
Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen Skupiny ÚJV 

BULLETIN 1/2016 

Mimořádné vydání pro zaměstnance a příznivce společnosti Centrum výzkumu Řež 
Kontakt: jiri.kuf@cvrez.cz, tel.: 266 173 623 

        
        

  

                                             1 

 
  Úvodní slovo ředitele společnosti  

 
Máme za sebou první týdny roku 2016.  

Navazujeme v něm na práci a výsledky  

předchozích let. Mohlo by se říct – obyčejný  

začátek roku. Ta trocha sentimentu  

za tím předchozím rokem by měla být už pryč,  

nahrazena ubývajícím napětím z očekávání   

toho nového tím, jak jsme opět v pravidelných  

kolejích práce výzkumné organizace.  

Bylo by tomu tak, kdyby… 

 

 

… kdybychom nebyli na přelomu let 2015 – 2016. Let, která znamenají úspěšné ukončení 

první fáze projektu SUSEN s dokončením všech staveb a velké části technologií 

a zároveň nutný přechod organizace ze stádia výstavby do stádia využití technologií  

ve výzkumu, který nás baví a na který se těšíme. 

… kdybychom neměli za sebou loňské obrovské úsilí celého týmu Centra výzkumu Řež 

podpořeného množstvím dodavatelů a spolupracujících organizací ve finalizaci 

technologií. Horké komory, zařízení pro testy komponent první stěny fúzního reaktoru, 

nový 14 MeV neutronový zdroj jsou jenom příklady. Zařízení dovedených do provozu 

nebo připravených k finálnímu osazení zkušebními technologiemi jsou desítky. 

… kdybychom neměli před sebou druhou fázi projektu SUSEN a začátek projektu 

udržitelnosti R4S v rámci Národního programu udržitelnosti II, který nám umožní 

soustředit se na naše výzkumné cíle. 

… kdybychom nevstupovali do nového roku s vědomím zajištěného provozu výzkumných 

reaktorů výborně pracujícím novým systémem ochran a řízení, se zásobou nového paliva, 

zajímavými projekty a jedním velikým úkolem: zahájit přípravu obnovení povolení k jeho 

provozu, které nás čeká v roce 2020. Dlouhá doba? Ani ne, když si představíme, co vše 

musíme ověřit, připravit, přepočítat, doložit. 

… kdyby loňský rok nebyl tak průlomový pro projekt JHR, kde jsme dosáhli instalace 

všech zalitých částí a vytvořili předpoklady pro instalaci velkých technologií. 

… kdybychom si nekladli mnohem vyšší cíle než v loňském roce ve vědeckých 

publikacích. Měníme se přece z organizace výstavbové na výzkumnou. 

… kdybychom neviděli velmi slibné výsledky spolupráce s kolegy ze Skupiny ÚJV. 
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… kdybychom vloni neztratili vzácného kolegu a kamaráda, Honzu Kyselu, vědeckého 

ředitele společnosti. 

… kdybychom neměli kolem sebe tolik skvělých spolupracovníků – zkušených 

i začínajících, komunikujících česky nebo některým z mnoha cizích jazyků, nadšených 

z nápadů a výsledků i občas unavených z práce i z problémů rostoucí organizace, ale 

vždy zapálených pro vědu a technologie. 

S vědomím toho všeho ještě jednou děkuji všem kolegyním, kolegům a našim partnerům 

ze spolupracujících organizací, průmyslových, výzkumných i akademických a také státní 

správy, a těším se na spolupráci v letošním roce. Některé náměty pro spolupráci najdete 

také na dalších stranách tohoto bulletinu, ke čtení kterého vás tímto zvu. 

Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen Skupiny ÚJV a významné technologické centrum 

jaderných technologií ve střední Evropě, je připraveno a těší se na spolupráci se svými 

partnery v Česku i zahraničí. 

 

Martin Ruščák 
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 Stav výstavby v projektu SUSEN  

Projekt Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) schválený Evropskou komisí 

v prosinci roku 2011 představuje posílení výzkumné infrastruktury v energetice České 

republiky a významný impuls k rozvoji týmů a znalostí v oblasti energetických technologií. 

Projekt zahrnuje výstavbu výzkumné infrastruktury, která dlouhodobě zvýší vědecký, 

výzkumný a vývojový potenciál České republiky v oblasti aplikovaného výzkumu  

v energetice, převážně (ale neexkluzivně) jaderné.  

 

Projekt SUSEN vstoupil v roce 2015 do své rozhodující fáze. Ve sjednaném smluvním 

termínu byla v květnu úspěšně dokončena výstavba části Diagnostického centra – části 

určené pro zvláště citlivé přístroje. Všechny objekty, postavené či rekonstruované 

v projektu SUSEN jsou kolaudovány.  

Pokračovala příprava a realizace 

dodávek experimentálních 

technologických zařízení. Byly 

dokončeny veškeré dodávky strojů 

a přístrojů pro výzkumný program 

Materiály, uskutečnila se podstatná  

část dodávek pro ostatní výzkumné 

programy (biologické stínění, 

hermetické boxy, manipulátory 

a průzory horkých komor, SIMS, TEM, 

zařízení pro testy primární stěny fúzních 

reaktorů HELCZA, TBM, …), realizovali jsme i strojní dovybavení dílen nezbytné pro 

dokončení zbývajících interních dodávek.  

Dnes už naštěstí překonaný Zákon o veřejných zakázkách nám zkomplikoval zadávací 

řízení několika důležitých zakázek (FQT, ventily pro experimentální smyčky, ETL, MSO, 

…) a velké průtahy vznikaly rovněž v přípravě zařízení pro testy LOCA, u smyček FQT, 

UCWL a S-ALLEGRO a u experimentálního vybavení horkých komor.  

