uhlí na výrobu elek-
trické energie a tepla, neboť parní elek -
trárny mají své významné a nezastupitelné
postavení ať již v dodávce tepla nebo v po-
lošpičkovém provozu. 

Je zřejmé, že úloha SCP 01 k rozvoji ja-
derně energetického komplexu v ČSSR
patří jednoznačně k základním úkolům,
které je nutné zajišťovat pro rozvoj národ-

ního hospodářství a uspokojování potřeb
obyvatelstva. Ústřední výbor KSČ i vláda
věnují rozvoji jaderné energetiky mimořád-
nou pozornost. Jde o úkol celospolečen-
ského významu, pro který náš resort musí
vytvářet nejen podmínky, ale i úkoly
úspěšně realizovat. Rozvoj jaderné energe-
tiky je úkolem, který se dotýká všech pra-
covníků resortu, to znamená těch, kteří se
problematikou zabývají bezprostředně, ale
i těch, kteří přispívají nepřímo k řešení
úkolů a podílejí se na výsledcích práce.

Mimořádný význam pro rozvoj jaderné
energetiky má realizace komplexního pro-
gramu vědeckotechnického pokroku zemí
RVHP do roku 2000. V těchto hlavních vě-
deckotechnických problémech – prioritních
směrech je pod bodem III uveden urych-
lený rozvoj jaderné energetiky. Z toho je
zřejmý význam, důležitost a poslání projed-
návaného progresívního směru rozvoje
energetiky v podmínkách ČSSR, který je je-
dinou cestou pro další zvyšování výroby
elektrické energie při současném příspěvku
ke zlepšení životního prostředí. Dále je rov-
něž zřejmé, že SCP 01 má výrazně meziná-
rodní charakter vyžadující i nadresortní
úroveň řízení.

SCP 01 byl projednáván kolegiem mi-
nistra paliv a energetiky ČSSR. Z jednání
vyplynula řada podnětů k prohloubení při-
pravovaného programu. Především je
třeba
– zpracovávat projekt SCP 01 minimálně

s dvacetiletým předstihem se zahrnutím
dohod přijatých na úrovni RVHP

– rozhodnout o dalších staveništích jader-
ných elektráren

– posoudit možnost urychlení jaderného
programu do roku 2000

– důsledně zabezpečovat úkol z komplex-
ního programu vědeckotechnického po-
kroku zemí RVHP pro oblast jaderné
energetiky

– dopracovat rozbory ekonomické efektiv-
nosti jaderné energetiky včetně meziná-
rodního srovnání

– věnovat i nadále soustavnou pozornost
rozpočtovým nákladům staveb jaderné
energetiky v duchu přijatých usnesení
vlády ČSSR a zlepšení efektivnosti to-
hoto programu (zkrácení lhůt výstavby,
opakovatelnost výstavby typového pro-
jektu, prodloužení životnosti JE, využití
odpadního tepla pro teplofikaci i země-
dělsko-potravinářský komplex apod.)

– zlepšit investorskou přípravu, projekci
a průběh realizace investiční výstavby
s cílem zkrátit lhůty výstavby

– koordinovat postup při plnění závazků
vyplývajících z dohody o spolupráci ve
vědeckotechnických a projekčních pra-
cích v oblasti jaderných elektráren s od-
běrem tepla a jaderných výtopen pro vý-
robu průmyslové páry a pro potřeby tep-
lofikace
- řešit základní problémy provozu – dia-

gnostika, opravy, zabezpečení náhradních
dílů, hospodaření palivem, protipožární
ochrana apod. s cílem zvýšení využití zá-
kladních fondů při podmínce jaderné bez-
pečnosti. �

Ing. Jaroslav Sůva, CSc., 
náměstek ministra paliv 

a energetiky ČSSR
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Dodávky tepla je proto nutné orientovat
stále více na vzdálenější klasické i ja-
derné zdroje. Tato skutečnost s sebou

nese řadu technických, ekonomických, ekolo-
gických i veřejně právních problémů, které je
nutné v souvislosti s dálkovou dopravou na
vzdálenost až 50 km projektově řešit.

Rozvoj teplárenských soustav představuje
v ČSSR v současné době po jaderné energetice
druhou nejvýznamnější oblast energetické po-
litiky a velmi silný faktor intenzifikace rozvoje
energetického komplexu a zkvalitňování život-
ního prostředí. 

Ve svém příspěvku se chceme zaměřit na
dílčí projektové zkušenosti s přípravou dálkové
dopravy tepla z některých jaderných zdrojů.

Zásobování města Trnavy 
teplem z jaderné elektrárny 
Jaslovské Bohunice
Již v letech 1976 až 1978 byla posuzována mož-
nost dodávky tepla pro Trnavu, a to ve dvou al-
ternativách. První předpokládala vyvedení te-
pelného výkonu z jaderné elektrárny Jaslovské
Bohunice, druhá krytí požadavků na odběr tepla
výstavbou teplárny na spalování polského čer-
ného uhlí. Bylo rozhodnuto o výstavbě vyve-
dení tepelného výkonu z Jaslovských Bohunic.
Funkci generálního projektanta převzal od pro-
jektového úkolu v r. 1978 Energoprojekt.

Práce na projektovém úkolu byly složité ze-
jména v souvislosti s územní přípravou trasy
tepelného napáječe v délce 24 km. Trasa pro-
chází převážně územím s původním fondem
první bonity, a v návaznosti na souhlas k odnětí
zemědělské půdy byly proto stanoveny roz-
sáhlé náhradní rekultivace.

Schválení úvodního projektu v r. 1982 vytvo-
řilo podmínky pro přípravu stavby a zahájení
vlastní realizace v srpnu 1983. Investiční ná-
klady akce podle projektového úkolu činily 431
miliónů Kčs. 

Jde o vyvedení a přenos horké vody o jme-
novitých parametrech 150/70 °C, s cílovým te-
pelným výkonem 240 MW, tranzitním tepelným
napáječem v celkové délce 24 km (2 x DN 700
v délce 20,5 km, 2 x DN 600 v délce 3,5 km).

Provozní celek (PC) A zahrnuje provozní sou-
bory a stavební objekty na území jaderné elek -
trárny V2 v Jaslovských Bohunicích a slouží
k ohřevu síťové vody ve výměníkové stanici
(obr. 1), k zajištění cirkulace vody v soustavě
a k naplnění a doplňování soustavy upravenou
vodou z CHÚV. Pára pro ohřev síťové vody je
odebírána z JE V2 pro základní ohřev z pátého
odběru turbíny a pro špičkový ohřev ze še-
stého nebo sedmého odběru. Ve výměníkové
stanici jsou čtyři základní ohříváky a dva špič-
kové ohříváky v blokovém zapojení. Cirkulaci
síťové vody zabezpečují čerpadla (2+1) 350-

CHT-460-63/3 s regulací otáček pomocí hydrau-
lických spojek.

