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Moderní technologie: reaktory VVER generace III+
VVER-1200 – nejmodernější, nejspolehlivější a nejekologičtější bezpečný tlakovodní reaktor
Technické parametry VVER-1200

Co to je VVER?
Moderní jaderná technologie – reaktor generace III+
Splňuje postfukušimské bezpečnostní požadavky
Nejvyšší úroveň bezpečnosti díky evolučnímu rozvoji
konstrukce
Dlouhý životní cyklus – projektová doba provozu 60 let
Mimořádně spolehlivý zdroj elektřiny – koeficient
pohotovosti > 0,9

Nominální výkon (elektrický)

1200 MW

Účinnost

37 %

Vlastní spotřeba bloku

7,5 %

Koeficient pohotovosti

> 0,9

Provoz bez nutnosti zásahu obsluhy

72 hodin

Manévrovací schopnost

ano

Digitální SKŘ

ano

Rychloběžná/pomaloběžná turbína

dle volby

Palivo
Palivová kampaň
Vyhoření paliva

12 -18 měsíců
do 70 MWd/kg (U)
Bezpečnostní systémy

Spojení aktivní a pasivních systémů

ano

Filtry na výstupu odvětrávaného prostoru
mezi ochrannými obálkami

ano

Seismické zatížení / v případě typového
projektu

Podle podmínek lokality /

8/7 0,25 g/0,12 g

The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its affiliated companies. Rosatom disclaims all
responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Integrovaná nabídka Rosatomu
Integrovaná nabídka Rosatomu je určena k podpoře rozvoje jaderného programu na mezistátní úrovni ve všech etapách od přijetí
odpovídající politiky do vyřazení reaktoru z provozu.

Integrovaná
nabídka:

Zahrnutí jaderné
energetiky do vládní
strategie rozvoje

Rozvoj infrastruktury:
3 klíčové etapy

Objekt využívání
jaderné energie

Další rozvoj
jaderného programu

Oznámení o přijetí řešení
Infrastrukturní
řešení

Mezivládní dohoda o mírovém využívání jádra
Řešení v oblasti
vztahů s veřejností
Výrobní
řešení
Objekt využívání
jaderné energie

Provoz a údržba
Závěrečná fáze
palivového cyklu

Projekt objektu využívání jaderné energie
Definitivní rozhodnutí o
tendru na výstavbu objektu
využívání jaderné energie

Zahájení výstavby objektu
využívání jaderné energie

Uvedení do provozu
Vyřazení z provozu

Příprava personálu

Základní služby

Doplňkové služby

The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its affiliated companies. Rosatom disclaims all
responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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VVER – referenční technologie v globálním rozsahu
Velká Británie

4

Česká republika
2
Slovensko
1
Maďarsko
2

Ruská
federace
8

Finsko
1
Bělorusko
2

Kazachstán
7 Arménie
2
Ukraina
1
2
4
Čína
Írán
2
Turecko
8
Egypt
Indie Bangladéš
2
4
4
Jordánsko
12
2
Nigérie
2
Saudská
Arábie
2

Brazílie
4

Argentina
1

Jihoafrická
republika

Vietnam
2
Malajsie
2
Indonésie
2

8

44
25

24

Zahraniční
Potenciální
Tendry/jednání
zakázky
zakázky

Potenciální zásoba zakázek Rosatomu je více než 90 bloků
The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its
affiliated companies. Rosatom disclaims all responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Úspěchy Rosatomu za posledních 5 let
Projekt

JE Búšehr-3,4, Írán

JE Hanhikivi-1, Finsko

Uzavřené smlouvy

11. listopadu 2014 – Kontrakt na výstavbu 3. a 4. bloku, kromě
mezivládní dohody byla podepsána roadmap na další 4 bloky

Počet bloků

6

23. prosince 2013 – EPC kontrakt na výstavbu jaderné elektrárny

1
JE Kudankulam-3,4,
Indie

duben 2014 – Generální rámcová dohoda o výstavbě 3. a 4. bloku

JE Pakš-2, Maďarsko

9. prosince 2014 – EPC kontrakt na výstavbu jaderné elektrárny

2
2

Ostrovecká JE,
Bělorusko

18. července 2012 – EPC kontrakt na výstavbu jaderné elektrárny

Výzkumný reaktor,
Bolívie

srpen 2015 – podpis mezivládní dohody
Podpis EPC kontraktu – 2016 (očekáváno)

