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Centrum SUSEN bude šancí pro český průmysl a export
výrobků, ale i vizí a budoucností pro mladé výzkumníky
Před šesti lety, přesně v prosinci 2011, byl schválen Evropskou komisí projekt Udržitelná energetika {Sustainable Energy, SUSEN). Cílem bylo
posílení výzkumně infrastruktury v energetice České republiky, především pak v jaderné energetice. Česká republika tak po dokončení realizační
fáze projektu v červnu 2017 bude disponovat unikátními výzkumnými kapacitami, a navíc se do Řeže u Prahy stěhují za zkušeností či za prací
vynikající výzkumníci doslova z celého světa. ,,Naše zařízení vznikla sice jako výstup samostatného projektu, ale nemůžeme a není to ani
záměrem, působit nezávisle na ostatních útvarech a technických zařízeních naší společnosti, Centra výzkumu Řež. Ukázkou spolupráce
a efektivního propojení kapacit je například nasazení některých experimentálních smyček na stávající výzkumný reaktor CVŘ. Heliová nebo
vodní smyčka byly pořízeny z rozpočtu projektu SUSEN, přičemž aktivní kanály těchto smyček budou umístěny v aktivní zóně stávajícího
experimentálního reaktoru LVR-15," takto zahájil náš rozhovor Ing. Jiří Richter, hlavní manažer projektu SUSEN .
Jiří

Richter
Absolvent Faku lty jaderné a fyzikálně
-inženýrské ČVUT. V letech 1972 až 1992
se podílel na přípravě výst avby a provo zu
jaderných elektráren Dukovany a Temelín . V devad esátých letech ř ídil program
snižování emisí uhelných elektráren ČEZ.
Dalších deset let pracoval na Masarykově
univerzitě v Brně, kde řídi l výst avbu Univerzitního kampu su Bohunice . Od roku
2012 je jednatelem Centra výzku mu Řež,
kde vede projekt Udržitelná energetika
(SUSEN)

Pane řediteli, lcolílc je obdobných center, jalco
je toto v Řeží napřílclad v Evropě čí no celém
světě?

Na světě existuje zhruba dvacítka významných center zabývajících se výzkum em a vývojem v jaderné energetice. Jde pře devším o státní firmy. Naše sp o lečn ost je společ n ostí
sou kromou , vlastně n o u akc iovou spo lečností
ÚJV Řež. stanovami společnosti jsme však za vázáni dodržovat podmínky pro výzkumné organizace, mimo jiné používat vytvořený zisk
výhradně k podpoře výzkum a vývoje. Jsme
kompetentní např. v oblastech neutronové
a reaktorové fyziky, termomechaniky, jaderně 
bezpečnostních ana lýz, stru kturální systémové
diagnosti ky. v materiálovém výzk umu , v ně 
kterých částech jaderného palivového cyklu, ale
(díky naší konstrukčn í a výrobní zákla dn ě) i ve
vývoji a vý robě složitých a vys oce n áročných experimentálních zařízení. Říká se sice „devatero
řemesel. desátá bída", ale naše široká nabídka
slu žeb může být výhodou v době, kdy je potře
ba se p ř i způsobit situaci na trhu a aktu álním
vývojovým t re ndům a po h led ům na jadernou
energetiku v jednotlivých státech světa.
Jsme taktéž uznávaným partnerem v rámci
vývoje a výzkum u v oblas ti vysokoteplotních či
fú zních reaktorů . Jsme př ip raven i na ko operace
s dalším i výzkumným i centry. Ani světové vel moc i jakým i jsou např í k lad USA, Rusko, Francie
č i Čína nemají samostatně tolik kapacit. aby si
vše realizovaly samy, tyto složité a finančně extrémně náročné projekty jsou proto vesměs
projekty mezinárodními. l<dyž jsme ji ž u jad erné fúze ... Myslím si. že se blíží okamžik, kdy se
konečně začnou opravdu odpočítávat roky, těch