Provozní celek B je typickou liniovou stavbou
tepelného napáječe dimenze 2 x DN 700, vede-
ného převážně pozemním vedením na nízkých
patkách podél vodního toku Manivier a v sou-
běhu se státními silnicemi Jaslovské Bohunice
– Malženice – Trnava. PC B začíná na oplocení
EBO  a končí u přečerpávací stanice (PC D) před
Trnavou; délka tepelného napáječe je 14,5 km.
Kompenzace tepelných dilatací je provedena
v převážné části trasy pomocí osových ucpáv-
kových kompenzátorů DN 700 (výrobce SIGMA
Dolní Benešov). Potrubí tepelného napáječe ko-
píruje terén a je uloženo na válečkových nebo
kulových podpěrách. Patky jsou provedeny
jako šachtové pilíře o průměru 900 mm (pevné
body monolitické se šikmou základovou spá-
rou).

Provozní celek C je pokračováním tepelného
napáječe od přečerpávací stanice PC D intravi-
lánem Trnavy po obvodu města s ukončením
v areálu Teplárny Trnava v PC E; délka trasy je
9,5 km. Jedná se o složitou část trasy tepelného
napáječe (dimenze 2 x DN 700 a 2 x DN 600)
v zastavěné části města, kde se vyskytují
všechny způsoby vedení tepelného napáječe
(pozemní na nízkých patkách, nadzemní na vy-
sokých sloupech a převážná část v neprůlez -
ných prefabrikovaných kanálech).

Křížení důležitých komunikací a tratí ČSD je
provedeno pochody nebo protlaky, kompen-
zace tepelných dilatací v pozemním vedení po-
mocí osových ucpávkových kompenzátorů
a v neprůhledných kanálech klasickými kom-
penzátory U a přirozenými lomy trasy tvaru L
a Z. Na hlavní trase jsou v rámci této stavby vy-

sazeny odbočky pro odběratele tepla. Součástí
stavby jsou také dvě primární přípojky v sídlišti
Družba a dvě přípojky v sídlišti Linčianská. 

Provozní celek D je přečerpávací stanice
(PČS). Objekt PČS je umístěn v extravilánu
města, 14,5 km od zdroje EBO. Technologické
zařízení umístěné v objektu PČS plní v zásadě
tyto funkce:
a) umožňuje dosahovat jmenovitého výkonu

soustavy CZT 180 MW při t = 130/70 °C nebo
výkonu 240 MW při t = 150/70 °C přečerpá-
váním vody ve vratném potrubí tepelného
napáječe 2 x DN 700.

b) umožňuje provádět akumulaci tepla do pří-
vodního i vratného potrubí tepelného napá-
ječe mezi zdrojem a přečerpávací stanici zvy-
šováním teploty síťové vody ve vratném po-
trubí až na 100 °C,

c) umožňuje směšování horké vody z EBO
s teplou vodou vracející se z Trnavy, a tím
úpravu teploty primární vody pro SCZT Tr-
nava podle teplotního diagramu a venkov-
ních teplot v Trnavě,

d) vytváří podmínky pro umístění řídicího pra-
coviště soustavy CZT, vybaveného počíta-
čem, nezbytné dílny, šatny a sociálního zaří-
zení pracovníků obsluhy a údržby.

PČS zajišťuje přečerpávání vody ve vratném
potrubí TN 2 x DN 700 pomocí čerpadel (3 + 1)
350-CHT (regulace otáček čerpadel hydraulic-
kými spojkami). Čerpací stanice bude uváděna
do provozu až po dosažení oběhového množ-
ství v soustavě asi 480 kg.s-1, to je při tepel-
ném výkonu 120 MW a teplotním spádu t =
130/70 °C, resp. při výkonu 160 MW a t =
150/70 °C.
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Využití jaderných elektráren pro rozvoj CZT
Zásobování teplem je významnou součástí energetického hospodářství v ČSSR. Pro výrobu tepla je
spotřebováno 40 % všech palivoenergetických zdrojů. V současném období je realizace programu
rozvoje centralizovaného zásobování teplem orientována zejména na tvorbu oblastních teplárenských
soustav s využitím stávajících kondenzačních elektráren, postupně převáděných na kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla, a dále na dodávku tepla z jaderných elektráren, které po roce 2000 budou
hlavním zdrojem tepla pro velké teplárenské soustavy.

Obr. 1. Technologické schéma výměníkové stanice v JE V2 Jaslovské Bohunice

Z HISTORIE – 1989 



Provozní celek E je odevzdávací stanice. Ob-
jekt odevzdávací stanice je umístěn na území
Teplárny Trnava a plní tyto základní funkce:
a) funkci rozdělovacího uzlu pro dodávku tepla

do n. p. TAZ Trnava a k. p. Skloplast Trnava,
což jsou největší průmysloví odběratelé na
konci tepelného napáječe, 

b) funkci přečerpávací stanice vratné síťové
vody z TAZ a Skloplastu Trnava,

c) funkci dohřívací stanice, která umožňuje
upravit parametry síťové vody podle okamži-
tých potřeb n. p. TAZ a n. p. Skloplast (dohřev
vody až na teplotu 150 °C),

d) při odstavení tepelného napáječe nebo při
výpadku zdroje EBO plní funkci záložního
zdroje pro bytově komunální sektor o vý-
konu 60 MW (dodávka páry z teplárny 
Trnava I).

Realizace liniové zástavby pokračovala
rychle a podle plánu. Potíže se projevily v do-
držení termínů stavební připravenosti pro tech-
nologické soubory a při realizaci kanálové části
tepelného napáječe v zastavěné části Trnavy.
Tuto stavbu provázely některé negativní jevy
současné investiční výstavby a dodavatelsko-
odběratelských vztahů. Z hlediska materiálo-
vého zabezpečení došlo ke změně trubního ma-
teriálu tepelného napáječe a k opoždění dodá-
vek osových ucpávkových kompenzátorů, pro-
jevila se nedostatečná kapacita pro výrobu te-
pelných izolací v Nové Bani a byly nutné další
změny materiálů potrubí i stavební části, které
měly vliv nejen na ceny, nýbrž i na kvalitu a ča-
sový průběh realizace stavby. Zejména v závě-
rečných etapách bylo nutné operativně řešit
problémy v mimořádně krátkých termínech.

Rekonstrukce předávacích výměníkových
stanic na městských sídlištích se dosud projek-
tově ani dodavatelsky v termínu nezajistily.
Místo předpokládaného odběru v prvním roce
provozu (na podzim 1987) ve výši 80 MW bylo
připojeno zhruba 20 MW. Stavba skončila
v srpnu 1988. Oproti schválenému projekto-
vému úkolu se dosáhlo celkové úspory rozpoč-
tových nákladů téměř 30 milionů korun. Připo-
jení dalších odběratelů tepla na první českoslo-
venský tepelný napáječ z jaderné elektrárny
bude postupovat v průběhu této pětiletky a za-
čátkem další pětiletky. Již nyní však dochází
k výraznému ozdravění ovzduší a životního pro-
středí v Trnavě a jejím okolí.