Hlavním důvodem komplikací byla povinnost zadavatele veřejných zakázek zrušit 

zadávací řízení v případě podání jediné nabídky, stanovená novelou Zákona o veřejných 

zakázkách. Tato novela byla vydána krátce po zahájení projektu a  platila až do jara 

loňského roku. Vzhledem k tomu, že pro projekt SUSEN bylo v řadě případů pořizováno 

unikátní experimentální zařízení se špičkovými technickými parametry, které byl schopen 

či ochoten nabídnout pouze jediný uchazeč, byli jsme pro absenci dostatečného počtu 

nabídek nuceni zrušit více než 60 zadávacích řízení. V některých případech jsme však 

narazili i na extrémní cenové požadavky dodavatelů vědomých si svého exkluzivního 

postavení na trhu špičkových přístrojů a zařízení a odmítli jsme tento tlak na rozpočet 

projektu akceptovat.  

 

Jiří Richter 
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 Projekt SUSEN dospěl do druhé fáze  

Již v druhé polovině roku 2014 bylo zřejmé, že zejména v důsledku požadavků Zákona 

o veřejných zakázkách se nám nepodaří eliminovat roční zpoždění projektu SUSEN, 

kterým byl zatížen již na svém startu. Skluz naopak díky opakování zadávacích řízení 

technologických zakázek dále narůstal. 

 

Po projednání situace s Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicím 

orgánem operačního programu Výzkum  

a vývoj pro inovace jsme proto zahájili 

přípravu tzv. fázování projektu SUSEN. Jde 

vlastně o rozdělení projektu do dvou částí, 

s dokončením první z nich v původně plánovaném termínu 12/2015 a druhé pak v termínu 

06/2017. V roce 2015 jsme zpracovali všechny potřebné dokumenty (mj. celkovou revizi 

technického annexu projektu) a po úspěšném projednání s Evropskou komisí vydalo 

MŠMT v prosinci 2015 dodatek rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým bylo fázování 

projektu SUSEN schváleno. 

Získali jsme tak čas potřebný pro dokončení dodávek nasmlouvaných v roce 2015 

(LOCA, smyčky S-ALLEGRO, FQT a UCWL, přístrojové vybavení horkých komor)  

i opakování zadávacích řízení (zavážecí stroj, obalový soubor pro přepravu radioaktivních 

vzorků). Přesto zůstává časový plán 2. fáze projektu velmi náročný – jde o dodávky 

a zprovoznění unikátních technologií, kde nemůžeme vyloučit  technické problémy jak 

v průběhu výroby, tak při jejich spouštění. 

Výstavba technické infrastruktury je významným cílem projektu SUSEN, zůstává však 

pouze prostředkem k dosažení cílů a vědecko-výzkumných výsledků a k dosažení příjmů 

projektu, potřebných k financování naší činnosti v příštích letech.  

Již v roce 2013 jsme proto připravili podnikatelské plány jednotlivých vědecko-

výzkumných programů SUSEN, které byly v letech 2014 a 2015 aktualizovány 

s přihlédnutím k situaci na trhu vědecko-výzkumných prací. Významným přínosem 

k finančnímu zdraví projektu i celé společnosti je získání státní podpory projektu SUSEN 

v Národním programu udržitelnosti II a v programu podpory velkých výzkumných 

infrastruktur.  

Jiří Richter 
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 Udržitelnost projektu SUSEN  

Zajistit udržitelnost projektu SUSEN a dalších projektů, podporovaných z veřejných 

prostředků, je povinností příjemce. Předpokládá se, že finanční prostředky, které byly na 

projekt vynaloženy, jsou vynaloženy účelně a poskytují to, co bylo uvedeno jako důvod 

v žádosti o podporu. Cílem projektu SUSEN je vybudovat excelentní výzkumné centrum. 

Ve fázi udržitelnosti, která trvá pět let od ukončení výstavbové fáze, jsme povinni 

prokazovat nejen užívání staveb a technologií k určenému účelu, ale také zajistit finanční 

zdroje pro financování personálu a provozu technologií – centra SUSEN. Národní 

program udržitelnosti II poskytl podpůrné prostředky pro prvních pět let činnosti centra 

SUSEN formou podpory projektu Výzkum pro SUSEN (Research for SUSEN – R4S), ve 

kterém je poskytnuta 50% státní dotace na základní výzkum v centru SUSEN – dalších 

50 % jsme povinni zajistit ze smluvního výzkumu a evropských projektů. 

Hlavní cíl projektu LQ1603 – R4S (tedy udržitelnost centra SUSEN) bude věcně 

naplňován výzkumem chování materiálů a komponent v běžných i extrémních 

podmínkách a médiích, výzkumem chování těchto médií a stanovení vzájemných vztahů 

mezi složením, strukturními vlastnostmi a povrchovými vlastnostmi materiálů, včetně 

modelování vlastností zcela nových materiálů. K realizaci bude sloužit nově vybudovaná 

výzkumná infrastruktura modelující podmínky extrémního prostředí (teploty a namáhání). 

Věcné členění projektu tematicky kopíruje projekt SUSEN – TEO, SSD, JPC, MAT a také 

v tomto projektu je naším partnerem ZČU Plzeň. Projekt pokrývá koncepčně vědecké 

výstupy projektu SUSEN a částečně rozšiřuje závazek o další vědecké výstupy – vědecké 

publikace, aplikované výsledky, metodiky atd. V projektu se počítá se zapojením  

a podporou studentů a je také podporována mezinárodní mobilita. 

Kromě projektu R4S budou na udržitelnost projektu SUSEN použity také zdroje z českých 

grantů – například Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, z rezortních 

programů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra České republiky. Dalším 

zdrojem pak budou komerční zakázky společnosti a také prostředky z poskytnuté 

institucionální podpory, která je přímo závislá na našich vědeckých a aplikačních 

výsledcích. 