2

1

The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its affiliated companies. Rosatom disclaims all
responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Úspěchy Rosatomu za posledních 5 let
Projekt

Uzavřené smlouvy

Počet bloků

JE Ninh Thuan 1,
Vietnam

Srpen 2015 – Generální rámcová dohoda o realizaci první fáze projektu
výstavby jaderné elektrárny

2

JE El Dabá, Egypt

Listopad 2015 – podpis mezivládní dohody a finanční mezivládní dohody,
podpis EPC kontraktu v roce 2016 (očekáváno)

4

JE Rooppur, Bangladéš

23. prosince 2015 – EPC kontrakt na výstavbu jaderné elektrárny

JE, Jordánsko

24. března 2015 podpis mezivládní dohody, 22. září 2014 PDA (Project
Development Agreement)

2

JE, Nigérie

2012 – mezivládní dohoda o spolupráci při projektování, výstavbě,
provozu a vyřazování z provozu jaderné elektrárny

2

JE Tianwan, Čína

23. listopadu 2010 - EPC kontrakt na výstavbu 3. a 4. bloku

2

Celkem

2

28 bloků

The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its affiliated companies. Rosatom disclaims all
responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Maďarsko JE Pakš-2: Základní informace
Klíčové události a další kroky projektu
stávající bloky
plánované bloky

Budapešť
JE Pakš
(4 bloky + 2 bloky)

Základní parametry:
Bloky: 2 х 1200 MW
Typ reaktoru: VVER-1200
(AES-2006)

Klíčové události a další kroky projektu
14. 01. 2014
Podpis
• mezivládní dohody
o spolupráci
• Hlavní podmínky kontraktů

28. 03. 2014
Podpis
• Mezivládní dohody o
financování, 80 %
financováno úvěrem

09. 12. 2014
Uzavření kontraktů:
• ЕРС
• Servisní služby

Jednání maďarské strany s EU
Financování projektu bude
zahájeno po schválení projektu
ze strany EU

The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its affiliated
companies. Rosatom disclaims all responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Ekonomické dopady projektu s vysokou mírou lokalizace
(studie pro tendr Temelín 3,4) – výpočet pro leta 2014 – 2043
242.6 miliard

Pracovní
místa

60.2

2 756

Nepřímé dopady

Dopady
projektu

182.4

7 667

85.8 miliard
Kč

24.6

Nevyplacené
sociální dávky

39.5

Zvýšení příjmů do
státního rozpočtu

21.7
HDP

Pracovní trh

Další daňové
dopady

Rozpočet

• Zvýšení HDP o cca 0.21%
• Snížení nezaměstnanosti o cca 0.14%

• V průběhu výstavby by bylo vytvořeno 15,592 pracovních míst
• Cca 4,720 dlouhodobých pracovních míst (2024 – 2043) v provozu a díky dodávkám na projekty ve třetích zemích
• Pozitivní dopad do státního rozpočtu ve výši 85.8 miliard Kč (2014 – 2043) – v průměru cca 2.86 miliardy Kč ročně

The content of this presentation is for discussion purposes only. It shall not be considered as an offer and does not lead to any obligations to Rosatom and its affiliated
companies. Rosatom disclaims all responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Realizované a probíhající projekty s účastí českých
dodavatelů
Kalininská JE

Běloruská JE
Společnost

Společnost

Typ vybavení

ARAKO spol. s r. o.
MOSTRO a. s.
ARMATURY Group a. s.
MSA, a. s.

armatura

SIGMA GROUP a. s.

čerpadla

LAVIMONT BRNO, a.s.

potrubí

КRONA

zdvihací technika

SKLÁRNY MORAVIA, a.s.
KAVALIERGLASS, a.s.
laboratorní sklo
VITRUM, spol. s r. o.
PRECIOSA ORNELA, a.s.