zakázky je to sice výhod né, ale pokud je někte
rý stát ve vývoji některých technologií výrazně
dále, pro č raději nenapřít síly jiným směrem'
l<onkrétně u nás jsme programově pot la č il i
úča st ve vývoji re aktorů chlazených sodíke m,
protože v tomto oboru jsou daleko pře d ostatními Francouzi . Naopak naše spo le čnost využ ív ající experimentální technolog ie projektu
SUSEN má vš echny pře dpo k lady k tomu, aby
patři la k nejlepším na světě ve výzkumu a vývoji he liovýc h techno logií, velmi dů l ežitých pro
vývoj vysokotep lotních reaktorů.
SUSEN si na sebe musí samozřejmě vydě
lat. což bude prioritním úkolem naší společ
nost i v nastávajícím období. Věřím, že projekt
SUSEN dok áže přinést nové, komerčn ě
úspěšné projekty a programy a pomoci tak jak
Centru výzkumu Řež, tak i české výzkumné
komunitě a také naší mateřské společnosti
ÚJ V Řež. V konečném důsledku pomůže i státu
k udržení a posílení pozice v jaderné energetice.
kterou jsme si vybudovali.

V rámci OP VaVpí vznílcla Evropslcá centra excelence v Břežanech, Brně, Vestci, Ostravě ...
Jsou toto centra nějalc propojena, dochází 1c vzájemným výměnám zlcušeností, informací?

Pracoviště

operátora horké komory

věčných

dvacet let potřebných pro zvládnutí jaderné fú ze až na úroveň umožňu jící cenově
konkurenceschopn ou p rům ysl o vou výro bu

e l ektři ny.

l<de vidíte /<0nlwrenčnívýhodu (nebo by mohlo být) právě centra v Řeží?
Na světě neexistuje mnoho center, kt erá
disponují t ak širokým spektrem vědecko-vý
zku mné náplně. Předměty činností některých
center se zčásti prolínají a i v jaderném výz ku mu existuje konkuren ce. Z hledi ska zad avatele

Vámi uvedená centra vzn ikla díky dotacím
z Evropských fondů a rozpočtu české republiky
v rámci programů Výzkum a vývoj pro inovace
a Výzk um . vývo j a vzd ělá vá ní řízených Mini st erstvem ško lství. mlá deže a tělovýc h ovy
a vztahova ly se na n ě stejné dotační podmínky.
Na jednu stranu před nám i stála obrovská př í
ležitost dostat se ke šp i čkovým technologiím ,
ale na druhou stranu byly podmínky takových
mili ardových projektů velice přísné a mnohdy
t ém ěř nesplnitelné N apřík l a d když jsme opakovaně v otevřených (tj. všem na t rhu působí
cím subjektům přístupným) zadávacích říze
ních získávali jedinou nabídku na dodávku
unikátních zaříze n í pracujících na š pič kových
technických pa rametrech a do stáva li se ta k do
ko nfliktu se zákonem o veřejn ých zakázkách.
kte rý v letech 2012 až 2014 akceptaci takové
nab ídky zakazova l. Měli jsme s t ím ve lké byrokratické problémy nejen my, ale i naši kolegové
z ostatních center. I< nápravě a zrušení nesmyslných podmínek záko na o ve ř ejnýc h zakázkách však na základě našeho sp oleč né h o
tlaku došlo až v roce 2015.
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Nádrže kapalných radioaktivních

odpadů

Pracoviště

operátora horké komory

kdy se budou muset zabývat otázkou, zda má
cenu za daných podmínek zařízení dále provozovat. Odstavení těchto zdrojů by však přine
slo nejen zdražení elektrické energie, ale způ
sobilo i vážné problémy v elektr i zační soustavě
a to zejména ve vztahu k rostoucímu podílu
obnovitelných zdrojů. Osobně si jsem jist. že
nebudeme moci v budoucnu počítat s cenově
přijatelnými a spolehlivými dodávkami elektric-

ké energ ie, pokud by jaderné či klas ické zdroje
nahrad ily pouze elektrárny sluneční či větrné ...