Kateřina Vonková 
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 Pokračování prací na projektu JHR v roce 2015 

Projekt JHR – Jules Horowitz Reactor – je mezinárodní projekt koncepce a výstavby 

nového vysoce výkonného jaderného reaktoru pro výzkum v oblasti materiálů a jaderného 

paliva. Jeho výstavbu v Cadarache (Francie) zajišťuje mezinárodní konsorcium 

výzkumných institucí a velkých průmyslových organizací z Francie, Belgie, Finska, 

Španělska, Švédska, Japonska, Indie a České republiky prostřednictvím ÚJV jako člena 

konsorcia. Na základě předběžného konstrukčního návrhu francouzské společnosti 

AREVA je v ČR vyvíjen technologicky unikátní komplex horkých komor, který se po 

zabudování stane nedílnou součástí takzvané budovy jaderných přístavků. Realizaci 

zajišťuje prostřednictvím financování MŠMT velkých výzkumných infrastruktur CVŘ. 

Naši pracovníci spolu s montážním týmem společnosti Chemcomex v závěru roku 2015 

úspěšně provedli montáž části technologie, nazvané malé komory. Celkem bylo 

namontováno jedenáct modulů malých komor, pět z nich vyrobila francouzská firma 

ACPP, zbylých šest pak česká firma MICo. Projekt tak z velké míry využívá dodavatelů 

z České republiky a přispívá k růstu znalostí, zkušeností a mezinárodního renomé 

českých firem. 

V uplynulém roce pokračovaly práce na výrobě otočných 

a posuvných dveří (viz obrázek), které budou sloužit jako 

hermetická bariéra horkých komor. Posuvné dveře 

propojí velké komory s malými komorami, otočné dveře 

propojí malé komory s přestupními prostory a přestupní 

prostory s operátorovnou malých komor. V současné 

době realizujeme výrobu těchto dveří u francouzské firmy 

ACPP. Po odzkoušení budou dveře dopraveny na stavbu 

reaktoru do Cadarache, kde budou během druhého 

čtvrtletí letošního roku namontovány. 

V roce 2015 jsme podepsali s firmou Chemcomex Praha, 

a.s. smlouvu na dodávku a montáž opláštění a dalších navazujících prvků. V rámci této 

smlouvy bude dokončena konstrukční část a budou vyrobeny jednotlivé komponenty, 

které pak společnost Chemcomex pod supervizí CVŘ namontuje na stavbě JHR. 

V současné době již započaly práce na přípravě dokumentace a výrobě prvních 

komponent této dodávky. Montáž v Cadarache by měla být zahájena na přelomu března 

a dubna 2016, dokončení plnění této smlouvy předpokládáme na konci roku 2017. 

V závěru minulého roku byla s firmou VÚEZ, a.s. uzavřena smlouva na dodávku zkoušek 

těsnosti na stavbě a ve výrobě. Tato smlouva je důležitá pro finální předání horkých 

komor investorovi.  

I v letošním roce je tým JHR připraven pracovat na všech významných zakázkách, které 

nás čekají. Doufáme, že se nám práce bude dařit minimálně s takovým úspěchem, jako 

tomu bylo v roce 2015. 

Petr Březina          

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj5vs7ltavKAhXFVhoKHUwvCosQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vuez.sk%2F&usg=AFQjCNGytCg39EusJ7hL_8vz-ODSza4Ztw&bvm=bv.112064104,d.bGQ
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 Věda a výzkum pro energetiku 

 

Hlavní oblastí výzkumu a vývoje pro energetiku jsou ve společnosti Centrum výzkumu 

Řež s.r.o. především reaktorové technologie stávajících i nových generací, materiálový 

výzkum, vodní režimy jaderných i klasických elektráren, neutronová a reaktorová fyzika 

a studium médií s extrémními vlastnostmi.  

K tomuto účelu jsme vybaveni jednou z největších experimentálních infrastruktur v České 

republice – infrastrukturou Reaktory Řež (reaktory LR-0 a LVR-15, materiálové 

a technologické smyčky) a infrastrukturou SUSEN (soubor technologií se zaměřením na 

udržitelnou energetiku). 

Největší podíl výzkumu pro energetiku, prováděného v CVŘ, zahrnují programy SUSEN, 

v rámci kterých provádíme teoretický i experimentální výzkum chování materiálů za 

extrémních podmínek a studium vlastností souvisejících médií.  

Ve vybudovaných experimentálních okruzích v Řeži a v Plzni studujeme chování těchto 

pokročilých médií při podmínkách velmi blízkých těm, které budou panovat v primárním  

či sekundárním okruhu reaktorů IV. generace. Významnou část těchto aktivit tvoří 

zapojení do evropského fúzního výzkumu.  

Další oblast výzkumu se zaměřuje na zdokonalení popisu degradace a životnosti 

komponent energetických zařízení, který má za cíl zajištění spolehlivého provozu daného 

zařízení. Jde zde o zkušebnictví ozářených materiálů, studium extrémních podmínek, 

studium materiálových vlastností a diagnostiku.  

Náš výzkum je samozřejmě také zaměřen na vývoj zcela nových metod úpravy 

radioaktivních materiálů s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí při jejich 

následném bezpečném uložení. Jedná se o převážně chemické aktivity – analytické 

laboratoře, anaerobní laboratoř, chemii vody, tekuté soli nebo chemicko-technologickou 

linku na zpracování odpadů.  

Komplexní podporu (expertní a výzkumnou činnost) při studiu materiálů pro aplikace 

v energetickém průmyslu provádí plzeňská materiálová zkušebna, která je významným 

způsobem zapojena do ostatních vědeckých projektů. Jde nejenom o mechanické 

zkoušky či popis mikrostruktury, ale například i o vývoj nových metod tavného svařování 

těchto materiálů.  