Typ vybavení

ARAKO spol. s r. o.
MOSTRO a. s.
ARMATURY Group a. s.

armatura

KAVALIERGLASS, a.s.

laboratorní sklo

Belet a.s.

zdvihací technika

АВО valve, s.r.o.

filtry

JE Rooppur
Společnost

Typ vybavení

Daikin Device Czech
Republic s.r.o.

klimatizační technika

Novovoroněžská JE
Společnost
ARAKO spol. s r. o.
ARMATURY Group a. s.
MSA Rimera group

Typ vybavení

JE Tianwan-1,2
Společnost

armatura

Typ vybavení

MSA, a. s.

armatura
kompresory

SIGMA GROUP a. s.

čerpadla

LUTOS

KABELOVNA KABEX a. s.

hermetické
průchodky

Modřanská potrubní

КRONA

zdvihací technika

SKLÁRNY MORAVIA, a.s.
KAVALIERGLASS, a.s.

laboratorní sklo

Kavalier
Brněnská Drutěva

laboratorní
vybavení

PROMA

obráběcí stroje

Díly potrubních tras

JE Tianwan-3,4
Společnost
MSA, a. s.
LUTOS
SIGMA GROUP a. s.
Rostovská JE
Společnost

Typ vybavení

ARAKO spol. s r. o.
MSA, a. s.

armatura

Sigma

činidla

JE Kudankulam-1,2
Společnost

Brno

Typ vybavení
armatura
kompresory
teplosměnná
zařízení
elektropohony
kompresorů

Typ vybavení

ZPA Pečky, a.s.

elektropohony

MAPOL s.r.o.
MSA, a. s.
Minerva

armatura

The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its affiliated companies. Rosatom disclaims all
responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Projekty Rosatomu s možnou účastí českých dodavatelů

Bangladéš
(JE Ruppur)

Finsko
(JE Hanhikivi)

Indie
(JE Kudankulam-3, 4)

Maďarsko
(JE Paksh 2)

Írán
(JE Busher-3,4)
Turecko
(JE Akkuyu)
Jordánsko

Vietnam
(JE Ninh Thuan-1)

Egypt
(JE El Dabaa)

This presentation is intended exclusively for discussion purposes, it should not be regarded as a commercial proposal and shall not create any obligations for Rosatom State
Corporation or its affiliated companies. Rosatom SC shall not be liable for errors of any kind, uncertainties and quality of materials contained in this presentation.
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Děkuji za pozornost

Zdeněk Šíma
jednatel
Rosatom Central Europe s.r.o.
E-mail: sima@rosatom.cz

This presentation is intended exclusively for discussion purposes, it should not be regarded as a commercial proposal and shall not create any obligations for Rosatom State
Corporation or its affiliated companies. Rosatom SC shall not be liable for errors of any kind, uncertainties and quality of materials contained in this presentation.
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Finsko, JE Hanhikivi-1. Základní informace
Klíčové události a další kroky projektu

JE Hanhikivi-1

Helsinki

Základní parametry:
Blok: 1 х 1200 MW
Typ reaktoru: VVER-1200
Délka výstavby: 2017-2023
Uvedení do provozu: 2024 (komerční provoz)

Klíčové události a další kroky projektu
01. 07. 2010

21. 12. 2013

Získáno schválení Uzavření
finského parlamentu • ЕРС-kontraktu
pro výstavbu JE
• Kontraktu na
dodávky paliva

25. 02. 2015
Uzavření
• Mezivládní
dohody o
spolupráci

2015-2017
Příprava
staveniště a
infrastruktury

2018-2024
Výstavba
JE

2024
Zahájení
komerčního provozu
JE Hanhikivi

The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its affiliated
companies. Rosatom disclaims all responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Běloruská JE. Základní informace
Klíčové události a další kroky projektu

Ostrovecká JE

Minsk

Základní parametry:
Bloky: 2 х 1200 MW
Typ reaktoru: VVER-1200/491 (AES-2006)
Délka výstavby: 2017-2023
Model realizace: EPC (na klíč)

Klíčové události a další kroky projektu
15. 03. 2011
Podpis
• mezivládní
dohody o
spolupráci

11. 10. 2011
Podpis
• smluvní dohody o
výstavbě JE

31. 01. 2012
Uzavření smluv:
• Průzkumné práce
• Vypracování
projektové
dokumentace a
prvořadé pracovní
dokumentace