Vyvedení tepelného výkonu 
z jaderné elektrárny Dukovany do Brna
V souladu se záměry v rozvoji soustavy centra-
lizovaného zásobování teplem městské aglo-
merace Brno se připravuje soubor staveb pro
vyvedení tepelného výkonu z jaderné elek -
trárny Dukovany do této oblasti (obr. 2). Reali-
zace umožní napojit dosavadní soustavu cen-
tralizovaného zásobování teplem a připojit další
odběratele, hlavně velká sídliště, dnes vytápěná
z místních výtopen na ušlechtilá paliva. Tím se
uspoří tříděné uhlí, mazut a zejména zemní
plyn. Omezí se nevyhovující výtopny a zlepší se
čistota ovzduší a životního prostředí.

Ve vlastním zdroji v Dukovanech se ekono-
mičtěji využije energie a zvýší se účinnost elek -
trárny. Přivedením tepla do Brna se uspoří
209,6 mil. m3 zemního plynu, 11 300 t mazutu
a 115 000 t hnědého uhlí.

Vyvedení tepelného výkonu z jaderné elek -
trárny bude realizováno horkou vodou. Pů-

vodně se uvažovalo o rozložení do dvou výko-
nových etap, v současné době probíhá projek-
tová příprava již přímo na parametry 2. výko-
nové etapy (přenášený tepelný výkon 780 MWt,
teplota horké vody 156/65 °C). Energoprojekt
Přerov zpracoval v r. 1987 studii souboru sta-
veb, která předpokládá uvést soustavu do pro-
vozu v r. 1995. V současné době se jedná
o možnost urychlit projekci i realizaci souboru
staveb tak, aby byla umožněna dodávka tepla
z Dukovan do Brna v r. 1994. To vše však vyvo-
lává nutnost netradičního způsobu projektování
i vlastní realizace.

Soubor staveb je členěn na tyto stavby:
Stavba I – Vyvedení tepla z EDU. Zahrnuje

přípravu zdroje pro vyvedení tepelného vý-
konu.

Stavba II – Tepelný napáječ Dukovany – Brno.
Trasa v délce asi 42 km se vede poměrně členi-
tým terénem ve směru Dobřínsko, Hrubšice,
Nová Ves, Oslavany, Padochov, Neslovice, Tet-
čice a Střelice a končí u rozdělovacího uzlu
v Bosonohách.

V současné době je zpracován projektový
úkol ve dvou variantách dimenze potrubí, a to
2 x DN 1 000 mm a 2 x DN 1 200 mm. Stavba
dále zahrnuje přečerpávací stanici Dobřínsko,
popř. u varianty 2 x 1 000 ještě přečerpávací sta-
nici Oslavany.

Návrhu na oblastní teplárenskou soustavu
předcházely četné studijní práce, které řešily jak
tepelně technické funkce soustavy a otázky ří-
zení a provozu, tak i územně technické vztahy
vedení tras tepelných napáječů. Zvažovalo se
použití netradičních způsobů vedení tras v tu-
nelech, jejichž délka v některých případech pře-
sahovala 4 km. Jejich využití by omezilo zábor
zemědělského a lesního původního fondu
a výškový reliéf trasy by se příznivě projevil při
provozu. Přes zkrácení celkové trasy tepelného
napáječe by však podstatně vzrostly investiční
náklady, a proto byly zredukovány na nezbyt-
nou míru.

Varianta 2 x DN 1 000 je v souladu s vyda-
ným investičním záměrem. Vykazuje oproti
druhé variantě nižší investiční náklady a nižší
tepelné ztráty z roční dodávky tepla, avšak má
výrazně vyšší spotřebu elektrické energie na
čerpací práci.

Stavba III – Městský tepelný obchvat. Vlastní
městský tepelný obchvat obsahuje tyto stavby:

III/1 Tunely Holedná a Chochola; v současné
době jsou zajišťovány prováděcí projekty; u této
stavby se předpokládá zahájení realizace ještě
v 8. pětiletce; 

III/2 Tepelný napáječ Bosonohy – Bystrc;
III/3 Tepelný napáječ Bosonohy – Bohunice –

Kohoutovice;
III/4 Areál Bosonohy s objekty dílen, garáží

a dispečinku provozu, s rozdělovacím uzlem
a přečerpávací stanicí;

III/5 Tepelný napáječ Bystrc – Královo Pole.
Investiční náročnost celého souboru staveb

přesáhne 2 miliardy Kčs. 
Tepelné napáječe u stavby II i u souboru sta-

veb III jsou v převážné míře navrženy v pozem-
ním vedení na nízkých patkách. K maximál-
nímu omezení hydraulických ztrát a tedy i pro-
vozních nákladů i k ochraně zemědělské půdy
jsou pro kompenzaci tepelné dilatace navrženy
osové ucpávkové kompenzátory s výjimkou
prostoru dosahu rosicko-oslavanské uhelné
pánve, kde bude nutné zvážit vlivy poddolo-
vání.

Teplárenská soustava v popsaném rozsahu
vyžaduje dokonalý systém kontroly a řízení
s využitím moderních mikroprocesorových
prvků včetně dispečerského řízení. Výkon
zdroje z jaderné elektrárny se bude regulovat
zejména úpravou teploty síťové vody na vý-
stupu ze zdroje podle venkovní teploty. Rozdíly
mezi dodávkou tepla a její spotřebou, způso-
bené značným časovým zpožděním mezi výro-
bou tepla a odběratelskou soustavou, budou
vyrovnávány regulací oběhového množství.

V souboru staveb Teplofikace Brna se bude
realizovat pouze část řídicího systému, navazu-
jící části se musí postupně budovat a doplňovat
při zřizování rozvodů tepla jednotlivých aglo-
merací nebo sídlištních celků.

Dálkový přenos tepla horkovodem z jaderné
elektrárny Dukovany do Brna má mít podstatný
vliv na zkvalitňování ekologie samotného
města. Exhalace SO2 u zdrojů, které budou pře-
vedeny na dodávku tepla z Dukovan, je dnes
4 530 t/r a sníží se na pouhých 640 t/r. obdobný
pokles se týká i exhalací NOx (z 2010 t/r na 206
t/r). Výsadba keřů a stromů podél trasy horko-
vodu bude mít pozitivní vliv i na flóru a faunu.

Vedle tohoto souboru staveb, zajišťovaného
resortem paliv a energetiky, jsou nutné další
podmiňující investice na úrovni Národního vý-
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Obr. 2. Situační vedení trasy z JE Dukovany do Brna



boru města Brna. Jde o výstavbu tepelných roz-
vodů pro napojení brněnských sídlišť a do-
stavbu již existujících tepelných sítí a rekon-
strukce kotelen na předávací stanice. 