Kdy by se například Temelín nebo Dukovany
mohly dočkat prvních výsledků vývoje a výzkumu centra SUSEN, který by přispěl k prodloužení jejích životností?
Odpověď na
počátku
Celoobličejová

tuto otázku je jednoduchá. Od

provozu našich jaderných elektráren je

velká pozornost jeji ch vlastníka věnována mo-

maska chránící před prachem

nitoringu, diagnostice a vyhodnocování stavu
Všechna nová česká centra jsou koncipo-

že po současné módní (a extrémně drahé) vlně

vána t ak, aby se doplňovala, čili aby nevznika-

podpory výroby elektrické energie z obnovitel-

ších důležitých uzl ů. Pravide lné testy a vyhod-

ly duplicity. Os tatní centra ta k nejsou přímo

ných zdrojů dojde k vystřízlivění a EU bude

nocování odebraných vzorků probíhá již desítky

směřovat

let. Centrum výzkumu Řež ve spolupráci s ÚJV

zaměřena

na jadernou energetiku. Ale spolu-

k optimálnímu energetickému mixu,

práce samozřejmě existuje. Například v rámci

v němž bude nezastupitelné místo patřit ener-

Řež a dalšími ústavy dokáže díky svému tech-

velkých a složitých výpočtových modelů před

getice jaderné.

nologickému vybavení a lidským kapacitám vý-

Provozovatelé jaderných, nebo klasických
zdrojů, tepláren a spaloven sí stěžují na stále
přísnější emisní límíty a hovoří o postupném
utahování šroubů ...

využít k upřesnění a říze ní prognózy zbyt kové

sledky těchto pravidelných testů a zkoumání

pok ládáme spolupráci s novým počítačovým
centrem IT41. inten zivn í bude i spolupráce
s technickými vysokými školam i. Naopak, výsledky SUSEN urč it ě budou prospěšné pro kolegy jiných center.

Máte pravdu, že vámi uvedené utahování

14

technologi í. materiálových komponent a dal-

šroubů

životnosti důležitých komponent . Dokážeme
se prostě dobrat k přesnějším dat ům a informac ím, s využitím sofistikovaných výpočto
vých modelů pak m ůže provozovatel elektrárny
stav a životnost nejdůležitějš ích komponent

Na jednu stranu se EU staví k jaderné energetice negativně, na druhou stranu podpaří takové rozsáhlé a nákladné projekty. Prosím
o Váš komentář.

roby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V situaci,

Řež je díky projektu SUSEN vybaveno takovými

Nemyslím si, že by EU ja ko celek byla k ja-

kdy stát preferuje dodávky z obnovi t elných

technologiemi, že můžeme vlastnosti mate-

je pro provozovatele klasi ckých a jader-

ných elektráren vel ic e náročné, mnohem větší

komplexně

starosti jim vša k dělá státní subvencování vý-

bezpečně

derné energetice zaměřena negativně. Vý-

zdrojů

znamná je napřík l ad její podpora jaderné fúze

na výrobu v klasických a jaderných elekt rár-

záření

a bezpečnému dlouhodobému provozování stá-

nách, se někteří provozovatelé klasických

ných elektráren testovat za podmínek mode-

vajících jaderných elekt ráren. Jsem přesvědčen,

elektráren skutečně mohou dostat do situace,

lujících podmínky provozní. např. za vysokých

J
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za ceny, které jsou násobkem nákladů

posoudit a prokázat, že je možné je

provozovat déle . Centrum výzkumu

riálů

vystavených vysokým dávkám ionizujícího
a chování důležitých komponent jader-
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Kamerový systém horkých komor