Zásadní realizační podporu pro vývoj velkých i malých technologických celků poskytuje 

výpočetní oddělení zabývající se především termohydraulickými výpočty. Zajišťujeme 

projektovou realizaci velkých ozařovacích projektů, výpočtové a experimentální práce. 

Oba výzkumné reaktory využíváme ve vlastních experimentálních projektech i jako 

doplnění projektů z jiných oblastí. Reaktoru LVR-15 funguje jako mohutný zdroj neutronů, 

které v ozařovaném materiálu způsobují jaderné reakce. Ozařování v reaktoru má klíčový 

význam například při úpravě fyzikálních vlastností materiálů, výrobě radionuklidů pro 

radiofarmaka, neutronové aktivační analýze a podobně. 

Synergii všech těchto činností jsme od 1. ledna 2016 podpořili vytvořením nové sekce 

s názvem Věda a výzkum pro energetiku, kam byla sdružena oddělení, zabývající se 

primárně vědou a vědeckými výsledky. 

http://cvrez.cz/?page_id=511
http://cvrez.cz/?page_id=513
http://cvrez.cz/?page_id=518
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Hlavním posláním sekce je integrovat výzkumné zdroje společnosti a podpořit tak plnění 

závazků plynoucích z projektu SUSEN, z projektu R4S (Research for SUSEN) 

a z ostatních výzkumných a vývojových projektů Centra výzkumu Řež jako předkomerční 

výzkumné organizace. Společně s budováním robustní projektově-zakázkové základny, 

využívající naši vědeckou infrastrukturu, bude sekce vytvářet zdroje pro chod a růst 

společnosti.          

Kateřina Vonková 
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 Jaderný palivový cyklus – JPC  

Výzkumný program JPC je zaměřen na výzkum a vývoj technologií v oblasti nakládání 

s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem – technologií pro výraznou redukci 

objemu radioaktivních odpadů, pro geologické ukládání vysoceaktivních odpadů  

a použitého jaderného paliva, nebo vysokoteplotních separačních technologií transuranů 

a štěpných produktů.  

V roce 2015 byla v rámci 1. fáze projektu SUSEN otevřena například laboratoř výzkumu 

v oblasti hlubinného ukládání s unikátními anaerobními boxy, do provozu byl uveden 

analytický přístroj SIMS a byly připraveny další technologie.  

 

 Laboratoř SIMS byla uvedena do provozu 

V rámci projektu SUSEN byla zprovozněna 

nová laboratoř hmotnostní spektrometrie 

sekundárních iontů (SIMS).  

Jedná se o unikátní infrastrukturu v oboru 

chemických analýz povrchů pevných látek, 

která nemá v České republice obdobu. 

Cílem laboratoře je především vývoj nových 

metod jaderné forenzní a environmentální 

analýzy a analytická podpora Skupiny ÚJV. 

Očekáváme i další prohloubení spolupráce 

s Akademií věd ČR, vysokými školami 

a průmyslem. 

zdroj: Jan Lorinčík, Daniela Veselá 
 

 Anaerobní boxy 

Výzkum v nové geotechnické laboratoři je 

zaměřen na studium vlivu anaerobních 

podmínek na inženýrské bariéry, které jsou 

součástí hlubinného úložiště. Zkoumáme 

například korozní odolnost konstrukčních 

materiálů ukládacího obalového souboru 

nebo migraci radionuklidů přes materiály 

multibariérového systému. Laboratorní 

experimenty probíhají ve speciálních tzv. 

anaerobních boxech, ve kterých se udržuje 

dlouhodobě velice nízká koncentrace kyslíku simulující prostředí hlubinného úložiště 

v závěrečné, nejdelší fázi jeho existence. Výhodou boxů je jejich velikost, která dovoluje 

provádět některé analýzy přímo uvnitř boxu, pokud tam lze analytický přístroj instalovat. 

V rámci Open Access umožňujeme k této unikátní infrastruktuře přístup například 

vysokým školám pro výzkum i v nejaderné oblasti.      

zdroj: Tomáš Černoušek 
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 Materiálový výzkum – MAT  

Program Materiálový výzkum (MAT) projektu SUSEN v roce 2015 završil v souladu 

s harmonogramem fázi výstavby a přechází do fáze udržitelnosti. MAT je primárně 

zaměřen na výzkum materiálů pro jadernou energetiku, ale nachází uplatnění 

i v oblastech klasické energetiky či nekonvenčních postupů získávání energie. 

Program cílí na studium mezních stavů nových progresivních materiálů, výsledky jsou 

přímo aplikovatelné v praxi. Příkladem jsou projekty vývoje konstrukčních materiálů pro 

reaktory IV. generace chlazené HLM, vývojové projekty podporující výrobu ekonomického 

typu OS pro dočasné ukládání vyhořelého paliva nebo testovacího zařízení pro korozně 

mechanické zkoušky materiálů reaktorů chlazených fluoridovými solemi. V oblasti klasické 

energetiky jde o projekt zaměřený na vývoj materiálu pro výrobu turbínových lopatek 

s vyššími užitnými vlastnostmi.  

Program se angažuje i mimo sektor energetiky – vědecko-výzkumní pracovníci programu 

MAT se podíleli třeba na zátěžovém testu komponenty prototypu tramvaje 15T. 

 

 

 Zkušební stroj Zwick/Roell Z250   

Jedním z přístrojů pořízených v CVŘ v rámci 

projektu SUSEN programu MAT je univerzální 

elektro-mechanický trhací stroj Z250 od německého 

výrobce Zwick/Roell. Se silovou kapacitou 250 kN 

a vysokoteplotní pecí do 1 200 °C nachází uplatnění 

napříč výzkumnými programy při stanovování 

mechanických vlastností konstrukčních materiálů 

v tahu, tlaku či tříbodovém ohybu. S pomocí 

bezkontaktního laserového průtahoměru je schopen 

měřit deformace nejen na standardních tělesech ale 

i na tělesech atypických rozměrů. V současnosti 

slouží především při řešení projektů, podpořených 

grantovými agenturami – TA ČR a GA ČR – při 

stanoveních pevnostních charakteristik lopatkových 

ocelí (projekt KOLT) a oceli T91 v tahu za pomalé 

rychlosti deformace (součást projetu KAMILE). 