Vyvedení tepelného výkonu 
z jaderné elektrárny Blahutovice
Z řady lokalit pro umístění jaderné elektrárny
v Severomoravském kraji byla po dlouhých
ověřovacích pracích v terénu vybrána lokalita
Blahutovice. Leží 9 km severozápadně od
města Hranice, v okrese Nový Jičín. Staveniště
zasahuje i do okresu Přerov. V souvislosti se
zpracováváním investičního záměru vznikl
problém, jak efektivně vyvést tepelný výkon
z této jaderné elektrárny (obr. 3).

Připravovaná jaderná elektrárna Blahutovice
s bloky 2 x 1 000 MW má v našich podmínkách
z hlediska možného vyvedení tepelného vý-
konu zcela výjimečné postavení a to vzhledem
ke své lokalizaci v relativně malé vzdálenosti od
významného potencionálního odběratele tepla
– ostravsko – karvinské aglomerace. V této ob-
lasti se provozuje několik soustav CZT a před-
pokládá se jejich další rozvoj. To vytváří příznivé
podmínky pro vznik oblastní teplárenské sou-
stavy v době předpokládaného uvedení jaderné
elektrárny Blahutovice do provozu.

Zpracovaný návrh investičního výkonu z ja-
derné elektrárny Blahutovice předpokládá tyto
vstupní údaje:
– tepelný výkon na prahu elektrárny 1 700 MW

ze dvou bloků o elektrickém výkonu po 1 000
MW,

– teplonosné médium – horká voda s para-
metry 150/60 °C,

– tepelný výkon vyvedený směrem na Ostrav-
sko,

– počítá se se spolupráci jaderné elektrárny
s místními zdroji tepla,

– teplo z jaderné elektrárny získají i přilehlé loka-
lity v oblasti, kterou je veden tepelný napáječ.

Na území města Ostravy se do doby přive-
dení tepelného výkonu z Blahutovic zčásti inte-
grují stávající teplárenské soustavy se zdroji
tepla v elektrárně Třebovice, v Nové huti Kle-
menta Gottwalda a ve Vítkovicích – Železárnách
a strojírnách Klementa Gottwalda. V okrese Kar-
viná se doposud samostatně pracující soustavy
centrálního zásobování teplem Havířov, Karviná
a Orlová integrují do oblastní soustavy, která
vznikne ve vazbě na rekonstrukci kondenzační
elektrárny Dětmarovice (4 x 200 MW) na teplá-
renský provoz. Je navržena výstavba tepelného
napáječe z Havířova do Jižního Města v Ostravě,
čímž se integrují teplárenské soustavy na území
Ostravy a v okrese Karviná do jediné oblasti tep-
lárenské soustavy se základními zdroji v elek -
trárně Třebovice a Dětmarovice.

Budoucí dodávky tepla z jaderné elektrárny
Blahutovice zahrnují podle návrhu investičního
záměru tyto územní celky: Ostrava, Havířov,
Frýdek-Místek, Studénka, Příbor, Kopřivnice
a Nový Jičín. Tepelný výkon 1 700 MW se tedy
vyvede do území, kde v té době bude oblastní
horkovodní soustava o příkonu 2 600 MW. Vy-
váděný tepelný výkon má představovat 65 %
příkonu celé soustavy.

Přivedením tepla z Blahutovic na Ostravsko
se ušetří v cílovém roce 2015 více než 1 mil. tmp
(ročně 55 566 t hnědého uhlí, 1,44 mil. t černého
uhlí, 63,4 mil. m3 zemního plynu a 10 553 t top-
ných olejů).

Vyvedením tepelného výkonu se předpo-
kládá napáječem o dimenzi 2 x DN 1 600 k pře-
čerpávací stanici Studé nka a dále k hranici Os-
travy, kde pokračuje k přečerpávacím stanicím
Jižní Město a Korýtko.

Ze stanice Jižní Město se navrhuje propojení
na tamní tepelnou síť a na napáječ Havířov –

Jižní Město, čímž se propojí se soustavou elek -
trárny Dětmarovice. Uvažuje se o dalších vývo-
dech směrem k soustavě Radvanická kotlina
a NHKG a směrem na Frýdek-Místek. Napojení
Nového Jičína je odbočkou z hlavního napá-
ječe, napojení Studénky, Kopřivnice a Příbora
vychází z přečerpávací stanice Studénka.

Celková délka všech tepelných napáječů
souboru staveb je asi 102 km, rozpočtové ná-
klady přesáhnou 3,7 miliardy Kčs. Napáječ po-
vede zásadně nad terénem, na nízkých patkách
(pozemní vedení).

Pro kompenzaci tepelných dilatací se navr-
huje použít osové kompenzátory s výjimkou
území, kde jsou vlivy poddolování.

U generálního projektanta Energoprojektu se
v současné době rozvíjí zpracování územně
technické studie vedení trasy mezi elektrárnou
Blahutovice a uzlovými body ve směru na Os-
travsko, uvažuje se o studiích zakládání staveb-
ních konstrukcí a antikorozní ochrany ve vazbě
na působení bludných proudů (souběh se stej-
nosměrnou tratí ČSD).

Protože tepelný napáječ o dimenzi DN 1 600
se u nás zatím technicky neřešil a není dosud
potvrzena výroba potrubí ani některých prvků,
zabývá se Energoprojekt ve studii i touto prob-
lematikou. Bude nutné zpracovat i samostatné
studie tepelně technických funkcí zařízení tep-
lárenské soustavy, které musí definovat, resp.
ověřit podmínky provozu technicky rozsáhlé
soustavy.

Z hlediska stavebního bude největším tech-
nickým problémem založení základů pevných
bodů pro zachycení mimořádně velkých vodo-
rovných sil od osových kompenzátorů, a to
v nepříznivých základových poměrech v nivě
Odry. Hodnoty těchto sil jsou téměř dvojná-
sobné. �

Ing. Ivan Macháček, Ing. Jiří Skalický, 
ENERGOPROJEKT, s. p. Přerov
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Obr. 3. Situační vedení trasy 
z JE Blauhtovice do Ostravy



Dubnové konference generálních ře-
ditelů drah sdružených v Organi-
zaci pro spolupráci železnic

(OSŽD) v Praze se zúčastnil prezident Že-
leznic Ruské federace (RŽD) Vladimír Ja-
kunin. Požádali jsme ho v této souvislosti
o rozhovor. Vzhledem k jeho nabitému
programu se interview neuskutečnilo.
V. Jakunin nám slíbil, že odpovědi zašle
redakci písemně. Své slovo dodržel. Od-
povědi otiskujeme v čase, kdy už nestojí
v čele ruských železnice. V srpnu abdiko-
val na tuto funkci a nyní se uchází podle
informací z tisku o křeslo v horní komoře
ruského parlamentu.

Pane Jakunine, v Praze se konala 30.
konference generálních ředitelů Organi-
zace pro spolupráci železnic (OSŽD).
Která hlavní témata byla předmětem
konference?