06. 2012
Uzavření smluv:
• ЕРС
• Dodávky paliva a
nakládání s
použitým palivem
• Servisní služby

02. 11. 2013
Podpis Nařízení č. 499
O výstavbě Běloruské
jaderné elektrárny, které
dovolilo generálnímu
dodavateli, společnosti
Atomstrojexport, zahájit
výstavbu Běloruské JE

2017-18
Uvedení bloků
Běloruské JE do
provozu

The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Rosatom and its affiliated
companies. Rosatom disclaims all responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Příklady úspěšné spolupráce s českými firmami
SIGMA GROUP, a.s.
Základní produkty:
• Čerpadla a čerpací zařízení středního a
velkého výkonu;
• Speciální čerpadla pro průmyslový
provoz;

• Čerpací agregáty;
• Náhradní díly k čerpacím zařízením.
Dodávky pro JE:

2009 – Novovoroněžská JE
2010 – Novovoroněžská JE
2011 – Leningradská JE-2, Kalininská JE
2012 – Baltická JE
2013 – Novovoroněžská JE

2014 – Rostovská JE, Leningradská JE-2, Novovoroněžská JE
2015 – Ostrovecká JE

 Lídr Svazu výrobců čerpadel České republiky
 Člen asociace evropských výrobců čerpací techniky EUROPUMP
 Objem dodávek za období 2009-2015 – přes 669 mln. CZK
Данная презентация предназначена исключительно для обсуждения, она не должна расцениваться как коммерческое предложение и не должна возлагать на ГК
«Росатом» или ее дочерние организации какие-либо обязательства. ГК «Росатом» не несет ответственности за любого рода ошибки, неточности и качество
материала, содержащегося в данной презентации.
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Příklady úspěšné spolupráce s českými firmami
ARAKO spol. s r. o.
Základní produkty:
•

Speciální armatury;

•

Průmyslové armatury;

•

Náhradní díly k armaturám.

Dodávky pro JE:
2008 – Kalininská JE, Kolská JE
Rostovská JE, Leningradská JE-2
2009 – Kalininská JE
2010 – Novovoroněžská JE-2, Kalininská JE,

Rostovská JE, Leningradská JE-2
2011 – Kalininská JE, Rostovská JE, Leningradská JE-2
2012 – Rostovská JE, Leningradská JE-2
2013 – Rostovská JE, Novovoroněžská JE-2,
2014 – Rostovská JE, Novovoroněžská JE-2, Leningradská JE-2
2015 – Rostovská JE
2016 – Ostrovecká JE, JE Kudankulam

 V souladu s mezinárodní normou kvality ISO 9001
 60letá tradice vývoje a výroby

 Objem dodávek za období 2008-2015 – přes 1 400 mln CZK
Данная презентация предназначена исключительно для обсуждения, она не должна расцениваться как коммерческое предложение и не должна возлагать на ГК
«Росатом» или ее дочерние организации какие-либо обязательства. ГК «Росатом» не несет ответственности за любого рода ошибки, неточности и качество
материала, содержащегося в данной презентации.
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Příklady úspěšné spolupráce s českými firmami
ZPA Pečky, a.s. (obchodní značka MODAST)
Základní produkce:
•

Servopohony;

•

Servopohony s převodovkou ZPM
nebo Mastergear;

•

Elektropohony;

•

Dmychadla;

•

Armatury;

•

Strojní zařízení;

•

Opracování plechů na CNC strojích
TRUMPF a PTV.

Dodávky pro JE:
•

JE Búšehr

•

JE Kudankulam

•

Kalininská JE

•

Leningradská JE-2

•

Ostrovecká JE

 V souladu s požadavky SÚJB
 Práce v strojírenské a elektrotechnické oblasti od roku 1894
 Objem dodávek za období 2012-2016 – přes 71 mln CZK
Данная презентация предназначена исключительно для обсуждения, она не должна расцениваться как коммерческое предложение и не должна возлагать на ГК
«Росатом» или ее дочерние организации какие-либо обязательства. ГК «Росатом» не несет ответственности за любого рода ошибки, неточности и качество
материала, содержащегося в данной презентации.
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