S využitím přístroje se počítá i při řešení komerčních 

zakázek. 

  

zdroj: Josef Strejcius 
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 Technologické okruhy – TEO  

Výzkumný program TEO je zaměřen na rozšíření experimentální základny pro podporu 

vývoje nových technologií a materiálů reaktorů IV. generace a fúzních reaktorů. 

V roce 2015 bylo v rámci 1. fáze projektu SUSEN vystavěno experimentální zařízení pro 

vysokoteplotní elektrolýzu vody, 14 MeV zdroj a světově unikátní zařízení pro zkoušky 

materiálů a komponent fúzního reaktoru při extrémních tocích tepla. 

V roce 2016 budeme na této infrastruktuře pracovat také v oblasti ověření funkce 

tepelného výměníku He/H2O a materiálového výzkumu v prostředí vysokoteplotní 

elektrolýzy. 

Technologické okruhy jsou z  části fázovány, přesto již v roce 2016 očekáváme konkrétní 

výsledky projektu SUSEN, vázané také na fázované technologie. Jmenovitě půjde  

o ověření funkčnosti smyčky se superkritickými parametry vody pro zkoušky tepelného 

namáhání a oxidace vybraných silnostěnných a slabostěnných trubek a odlitku 

dvouplášťového ventilu za parametrů SCWR (smyčka UCWL). Budeme se také věnovat 

metodice testování materiálů pokrytí za parametrů SCWR a vytvoření metodiky pro 

nakládání s tekutým eutektikem Pb-Li. 

 

 

 Úspěšný test plného výkonu elektronového děla  

Generální dodavatel, společnost NUVIA, za účasti odborníků Centra výzkumu Řež, 

10. prosince 2015 úspěšně otestoval plný výkon hlavní komponenty Technologie PFW 

(Primary First Wall) – elektronového děla. Během testu se elektronový svazek zamířil na 

měděný chlazený vzorek a postupně se navyšoval výkon elektronového paprsku až na 

maximální hodnotu 800 kW. 

Technologie PFW projektu 

SUSEN, mezi kolektivem spíše 

známé pod názvem HELCZA, je 

zařízení pro cyklické testování 

materiálů vysokým tepelným 

tokem. Tepelný tok je 

simulován bombardováním 

povrchu testovaného materiálu 

elektronovým svazkem  

o maximálním urychlovacím 

napětí 55 kV a maximálním 

použitelným výkonem 800 kW 

v elektronech. HELCZA bude z převážné části využívána pro testování panelů první stěny 

termojaderného reaktoru ITER a pro vývoj nových komponent odolných proti extrémní 

tepelné zátěži. 

                                                                                                                                     zdroj: Jan Prokůpek
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 Strukturální a systémová diagnostika – SSD  

Výzkumný program SSD je zaměřen na podporu prodlužování životnosti jaderných 

elektráren současné generace (generace II. a III.) a na podporu výstavby  

a budoucího provozu reaktorů nastávajících generací (generace IV. a fúze), spolu 

se souvisejícími materiálovými studiemi vysoce ozářených vzorků. 

V roce 2015 byla v rámci 1. fáze projektu SUSEN dokončena laboratoř nedestruktivního 

testování v Plzni. 

 

 Projekt SUSEN zužitkuje zkušební tělesa z výzkumného centra JRC 

NDT laboratoř v Plzni získala na základě 

spolupráce s  evropským výzkumným centrem 

JRC Petten v Nizozemsku unikátní zkušební 

tělesa, která byla vyrobena v rámci řady 

mezinárodních projektů zaměřených zejména 

na materiálový výzkum a kvalifikace 

nedestruktivního zkoušení. Tato tělesa mají pro 

NDT laboratoř široké využití ve vývoji NDT 

metodik. Materiálově i rozměrově odpovídají 

našim požadavkům na základní materiál pro 

výrobu zkušebních těles v rámci vývoje 

a výroby trhlin (trubky, segmenty reaktorových 

tlakových nádob, bloky různých tvarů, apod.) 

a tak umožnují plnění výzkumného programu SSD v rámci projektu SUSEN. Jejich další 

využití spočívá ve výrobě kalibračních bloků a zkušebních těles a také jako polotovarů pro 

výrobu trhlin. Tělesa jsou vyrobena z obtížně dostupných materiálů používaných zejména 

v jaderné energetice. Tato tělesa budou společně s tělesy vyrobenými v CVŘ součástí 

plánované databáze zkušebních těles s trhlinami, která bude sdílena napříč výzkumnými 

organizacemi. 

zdroj: Vlastimil Habrcetl 

 

 Horké komory – test účinnosti stínění 

Koncem listopadu 2015 provedla firma Chemcomex (dodavatel stínění) spolu s firmou  

VF a.s. aktivní defektoskopickou zkoušku účinnosti biologického stínění nového komplexu 

horkých komor postavených v rámci projektu SUSEN. 

Naměřené hodnoty dávkových příkonů v operátorovně pracoviště byly velmi nízké –  

dosahovaly v průměru pouze úrovně dvojnásobku přírodního pozadí. Výsledky testu 

potvrzující požadovanou účinnost dodaného stínění budou použity pro žádost o povolení 

provozu pracoviště horkých komor, které by mělo být schopno bezpečně pracovat  

s radioaktivním materiálem již koncem letošního roku. Filmový dokument o průběhu 

zkoušky je možné vidět na našich webových stránkách (http://cvrez.cz/publicita/video/). 

zdroj: Ondřej Srba 
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 Jaderná bezpečnost   

V roce 2015 skončil projekt Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií 

českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii 

ve Fukušimě  řešený v rámci bezpečnostního výzkumu MV ČR. Úlohou společnosti CVŘ 

v kolektivu řešitelů (ČVUT – FJFI, SÚRO a SÚJCHBO) bylo analyzovat pro jadernou 

elektrárnu typu VVER 1000 vybrané havarijní scénáře vedoucí k těžké havárii s tavením 

aktivní zóny. 