V podmínkách globalizace musí být že-
lezniční síť kontinentu jediným organis-
mem, bez sladěné práce pracovníků drah
v různých zemích není snadné nabídnout
pasažérům a odesílatelům nákladů kva-
litní produkt. Proto bylo poslední zase-
dání konference zasvěceno otázkám zdo-
konalení normativní právní báze, která re-
guluje prakticky všechny aspekty organi-
zace euroasijských převozů. 

Na harmonizaci právní báze mají zájem
i nákladní přepravci, pro které je důležité
zachovat si konkurenceschopnost, a že-
lezniční společnosti, jež směřují k rozší-
ření dostupnosti na trhu a objemu pře-
vozu nákladů. Také státy se o tento pro-
ces zajímají do té míry, nakolik dovoluje
rozvoj mezinárodních železničních pře-
prav realizovat státní vnější a tranzitní po-
tenciál a získat široké spektrum multipli-
kačních efektů rozvoje transportu a ob-
chodu.

OSŽD spojuje národní železniční společ-
nosti z centrální a východní Evropy
a Asie. Jaká je její role v systému mezi-
národních železničních organizací a co
představuje?

Organizace pro spolupráci železnic byla
založena v roce 1956, dnes spojuje 26
států Evropy a Asie, na jejichž železnicích
platí jediné mezinárodní právo. 

Hlavní cíle OSŽD spočívají ve smluve-
ném rozvoji mezinárodních nákladních
a osobních převozů v euroasijském pro-
storu, zdokonalení mezinárodního trans-
portního práva, formování sjednané do-
pravní politiky v oblasti mezinárodní že-
lezniční přepravy, rozvoji spolupráce
v oblasti exploatace železnic.

Je to jediná depozitní organizace ce-
lého systému dohod a smluv, které před-
stavují právní základ činnosti železnič-
ních společností prakticky ve všech
aspektech organizace euroasijského pře-
vozu: v nákladní a osobní dopravě, pra-
vidlech používání vagónů, otázkách fi-

nancí a výpočtů, tarifů, kódování a infor-
matice. 

Železniční dráhy jsou důležitým elemen-
tem v mezinárodní spolupráci a ob-
chodu. Hlavně v asijských zemích byly za
poslední roky postaveny tisíce kilometrů
železnic. Které z těchto projektů považu-
jete za nejdůležitější?

Nerovnoměrnost tempa rozvoje svě-
tové ekonomiky svědčí o složitosti a vý-
znamu změn v její kompozici. Geopoli-
tické centrum obtížnosti se postupně pře-
souvá na východ, do zemí Střední Asie
a tichooceánského regionu. 

Je patrné, že dosažené úspěchy jsou
podmíněny také aktivní investiční čin-
ností v těchto zemích. Například objem
vkladu do rozvoje kapitálových transport-
ních aktivů a objektů transportní infra-
struktury v Číně v roce 2014 podle údajů
Mintransu převýšil 409 mld. dolarů (asi
2,5 z HDP), z čehož na rozvoj železniční in-
frastruktury bylo vyděleno přibližně 130
mld. Objem investic odráží tempo rozvoje
železniční dopravy v Číně - v roce 2014
bylo do provozu uvedeno 8,4 tisíce kilo-
metrů nových železničních tratí.

Myslím, že nejdůležitější, co se týče
ekonomického a sociálního rozvoje, jsou
projekty stavby vysokorychlostních želez-
ničních tratí. K dnešnímu dni se Čína
stala světovou jedničkou co do rozměru
tratí - čítají 16 tisíc kilometrů, a plánuje je-
jich další růst.

Současně s tímto klíčovým elementem
mezinárodní spolupráce vzniká společná
práce eurasijských států na komplexním
rozvoji mezinárodních dopravních kori-
dorů, klíčových pozemních tepen pro pře-
voz v eurasijské dopravě. Ty se z největší
části táhnou přes území Ruské federace.

Rozšíření propustnosti železniční do-
pravy, zdokonalení normativní právní
báze převozů a zavedení předních logis-
tických ustanovení - to je jen část úloh,
které se efektivně řeší s účastí RŽD a.s.

S přihlédnutím k rozsáhlosti Ruska je že-
lezniční doprava logicky klíčová a neza-
měnitelná. Ruská vláda plánuje obšírné
obnovy stávajících železnic a stavbu dal-
ších drah. Můžete nám říci více o těchto
plánech?

Mezi naše největší projekty patří stavba
vysokorychlostní železniční trati a taktéž
zdokonalení Bajkalsko-amurské a Trans-
sibiřské magistrály.

První částí vysokorychlostní trati Mo-
skva - Jekatěrinburg bude trať Moskva –
Kazaň. Nová železnice spojí sedm sub-
jektů Federace. To je 770 km.

Není tajemstvím, že investice do infra-
struktury je sázka na jistotu, nejen co se
týče investic do podnikání, ale i do soci-
álně-ekonomického růstu země. Konsor-
cium vedoucích ruských institucí spočí-
talo makroekonomický efekt ze zavedení
vysokorychlostní trati: prvních 12 let po
uvedení do provozu trasy půjde podle
předpokladu celkový přírůst HDP Ruské
federace na účet aglomeračních efektů,
které jsou podmíněny růstem produkti-
vity práce a zvýšením pracovní aktivity
v nesurovinových sférách ekonomiky,
11,7 bilionu rublů. Výše dodatečných da-
ňových přírůstků bude za tuto dobu 3,8
bilionu rublů, což několikrát převyšuje
cenu realizace projektu.

Před dvěma lety jsme začali s moderni-
zací železniční infrastruktury Bajkalsko-
amurské a Transsibiřské magistrály, se
zdokonalením propustnosti těchto tras,
stavbou doplňkových hlavních tras, roz-

Investice do infrastruktury je sázka na jistotu,
řekl CzechIndustry prezident Železnic Ruské federace Vladimír Jakunin 

62
3I2015



chodů, rekonstrukci více než 90 stanic,
řady velkých a středních staveb a želez-
ničních tras. Realizace těchto a dalších
projektů dovolí zvětšit do roku 2018
objem převážených nákladů z hlavních
nalezišť Východního prostoru o 66 mil.
tun za rok v porovnání s rokem 2012.

Stavba Bajkalsko-amurské magistrály
přitáhla zájem médií v 70. a 80. letech mi-
nulého století. Její celková délka je 3819
kilometrů. Spletitost magistrály spočívá
v tom, že zahrnuje 4200 mostů a kanálů
s celkovou délkou 400 kilometrů a 21 tu-
nelů s délkou 47 km. Po jejím dokončení
se mluvilo o tom, že její zátěžový koefi-
cient je malý, což se mělo změnit začát-
kem tohoto století. Zajímá mě, jestli byla
tato investice výhodná, nebo ne?

Už v 80. letech poukazovali sovětští
ekonomové na to, že z plánovaných devíti
územně-výrobních komplexů, které měly
zabezpečit zátěž Bajkalsko-amurské ma-
gistrály, je realizován jen jeden - v Něr-
jungrinské uhelné pánvi. Kromě toho
prožívalo Rusko v 90. letech ekonomic-
kou krizi. Průmysl nerostl, snižoval se
i objem převozu. Tehdy mnozí hovořili
o neefektivnosti magistrály. 