teplot. Jde například o nový t yp a ko nstrukci
tzv. horkých komor. Ty nám umožňuj í pracovat
s ra dioaktivn ím materiá lem. mů žeme v tomt o
experimentálním zařízení hodnotit ja k vzorky
ozářené v laboratorních podmínkách. tak vzorky přímo odebrané z jaderných elektráren. Jsme
scho pni modelovat i prostředí, které by v pri mární části jaderné ele ktrárny vzniklo v případě
havárie, a ověřovat, zda jednotlivá zařízení jsou
schopna spolehlivě pracovat i v těchto extrémních podmínkách po dobu požadovanou bez pečnostními předpisy elek tráren .
První analýzy, na nichž se podíleli li dé
a zařízen í z projektu SUSEN , již jsou dokonče
ny, další budou nás ledovat počínaje ji ž příštím
rokem .

centra zahraniční kolegy, mnohdy i ze západn í
Evropy. Aktuálně u nás pracuje 18 cizinců - kolegy ze Slovenska do tohoto seznamu nepočítá
me. Myslím, že přiš li p ře devším proto, že budou
moci pracovat se špičkovými technologiemi, ke
kterým by se jinde ve světě dostali jen zřídka,
a taky že před sebou vidí dlouhodobou vizi
a vědecko-výzkumnou budoucnost. Na druhou
stranu pociťujeme i opač ný trend, část našich
výzkumníků úspěšně hledá uplatnění v jinýc h
destinacích.

Bude v Česlw dostotek specialistů pro SUSEN?

Myslíte si, že by SUSEN mohl přispět k uldidnění veřejného mínění k u/ožišti vyhořelého
jaderného paliva na území České republiky?
Lidé si přečtou článek o SUSEN a pomyslí si:
,, Na toto je tady výzlwmál<, je to probádané,
nemusíme se tedy uložiště bát. .." ?

Projekt SUSEN považuji za významný impuls pro mladou generaci - informací o tom, že
jaderná energetika, resp. výzkum v jaderné
energetice má v české republice a ve světě budoucnost. Cháp u, že dopad toho, co se děje
v Německu a n ěkte rých dalších státech, ta nejistota . atraktivnosti našeho oboru nepřispívá.
Spolu s vysokou náročností vzdě l ání v tech nických oborech to pak vede k situaci, kdy se nám
(a nejen nám, ale i většině technických oborů)
nedaří v současné době získat na trhu práce
dostatek kva lifikova ných li dí. Jsem však pře
svědčen, že stejně jako má zlaté dno řemes l o,
má je i technická kvalifikace. Doba, kdy inteligenční špička uchazečů o studium na vysokých
školách preferova la právnické a spo l ečensko
vě dn í vzdělání, aby pak marně hledala uspokojivé upl at nění. už konečně pom íjí. Vě řím , že brzy nastane znovu si tu ace, kdy si špičkové
techni cké univerzity budou moci mezi uchazeč i
o studium vybírat. a postupně vyřešíme i sou časné personální problémy.
Před pěti lety pracovalo v Centru výzkumu Řež cca 15 0 lid í. Nyní ji ž máme přes 300
zaměstnanců. Daří se nám dostat do našeho

Veřejné mínění vždy význa mn ě ovlivňovala
a ovlivňuje malá nát laková skupina li dí, která
je hodně slyšet a vidět. Pamatuji si například
jedno z prvních veřejných projednávání v rámci
proced ury EI A před dvaceti lety, kdy se dis kutoval záměr na zřízení meziskladu vyhoře l ého
jaderného pa liva v jaderné elektrárně Du kovany. Z počátku js me neměli šanci se (pro če t ná ,
byť ve většině případů nekvalifikovaná a někdy
doslova demagogická, vystoupení zástupců
některých zájmových sk up in) dostat ke slovu.
Pak se karta obrátila. Přítomní občané vyhodnotili naše fakta v porovnání s osobitými názory našich „oponentů" a postavili se na naši
stranu. Lidé jsou u nás vzdě laní a dokáží si argumenty přebrat sami. Podívejte se třeba na zájem o návštěvy elektráren Č EZ . Neznám sice aktuální čísla, ale ještě nedávno elektrárna Dlouhé
Stráně konkurova la v počtu návštěvníků nejnavštěvovanějším českým a moravským hradům
(jen mimochodem - doporučuji ji navštívit. s ta kovými fandy oboru se setkáte jen výjimečně)
a informační centra jaderných elektráren s ní drže la krok. Myslíte si. že by lidé do nich jezdili. po kud by měli o energetice špatné míněni'