Řešitelský tým CVŘ vytvořil pro účely projektu model elektrárny v kódu MELCOR  

a provedl výpočty zdrojových členů pro havarijní scénáře s úplnou ztrátou napájení  

vlastní spotřeby, tzv. station blackout (SBO). Celkem bylo analyzováno pět různých 

havarijních scénářů. 

Výsledky projektu budou sloužit k posuzování návrhů a zdůvodnění technických  

a organizačních opatření pro zmírnění radiačních následků případných havárií, jako 

například změny hardwaru, optimalizace programů řízení havárií, příprava vnitřních  

a vnějších havarijních plánů a podobně. 

 Miroslav Hrehor 

 

 Výzkum havarijních scénářů nadprojektových nehod JE 

 Událost spojená s úplnou ztrátou elektrického napájení na blocích EDU a ETE je havárií 

patřící – s ohledem na existující mnohonásobné zálohování elektrického napájení – mezi  

velmi nepravděpodobné nadprojektové nehody. Přesto, jak ukázala havárie elektrárny 

ve Fukušimě, problematika těžkých havárií zasluhuje náležitou pozornost a prevenci.  

Právě z důvodu prevence, připravenosti na havarijní situace a s cílem zmírnit jejich 

potenciální vážné následky 

se provádějí predikční 

výpočty a modelování 

a sestavují se detailní 

popisy těchto potenciálních 

událostí. Výsledky 

takových výpočtů jsou 

stěžejní pro přípravu 

návodu pro řízení těžkých 

havárií.  

Pomocí výsledků z kódu 

MELCOR je možné zjistit 

důležité hodnoty pro 

minimalizaci následků 

nehody SBO.   

Významnou součástí výsledků zmíněného projektu je kompletní databáze predikcí 

časového vývoje uvolňování jednotlivých izotopů v jednotlivých fázích události SBO.  

Názorná ukázka vývoje uvolňování prvků v čase je uvedena na obrázku.  

zdroj: Marek Ruščák 
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 Provoz reaktorů  

Hlavním cílem sekce provozu reaktorů je bezpečný a spolehlivý provoz reaktorů LVR-15 

a LR-0, což bylo v roce 2015 bezvýhradně splněno. Reaktor LVR-15 byl provozován 

celkem 198 dní, zejména pro oblast výzkumu a vývoje. Práce byly zaměřeny například na 

difrakční neutronografii, vývoj metod produkce radioizotopů s nízkoobohaceným palivem 

a materiálový výzkum a také na produkci radionuklidů. Reaktor LR-0 byl provozován 

celkem 479 hodin, stěžejním projektem bylo měření spekter a rozložení hustoty štěpení 

ve vložných solných zónách v rámci spolupráce MPO ČR a US DoE na vývoji reaktorů 

čtvrté generace chlazených fluoridy. 

 

Pro zajištění dlouhodobého provozu 

výzkumného reaktoru LVR-15 byly 

speciálně na rok 2015 vytyčeny další cíle, 

především zajistit jaderné palivo na roky 

2016 až 2019. Dovoz paliva se uskutečnil 

v listopadu roku 2015 a byl unikátní tím, že 

se poprvé v historii spojil s leteckým 

transportem paliva pro české jaderné 

elektrárny. 

 

Obdobně, jako u jiných výzkumných 

reaktorů ve světě, je provoz reaktorů  

LVR-15 a LR-0 podporován v České republice dotací Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. Díky tomu je poskytován otevřený přístup k této infrastruktuře 

akademickým a univerzitním zájemcům. V závěru uplynulého roku bylo úspěšně 

vyjednáno pokračování této podpory na roky 2016 až 2019. 

 

Po celý rok 2015 také probíhal zkušební provoz nového systému ochran a řízení reaktoru 

LVR-15, instalovaný v závěru roku 2014. Přes několik drobných vad, které dodavatel 

průběžně odstranil, potvrdil zkušební provoz kvalitu a komfort nového řídicího systému. 

Úspěšným završením této modernizace byla splněna jedna z podmínek pro dlouhodobý 

bezpečný a spolehlivý provoz reaktoru LVR-15. 

 

V roce 2015 se tedy podařilo zajistit jak významné zdroje financování, tak i důležité 

materiální a technické podmínky pro další provoz reaktorů. Mezi úkoly nejbližších let patří 

zejména zajištění dostatku provozního personálu a inovace dalších technologických 

zařízení reaktoru tak, aby bylo možné v roce 2020 požádat o prodloužení povolení 

k provozu reaktorů na dalších deset let. 

Vlastimil Juříček 
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 Publikace 2015 

Rok 2015 byl v naší společnosti především zaměřen na dokončení první fáze projektu 

SUSEN a dalších prioritních aktivit, navzdory tomu jsme věnovali nemalé úsilí i vlastní 

vědecké činnosti a splnili také požadované klíčové monitorovací indikátory.  

Naše samostatně vedená elektronická databáze publikací ukazuje, že za rok 2015 jsme 

v CVŘ vydali celkem 166 publikací, z toho 75 jich je přímo dedikováno na projekt SUSEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impaktované publikace 

CVŘ v předchozích letech  

Evidujeme 39 článků v časopisech, 48 článků ve sbornících a 48 výzkumných zpráv, 

ostatní publikace pak jsou přednášky, metodiky a samostatné postery. 