Dnes je situace jiná. Musím říct, že do-
posud nezačala práce na mnoha velkých
prozkoumaných nalezištích nerostných
surovin. I s ohledem na to je dnes na
mnoha částech Transsibiřské i Bajkalsko-
amurské magistrály zátěž železniční trati
výše střední (70 - 90%), ale na jednotli-
vých úsecích dosahuje koeficient využi-

telnosti kritické úrovně. Hlavně proto
jsme přistoupili k modernizaci, zvýšení
propustnosti magistrály.

Po Bajkalsko-amurské pokračuje stavba
Amursko-jakutské magistrály, která by
měla být v budoucnu prodloužena želez-
ničním tunelem pod Beringovým průli-
vem a vést tak na americký kontinent.
Tak by měl být realizován plán, který byl
nanesen již v carském Rusku. Dnes se
v tisku občas objeví informace, že vláda
chce tento plán realizovat. Jsou to jen
sny, nebo se už jedná o konkrétní plány?

Nápad spojení Ruska s Aljaškou není
nový. Vznikl ještě v polovině 19. století.
V Sovětském svazu dokonce existoval re-
álný projekt. Pokud bude přijato rozhod-
nutí o jeho realizaci, tak zcela jistě bude
potřebovat zdokonalit. Předpovídat jeho
osud a tím spíše lhůty jeho naplnění ne-
mohu. Jistě chápete, že vše záleží na po-
litické vůli lídrů zainteresovaných moc-
ností a také na finančně-ekonomické situ-
aci těchto zemí. 

Nová vysokorychlostní železnice má spo-
jit Čínu s Evropou přes Rusko a být do-
pravním mostem mezi kontinenty. Reali-
zovat tento záměr mají čínské společ-
nosti. V jakém stadiu se tento projekt na-
chází?

V rámci zlepšení partnerských vztahů
v oblasti vysokorychlostní železniční do-
pravy opravdu vyvíjíme obrovskou inici-
ativu při stavbě Eurasijského železničního
koridoru na trase Moskva - Peking. Pilotní

částí má být právě úsek Moskva - Kazaň,
o kterém jsem mluvil. 

V květnu podepsalo Národní shromáž-
dění Čínské lidové republiky ve věci roz-
voje a reforem, Ministerstvo dopravy
Ruské federace, Čínské železnice a Ruská
železnice memorandum o formách spolu-
práce, modelu financování a investic do
tohoto projektu.

Memorandum počítá s investicí čínské
strany do základního kapitálu speciální
projektové společnosti vytvořené pro re-
alizaci projektu a s také nabídkou úvěru.
Kromě toho se předpokládá možnost na-
výšení investic a poskytnutí doplňkových
komerčních půjček. 

Dokument o vytvoření projektové do-
kumentace pro stavbu úseku Moskva -
Kazaň je už podepsán, smlouvu uzavřela
akciová společnost Rychlostní magistrály
a konsorcium projektových společností
při účasti Mosgiprotrans a.s., Nižegorod-
metroprojekt a.s. a China Railway Eryuan
Engineering Group Co. Ltd. Doba vy-
plnění prací se podle smlouvy pohybuje
mezi lety 2015 - 2016. 

V blízké době bude ruská a čínská
strana podepisovat mapu tras a další
spolupráce v rámci realizace projektu. 

V minulém roce navrhla ruská strana
v rámci dohod mezivládní komise pro eko-
nomickou, průmyslovou, vědeckou a tech-
nickou spolupráci mezi Ruskou federací
a Českou republikou českým společnos-
tem, aby se účastnily na modernizaci že-
leznic v Rusku. Platí ještě tato nabídka?
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Když jsme u toho, mezivládní komise
nezasedala už řadu letu, ale to nebrání ve
spolupráci Ruska a Česka v oblasti želez-
ničního transportu, která se rozvíjí v sou-
ladu s Memorandem o spolupráci mezi
RŽD a Českými drahami. 

V tomto dokumentu jsou zafixovány
plány stran spolupracovat na realizaci
společných projektů v oblasti železnič-
ních převozů s cílem zvýšení jak osob-
ních, tak i nákladních toků při účasti rus -
kého a českého dopravního systému.
V souvislosti s tím bych chtěl zvláště oce-
nit podporu ze strany Velvyslanectví
České republiky v Moskvě a hlavně pana
velvyslance V. Remka, který se aktivně
snaží nejen podporovat dřívější vztahy,

ale i najít sféry činnosti pro vzájemnou
spolupráci. 

V současné době spolu s českými part-
nery prosazujeme řadu projektů, které za-
hrnují oblast vysokých technologií, mo-
dernizaci činných vlakových souprav
a rozvoj terminálově-logistické infrastruk-
tury. 

Jsme otevřeni rozvoji partnerství s čes -
kými společnostmi a s radostí projed-
náme nabídky o realizaci společných pro-
jektů. 

Konkrétně jakých velkých projektů se
mohou české společnosti účastnit?

V současné době máme řadu konkrét-
ních projektů, které vypracovaly naše
státy v souladu s dosaženými ujednáními
a podepsanými dohodami. 

V roce 2014 uzavřely nekomerční part-
nerství Asociace výrobců železniční tech-
niky (OPŽT) a Asociace podniků českého
železničního průmyslu (ACRI) a pode-
psaly spolu strategickou dohodu o spolu-
práci. 

V rámci rozvoje stavu spolupráce po-
depsala NIIAS a.s. - dceřiná společnost
RŽD a.s. a OPŽT, na jedné straně a české

společnosti UniControls a RACOM na
straně druhé dohodu o spolupráci. 

Předpokládají společnou práci a zave-
dení nových technických prostředků pro
systémy řízení a zajištění bezpečnosti
provozu vlaků na základě satelitní navi-
gace a moderních systémů rádiového
spojení. 

Kromě toho se pracuje na možnosti
účasti české strany v realizaci projektu
stavby a modernizace terminálově-logis-
tického komplexu Bělyj Rast.

Zkoumá se také možnost využití řady
českých zkušeností v oblasti šetření ener-
gie.K velké lítosti nutno říci, že neopod-
statněné sankce ve finanční sféře mají
v první řadě negativní vliv na podmínky

realizace těchto projektů. Vzhledem k ny-
nější situaci je orientace našich zahranič-
ních partnerů na ruský trh ve velké míře
svázána s nutností řešit otázky lokalizace
výroby, k čemuž je potřeba více hlubo-
kých kooperativních vztahů. 

Jste prezidentem světového veřejného
fóra Dialog civilizací. Jaké jsou jeho
hlavní úkoly? Daří se naplňovat jeho cíle?