Stínící olověné cihly
SUSEN to jsou

především

technologie .. . Spe-

ciální kabely, mikroskopy, oceli ... Jal<ý je podíl
dodávek českých firem na tomto projektu?
Uveďte několik příkladů?

Nové diagnostické centrum včetně sofistikovaného systému ant i vibrační ochrany i velmi
náročné komplexní rekonstrukce starších bu dov v Řeži provedla firma Metrostav. Naši novou experimentální ha lu v Plzni postavi la spo l ečnost Zlínstav. Unikátní zaříze n í k testová ní
primární stěny fúzních reaktorů navrh la a dodala donedávna česká firma EN VINET (nyní dů 
ležitá součást nadnárodní spo lečnos ti NUVIA).
Zařízení pro sim ulaci podmínek vznikajících při
havárii v primární části jaderné elektrárny vyprojektovalo a postavilo sdružení firem ExPS
a TARPD. l<o legové konstruktéři z naší společ
nosti vymyslel i a vyprojektovali koncepčně unikátní horké komo ry - zař ízen í, ve kterérn lze
be zpečně pracovat s vysoce radio akt ivn ími mat eriálovými vzo rky, an iž by bylo ohroženo zdraví
obslužného personálu a životní prost ředí. Masivní oce lové stínění těchto horkých komor dodala česká firma Chemcomex. Něco jiného je
však např. přístrojové vybavení v těchto komo rách nebo technologie diagnostického centra
a další experimentální zařízení ... To je větši
nou zahraniční výroby, i když se na jeho dodávkách a instalaci v řadě případů podílel i tuzemští distr ibuto ři zahraničních výrob ců . Výji mkou
je brněnská firma ELFAS T a její mikroskopy
TESCAN nebo heliová smyčka S-ALLEGRO insta lovaná v naší p l zeňské hale, kterou včet ně
unikátníc h he liových cirku l átorů vyrob il a hradecká firma Ateko. Jde o výrobek, který je svě 
tovou špičkou.
l<dyž se ptáte na českou stopu, pak nemů
žeme vynechat i experimentální smyčky (he li ovou, C0 2 a superkritickou vodní smyčku) , které
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A obecně, mají modulární reaktory šanci?
Pokud se ptáte na ekonom i ku , ta k si
myslím, že v odlehlých místech světa ano.
Do konečných číse l musíte totiž připočítat
i výstavbu a provoz přenosových soustav
a elek t rizačních sít í, v řadě případ ů i obec no u infras t rukturu, která je nezbytná k vý stavbě

standardních elektráren či teplá ren

a dopravě paliva do n ich. Důlež i tým faktorem je i to , že modulární reaktory mají být
koncipovány t ak , aby ke svému provozu nepotřebovaly

stálou obsluhu . Ekonomicky pak

budou v některý c h oblastech světa konku renceschopné.