Články vyšly v celkem 21 časopisech. Nejvíce jsme publikovali v časopisech Journal  

of Nuclear Engineering and Radiation Science a Fusion Engineering and Design  

(po 4 článcích) následováno Annals of Nuclear Energy, Journal of Nuclear 

Materials, Applied Radiation and Isotopes a Bezpečnost jaderné energie / Bezpečnosť 

jadrovej energie.  

Nejvíce impaktovaný časopis, který publikoval příspěvek s podílem CVŘ v roce 2015 

je Geochemistry, Geophysics, Geosystems – „Radial fast-neutron fluence gradients 

during rotating 40Ar/39Ar sample irradiation recorded with metallic fluence monitors and 

geological age standards“. Uvedený článek vzešel ze spolupráce s Technickou 

universitou Freiberg, jejíž výzkumný tým využívá kooperaci s oddělením Neutronové 

fyziky a reaktorem LVR-15. 

Tradičně nejaktivnějšími autory byli v uplynulém roce kolegové Michal Košťál a Ladislav 

Viererbl. 

Kateřina Vonková 
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 Spolupráce s průmyslem  

Jako výzkumná organizace v oblasti technologií klade CVŘ spolupráci s průmyslem 

vysoko do svých priorit. Považujeme ji za způsob identifikace technologických problémů 

k řešení, za významnou příležitost uplatnit naše technická řešení a také za formu ověření 

technického významu a kvality naší výzkumné a inženýrské práce.   

Spolupráce s průmyslem se týká celé řady výzkumných úkolů, hodnocení v oblasti řízení 

životnosti a bezpečnosti jaderných zařízení, vývoje materiálů a komponent pro náročná 

technologická použití nebo služeb a výzkumu v oblasti humánní medicíny. V řadě projektů 

se podílíme na transferu vyvinutých technologií do aplikační sféry. 

Nejvýznamnějším průmyslovým projektovým partnerem a zákazníkem CVŘ je ČEZ a.s. 

Dalšími významnými spolupracujícími organizacemi ve smyslu projektových partnerů, 

zákazníků nebo uživatelů našich výsledků jsou společnosti Doosan Škoda Power, 

ŠKODA JS, ATEKO, EDF, Westinghouse a MICo. Podílíme se na průběhu svědečného 

programu pro hodnocení a řízení životnosti reaktorových tlakových nádob. Důležitou 

součástí našich výstupů jsou hodnocení a zpracovaní procesních metodik. Vyvinuli jsme 

postupy pro inspekce a hodnocení jaderného paliva v průběhu jeho využití v jaderné 

elektrárně. Spolupracujeme na hodnocení a výzkumné podpoře optimalizace vodních 

režimů a kvalifikovaného hodnocení opotřebení materiálů.  

S řadou průmyslových podniků spolupracujeme na bilaterální bázi dodávek vědeckých 

prací a služeb.  

Nejvýznamnějším partnerem z oblasti spolupráce na reaktoru LVR-15 je belgická firma 

IRE, působící v oblasti produkce Mo99 pro účely výroby techneciových generátorů pro 

lékařské potřeby. V roce 2015 dokončila naše společnost jako jedna z prvních evropských 

institucí vývoj metodiky ozařování nízko obohacených terčů a dosáhla licencování této 

metodiky Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. K další spolupráci s průmyslem lze 

zařadit výrobu kobaltových zářičů, dopování monokrystalů křemíku nebo barvení topazů 

v neutronovém poli.  

V rámci smluvního výzkumu na reaktoru LR-0 je významná výzkumná spolupráce 

v oblasti neutronové fyziky a poskytování referenčních polí reaktoru LR-0 pro potřeby 

významných světových společností jakými jsou EDF či ENEA.  

V projektech Technologické agentury ČR zaměřených na plynné technologie 

spolupracujeme s průmyslovými partnery v oblasti získání klíčových informací o odolnosti 

kovových a keramických materiálů. Jde především o pokročilé jaderné reaktory chlazené 

plynem (heliem) nebo vodou s nadkritickými parametry a další energetické aplikace, např. 

spalovací a letecké turbíny. V oblasti aplikací pro jadernou fúzi pracujeme s partnery 

MPOWER Engineering a SIGMA Výzkumný a vývojový ústav. Se společností Doosan 

Škoda Power spolupracujeme na vývoji materiálu pro výrobu lopatek s vyššími užitnými 

vlastnostmi pro osazení L0 a L1 řad nízkotlakých stupňů parních turbín. 
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V projektu ČIPERA se společně s našimi průmyslovými partnery zaměřujeme na výzkum 

a vývoj technologií, zajišťujících těsnost spojů a čistotu plynů pro pokročilé plynem 

chlazené jaderné reaktory, konkrétně vysokoteplotní (VHTR) reaktory a rychlé (GFR) 

reaktory, pro teploty kolem 900 °C. 

Centrum výzkumu Řež je mimo uvedeného také partnerem celé řady výrobních 

organizací v oblasti přesné strojní výroby. 

Martin Ruščák 

 

 Úspěšné měření pro Doosan Škoda Power 

Pracovníci oddělení SSD 

provedli měření geometrie 

nového typu rozváděcích 

lopatek ve výrobním provozu 

Doosan Škoda Power. Na 

základě tohoto měření byla 

zahájena výroba nové série 

lopatek. Uskutečněné měření 

vedlo k navázání spolupráce 

na vývoji nové metodiky 

ultrazvukového zkoušení 

odlitků turbinových statorů 

s cílem navrhnout metodiku pro efektivní odhalení vad v povrchových vrstvách 

neopracovaných materiálů. 

zdroj: Marek Mikloš 

 Zkoušky zákrytu podvozku tramvaje 15T For City 

Cílem zkoušek zákrytu podvozku tramvaje 15T For City výrobce Škoda Transportation 

bylo ověřit životnost konstrukce v režimech zátěže odpovídajících bezporuchovému 

proběhu tramvaje 720 000 km.  