Světové veřejné fórum Dialog civilizací
je mezinárodní nevládní organizace, která
sleduje a vytváří modely možné budouc-
nosti lidstva s cílem udržení inkluzivního
společenství a politického rozvoje v záj -
mech stability v celém světě. Fórum pro-
střednictvím mezinárodního a mezikultur-
ního dialogu zkoumá aktuální otázky sou-
časného světového rozvoje, se zvláštním
zaměřením na události, které jsou nebo se
mohou stát příčinami velkých politických,
ekonomických a kulturních konfliktů. 

V rámci fóra byly například před něko-
lika lety do světové finančně-ekonomické
krize vyvozeny závěry o konečnosti a bez-
perspektivnosti stávajícího modelu “spo-
třebitelství pod ochranou zbraně”, jak ho
pojmenoval spolupředseda fóra, indický

myslitel, Jagdish Kapur. Tehdy byly širo-
kému publiku představeny práce o dravčí
přirozenosti kapitalismu a transnaci-
onální finanční oligarchii, které mohou
narušit jakékoliv, na první pohled stabilní
a autoritativní, finanční systémy.  

V rámci každoročních diskusí na rhod-
ském fóru hovoří experti, je tomu tak po
celých 15 let existence fóra, o růstu proti-
kladných názorů v dnešním světě, o nut-
nosti hledat cesty překonání opozice zalo-
žené ne na síle zbraně, ale na rozumu
a duchovně-kulturních cennostech, které
spojují různé národy a civilizace. Naši
partneři souhlasí s tím, že lidstvo musí jít
po alternativní cestě rozvoje, utvrzovat
a podporovat různorodost a mnohopolár-
nost světa.

Na fóru je neustále slyšet výzva
k tomu, aby lidé, kteří rozhodují, odvrátili
chaos, do kterého se svět řítí. Bohužel,
a to je osud všech moudrých prognóz, se
předpovědi expertů Světového veřejného
fóra naplnily v tom nejhorším z možných
scénářů. Ve výsledku dnes hledáme způ-
soby nápravy globálního zmatku a ob-
novy světa.  Tomuto tématu bude právě
zasvěceno příští 13. zasedání rhodského
fóra, které se uskuteční 8. - 12. října
v Řecku. 

V roce 2009 jste byl za váš vklad do utu-
žení vztahů mezi Ruskem, Českou repu-
blikou a Slovenskou republikou oceněn
Řádem sv. Cyrila a Metoděje (pravo-
slavné církve na území Česka a Sloven-
ska). Co pro Vás ocenění znamená, jaký
máte osobní vztah k České republice
a jak vidíte budoucnost česko-ruských
vztahů?

Řád svatého Cyrila a Metoděje mi byl
udělen jako hlavě Fondu Ondřeje Prvo-
zvaného a Centra národní slávy, dvou rus -
kých veřejných fondů, které se podílejí na
sjednocování pravoslavného světa na zá-
kladě podpory a rozvoje kulturně-duchov-
ních vztahů a naplňují tzv. národní diplo-
macii.

Děkuji pravoslavné církvi českých zemí
a Slovenska za vysoké ocenění, cením si
ho jako důkazu správnosti a dobrého na-
časování toho, co děláme pro upevnění
rusko-českých vztahů.

Během mnoha let pořádají fondy různé
akce, organizují semináře a konference
v Karlových Varech a v Praze. Konkrétně
v květnu 2009 byly v rámci programu
fondů přivezeny ostatky Alexandra Něv-
ského do Čech a na Slovensko. 

Mezi Ruskem a Českem existují dávné
kulturní, vzdělávací a ekonomické vztahy,
ale to, co je hlavní, jsou přátelské, pevné
a nadějné osobní vztahy mezi obyvateli
našich zemí. 

Budoucnost těchto vztahů je v rukou
mladé generace a všechno záleží na tom,
jaké cennosti jim budou na úrovni rodiny
a vzdělání vštěpovány společností. Je dů-
ležité, aby byly tyto cennosti spojeny
s těmi příklady z historie a tradice, na
které se orientují odpovědní a vzdělaní
lidé. 

Můj osobní vztah k České republice je
přátelský, jejím občanům přeji šťastnou
budoucnost. �
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Ohlédnutí za minulým ročníkem

V dubnu 2015 přilákaly průmyslové ve-
letrhy do Letňan téměř 7600 návštěv-
níků, kteří zhlédli bezmála 200 expozic
na ploše 5853 m2. Hlavním lákadlem
byly nejnovější strojírenské technolo-
gie, nové trendy ve 3D tisku, atraktivní
modely elektromobilů i odborné konfe-
rence doprovodného programu. „Každý
rok chceme návštěvníkům i vystavova-
telům nabídnout co nejkomplexnější
přehled průmyslových oborů. 

V roce 2015 jsme představili téma 3D
tiskáren, které nachází uplatnění i v běž-
ném životě. O konference, přednášky
a doprovodný program Souboj 3D ti-
skáren byl enormní zájem, a tak se po-
řadatel rozhodl zařadit v příštím ročníku
souboru jarních průmyslových veletrhů
také samostatný veletrh FOR 3D. 

V roce 2016 nabídneme ještě další
dva nové veletrhy, naše cenová poli-
tika však zůstává stejná,“ říká ředitelka
průmyslových veletrhů Vanda Yousi-
fová.

Jarní průmyslové veletrhy představí
dva nové obory
V druhé polovině dubna 2016 se areál
promění v přehlídku nejvyspělejších
průmyslových technologií, strojů a pro-
duktů. Kromě mezinárodního veletrhu
strojírenských technologií FOR IN-
DUSTRY se představí i vystavovatelé
z oboru, logistiky, skladování a manipu-
lace FOR LOGISTIC, výroby, rozvodu
a užití energie FOR ENERGO a 3D tech-
nologií FOR 3D. Tyto obory doplní dva
nové veletrhy - neustále se rozvíjející
obor informačních systémů pro prů-
mysl FOR INFOSYS a mezinárodní do-
pravní veletrh FOR TRANSPORT. Pro
návštěvníky bude připravena prezen-
tace významných tuzemských i zahra-
ničních firem. Už nyní jsou přihlášeny
například firmy Mitutoyo Česko s.r.o.,
ATEQ Sp, z.o.o.,  Jiří Štěpánek – IN-
DEVA, DEOM s.r.o, WANZL spol. s r.o.
a mnoho dalších. Chybět nebude ani
atraktivní doprovodný program – před-
nášky, semináře nebo workshopy. Vy-
stavovatelé mohou jako každý rok při-
hlásit své nejinovativnější výrobky
a produkty do soutěže Grand Prix.  Oce-
nění Top Expo si pak odnesou nejpůso-
bivější expozice veletrhu a to do 50 m²
a nad 50 m².

Příznivá cenová politika

Ačkoliv se průmyslové veletrhy rok od
roku rozšiřují o nové obory, cenová po-
litika zůstává i v roce 2016 stejná. Vysta-
vovatelé, kteří si plochu na vybraném
veletrhu objednají v dostatečném před-
stihu, získají místo pro svou prezentaci
za akční cenu. 

Vstřícná cenová politika pro vystavení
strojů a velkých exponátů zůstává také
zachována. 

Na ENERGO SUMMITU vystoupí
přední osobnosti z Čech i zahraničí
První den veletrhu se uskuteční v Kon-
gresovém sále areálu již 2. ročník mezi-
národního energetického summitu,
který se koná vždy jednou za dva roky.
Jeho program se bude věnovat nejzá-
sadnějším tématům současného světa
energie, o kterých budou hovořit přední
odborníci z České republiky i zahraničí.
První ročník, který se v areálu PVA
EXPO PRAHA konal v roce 2014, přilákal
téměř 250 posluchačů. Nenechali si jej
ujít ani zástupci velvyslanectví Číny, Itá-
lie, Rakouska, Španělska, Ruska a Thaj-
ska. Summit se bude konat v novém
Kongresovém sálu s ojedinělou kapaci-
tou 650 osob. Sál je součástí veletržního
areálu PVA EXPO PRAHA, který prošel
za poslední roky rozsáhlou modernizací
výstavních hal, zázemí pro návštěvníky
i vystavovatele. �
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Soubor průmyslových veletrhů 
nabídne ucelenou přehlídku oborů
Od 19. do 22. dubna 2016 se uskuteční na výstavišti PVA EXPO PRAHA další ročník jarních
průmyslových veletrhů. Tradiční veletrhy FOR INDUSTRY, FOR ENERGO a FOR LOGISTIC budou
rozšířeny o veletrh 3D technologií FOR 3D, veletrh informačních systémů pro průmysl FOR INFOSYS
a mezinárodní dopravní veletrh FOR TRANSPORT. Vystavovatelé předvedou pestrou nabídku nových
produktů a technologií, připraveny budou i tematické přednášky a semináře. Další novinkou roku 2016
je prodloužení termínu konání ze tří na čtyři dny. 

19. – 22. dubna 2016 | PVA EXPO PRAHA
| www.prumysloveveletrhy.cz
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I když to není žádný plavecký bazén, je
potřeba nádrž pečlivě monitorovat.
V minulosti se během plánovaných od-

stávek na údržbu a doplnění paliva muselo
vždy několik techniků a inspektorů složitě
vyšplhat na plošiny zavěšené nad vodní
nádrží a spouštět do ní kamery připevněné
na tyčích nebo na lanech, aby mohli zblízka
prohlédnout svařené spoje a povrch tla-
kové nádrže reaktoru. Celý proces kontroly
fungoval, jenže byl pomalý a technici mu-
seli dbát na ochranu před radiací z paliva
umístěného pod nimi.

Nyní má ale tým techniků nového
člena, který je při těchto kontrolách
ochotně zastupuje. Jmenuje se Stinger
a je to plovoucí robot, díky kterému se
pracovníci elektrárny dostanou na místa,
která byla pro člověka dříve naprosto ne-
dostupná. Stinger, který je o něco málo
vyšší než průměrný člověk, je řiditelné
podvodní plavidlo bez lidské posádky. Je
vybaven malými počítačově ovládanými
turbínami nastavenými do různých směrů
a barevnou videokamerou s vysokým roz-
lišením. „Stinger musí se svými kame-
rami a dalšími nástroji pracovat v mís-
tech, ve kterých by člověk nepřežil,“ říká
Brandon Smith, strojní inženýr ze společ-
nosti GE Hitachi Nuclear Energy, který
vývoj tohoto stroje vedl. „Právě proto po-
třebujeme, aby tento typ práce dělali ro-
boti. Tyto činnosti totiž nelze provádět
jiným způsobem a Stinger byl vytvořen
specificky pro práci v takovémto pro-
středí.“

Dálkově ovládaný robot Stinger je první
svého druhu na světě a v současné době
se začíná využívat v jaderných elektrár-
nách po celých Spojených státech během
pravidelných odstávek na doplnění paliva
a inspekci technického stavu. Robot se do-
káže ponořit do vody obklopující reaktor
na dobu až tří týdnů a pomocí kamery
zblízka pečlivě kontroluje opotřebení ma-
teriálu. Kromě kamery je vybaven také vy-
sokotlakou vodní tryskou, tzv. vodním la-
serem, jehož pomocí čistí kovové povrchy
a umožňuje tak přesnou vizuální kontrolu
svařených spojů.

Smithův tým robota opatřil ochranou
povrchovou vrstvou z wolframu a elektro-
nikou s nižší citlivostí vůči radiaci. Na ovlá-
dání stroje stačí jediný technik, který jej
může řídit ze vzdálenosti mnoha desítek

metrů od nádrže. Robot je napojen po-
mocí napájecích a ovládacích kabelů, které
zajišťují spojení jak s řídícím technikem,
tak s certifikovanými inspektory mimo
elektrárnu. „Stinger se velice snadno do-

stane i do omezených prostor a špatně pří-
stupných rohů, kde hledá náznaky mož -
ných závad jednotlivých součástí – dříve,
než se z nich stane problém,“ vysvětluje
Smith.

Robot již v současné době úspěšně pro-
vádí prohlídky jaderných zařízení po celých
Spojených státech. Svou práci může navíc
vykonávat současně s ostatními činnostmi,
které se během odstávky provádí, protože
není nutné, aby se kvůli němu nad vodní
nádrží pohybovali technici na závěsných
plošinách. „Naši zákazníci vydělávají, když
jejich elektrárny vyrábějí elektřinu, takže se
snaží co nejvíce zkracovat dobu nezbyt-
ných odstávek. Právě díky Stingeru snižují
své náklady, zmenšují dávky radiace, kte-
rým jsou vystavováni jejich pracovníci,
a zkracují doby nezbytných odstávek,“
uvádí Smith. „Když úkoly pod vodou vyři-
zuje Stinger a zaměstnanci elektrárny
mohou zůstávat v prostorech s nižší mírou
radiace, dosahují naši zákazníci obou cílů
současně.“

Stinger není jediným robotem příští ge-
nerace, kterého společnost GE uvedla do
provozu a který pomáhá lidem v jejich
práci. Například tzv. kolaborativní roboti
Baxter a Sawyer dokáží pracovat bok po
boku s lidmi a ušetřit jim některé opakující
se nudné úkoly. �

Plovoucí robot Stinger dohlíží na zdraví jaderných reaktorů
V létě je v americké Georgii opravdu horko, takže zchladit se v bazénu je asi to nejlepší, co můžete
udělat. Jeden velký bazén s křišťálově průzračnou vodou se nachází i nedaleko města Baxley, ale
veřejnosti přístupný není – jedná se totiž o nádrž, ve které se „koupe“ jaderný reaktor elektrárny
Edwin Irby Hatch. 
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15.  MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

6 veletrhů 
1 místo

SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍCÍ VELETRHY

FOR ENERGO
FOR LOGISTIC
FOR 3D
FOR TRANSPORT
FOR INFOSYS 
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	CI03_15_05_Pětice nominovaných_CI_SABLONA
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	CI03_15_62_64_Investice do infrastruktury_JAKUMIN_CI_SABLONA
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