V plzeňské laboratoři mezních stavů 

programu MAT bylo simulováno 

namáhání zákrytu podvozku 

v reálném provozu během celkem 

2 143 bloků harmonických cyklů 

amplitud kmitání, stanovených na 

základě provedených předchozích 

měření zrychlení na podvozku 

skutečné tramvaje. Celý test trval 404 

hodin, poté byl zákryt odmontován 

a pečlivě prohlédnut. Na základě 

ověření bezporuchového stavu 

testovaného prototypu byla zahájena sériová výroba.       zdroj: Josef Strejcius
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 Mezinárodní spolupráce  

Výzkum a vývoj jaderných technologií je silně internacionalizován, využívá synergií mezi 

různými výzkumnými centry, zaměřenými na partikulární problematiky potřebné 

k dotažení technologických představ do reálné skutečnosti. Společnost Centrum výzkumu 

Řež spolupracuje s mezinárodní výzkumnou komunitou ve všech oblastech svého 

zaměření. Účastí na práci mezinárodních výzkumných konsorcií a organizací přispíváme 

svými znalostmi, zkušenostmi a výsledky k formování priorit výzkumů 

a k nejefektivnějšímu využití zdrojů a výsledků.  

Na mezinárodní úrovni je CVŘ členem: 

SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) – je sdružením s více než 

100 aktéry z evropského průmyslu, akademického sektoru i výzkumu.  

NUGENIA – nezisková organizace,  pro bezpečnost jaderné energetiky II. a III. generace 

reaktorů a NC2I (Nuclear Co-Generation Industrial Initiative) pro kogeneraci elektrické 

a tepelné energie.  

Naše práce a výzkumy v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti jaderných zařízení byly 

oceněny naší účastí v několika mezinárodních konsorciích pro projekty Horizont 2020. 

IGD-TP (Implementing Geological Disposal Technology Platform) – je platformou pro 

výzkum otázek spojených s ukládáním radioaktivního odpadu. Zúčastňujeme se aktivitami 

v oblasti bezpečného ukládání jaderného odpadu. 

EERA AISBL (European Energy Research Alliance) – organizace zabývající se 

energetickým výzkumem (energetika a obnovitelné zdroje). EERA sdružuje na 

150 evropských vysokých škol a výzkumných organizací. CVŘ jako člen Executive 

Committee zastupuje výzkumnou a průmyslovou sféru České republiky a umožňuje tak 

spolupráci českých organizací se špičkovými evropskými pracovišti. 

ETSON (European Technical Safety Organisation Network) – síť organizací pro vědeckou  

a výzkumnou podporu státních dozorů nad bezpečností jaderných elektráren.   

ENEN (European Nuclear Education Network) – sdružení na podporu vzdělávání 

ve štěpné jaderné energetice. 

FUSENET (the European Fusion Education Network) – sdružení na podporu vzdělávání 

ve fúzní jaderné energetice. 

CVŘ je spolupracující organizací evropského výzkumného centra JRC zejména v oblasti 

jaderných technologií 4. generace, bezpečnosti a materiálů. 

Na základě mezivládní dohody České republiky a Spojených států amerických jsme 

aktivním spolupracujícím pracovištěm Department of Energy a MIT v oblasti výzkumu 

fluoridových solí pro technologie solných reaktorů čtvrté generace.  

Dalšími instituty a organizacemi, se kterými CVŘ spolupracuje na jednotlivých projektech, 

znalostní podpoře nebo koordinovaném výzkumu jsou například JAEA (Japonsko), CEA 

(Francie) nebo KIT (Německo).  

             Martin Ruščák
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 BOZP – 1 000 dnů bez pracovního úrazu  

Významným cílem společnosti je, aby všichni naši kolegové odcházeli z práce každý den 

zdraví a v pořádku. Koncem roku 2015 jsme dosáhli 1 000 dnů od posledního pracovního 

úrazu. Nejde nám o lámání rekordů, jde o ukázku toho, že se v CVŘ snažíme uplatňovat 

kulturu bezpečnosti a dbát na ni. 

Příkladem je systematická práce se zaměstnanci, probíhající formou bezpečnostních 

dialogů. Vedení společnosti a celý management aktivně vybízí zaměstnance, aby se 

vyjádřili, zda se cítí ve své společnosti bezpečně. Všichni zaměstnanci mají možnost 

podávat podněty, které mohou kladně ovlivňovat pocit bezpečnosti na pracovištích. 

Identifikace bezpečnostních rizik a jejich následné odstraňování jsou důležité zejména při 

zavádění nových technologií. Důležitou zásadou je za odhalená rizika netrestat, ale tato 

rizika co nejdříve odstranit. Do řešení se může prostřednictvím interního systému EPRA 2 

zapojit každý náš zaměstnanec.  

Důležitý podíl na budování firemní kultury bezpečnosti má i pravidelné pořádání různých 

akcí typu Den zdraví, či distribuce reflexních pásků každému zaměstnanci CVŘ. 

Nezapomínáme ani na naše návštěvníky, pro které jsme vydali manuál Průvodce 

bezpečnostními riziky CVŘ. 

Miroslav Beránek 

 

 

 Již dva roky chráníme naše zaměstnance 

Dvacet čtyři měsíce uplynuly od nákupu dvou kusů 

externích defibrilátorů AED plus do areálu Řež.  

Přístroje slouží k provádění resuscitace osob postižených 

zástavou srdce. Jeden defibrilátor je umístěn 

v pohotovostním vozu Hasičského záchranného sboru ÚJV 

Řež, druhý pak ve vestibulu objektu Reaktoru LVR-15. 

Naši zaměstnanci si navíc mohou ověřit a vyzkoušet 

možnosti tohoto zařízení v rámci pravidelných školení první 

pomoci. 
 

zdroj: Miroslav Beránek 

 

 

 