SUSEN je primárně zaměřen na výzkum mapro jadernou energetiku, ale předpo
lcládá se zapojení i v oblastech klasické energetílcy a nových nekonvenčních postupů
získávání energie. Prosím o bližší specifikací
dopadů SUSEN do klasické energetiky a pro
rozvoj nových nekonvenčních postupů zisku
elektrické energie - jaké jsou myšleny ty „neteriálů

Elektrojiskrová

řezačka

vyvinul a vyrobil

pro přípravu zkušebních

výrobně-konstrukční

těles

útvar na-

starým zařízením ze stíněn í vyjmout a nahradit

ší společnosti. Tým čtyřiceti výpočtářů, kon-

boxem se

struktérů, techn iků

kol ikahodinová . Nová koncepce výrazně snižuje

výrobě

návrhu,

a dělníků pracoval na jejich

a mon t áži ve spolupráci s vý-

zkumníky - budoucími uživateli

smyček

více

než pět let

rovněž

zařízením

novým , což je operace

ně

množství radioaktivních odpadů, které

bude nutno likvidova t po

ukončení

provozu

horkých komor - kon taminovány budou nejvý-

Jste zkušený projektový manažer, í přesto ...
Zaujalo Vás v projektu SUSEN nějaké zařízení,
technologie?
Hodná obdivu je

většina

našich

zařízení

-

jde o technicky mimořádné přístroje a systémy,

riálu.

Málokdo

může

testovat

extrémně

tepelně namáhané prvky budoucích fúzních reakto rů.

Jen pá r lidí ve světě dokáže vymyslet

a zkonstruovat experimentální smyčky umožňující

zkoumat ma te riály za mimořádně vy-

sokých teplot a tlaků . Osobně však nejvíce
obdivuji nové horké komory Dříve byla tato zařízení

sloužící k testování radioaktivních mate-

nos ti

či

na materiálové vlast-

diagnostiku k vylepšení

bloků

pracují-

cích s nadkritickými parametry pá ry. Centrum
směřovat

SUSEN bude své aktivity

Považuji to za obrovský pokrok a velmi bych se

vým tec hnologiím a akumulaci energie . V so-

divil. kdyby o kolegy vyvinutý a vypiplaný kon-

i k vodíko-

lární energetice budeme pracovat na výzkumu
principů výroby energie ze slunce ,

cept horkých kom or neprojevily zájem úst avy

trochu jiných

a společnosti pracující s radioa ktivními látkam i

než jsme zvyk lí nyní.

s vysokými aktivitam i.

Jaké má vlastně SUSEN zázemí?
SUSEN bude pracovat například na projektu
Energy We/1 - vývoji malých modulárních reaktorů - to budou zařízení, jejíž výkon má dosahovat jen 16 až 20 megawattů. Určena budou hlavně pro výrobu elektřiny a tepla
v odlehlých lokalitách, typicky třeba v subarktíclcých oblastech Kanady či na Aljašce, v měs
tech uprostřed pouštních oblastí nebo v dolech v Africe či Latinské Americe. A co z toho
bude mít Česká republika?

jako masivní železobetonové

Co z toho budeme mít ... Vím, kam míř íte

konstrukce. Nevýhodou tohoto řeš ení je časo

a máte pravdu, že to není řešení pro naši ener-

riá lů stavěna

V klasic ké energetice přispějí výsledky
výzkum ů zaměřených

še hermetické boxy, niko li stínící konstrukce.

pracující na špičkových parametrech. Máloko mu se poštěstí pracovat s mikroskopem, kterým se podívá na atomární strukturu mate -

konvenční"?

Většina

technologických

zařízení

SUSEN

je umístěna v našich objektech v areá lu v Řeži.
Další expe rimentální zařízení a infra struktura
se nacházejí v areálu na Borských polích v Plzni
- v novém

vědecko -technolog i ckém

parku ,

který postavilo město Plzeň . Jsme Plzni vděčni
za možnost postavit v tomto parku naši novou
experimentální halu s technolog iemi na testování primární stěny fúzního reaktoru, které do dala česká společnost NUVIA . V hale j e dále
umístěna

i neaktivní heliová

smyčka

pro

zkoumání materiálů a chladiva za vysokých

vá náročnost změny výzkumného programu

getiku. Ale je to

v komoře - hodláte-li do komory instalovat no-

ký průmysl, pro zachování našich jaderných

teplotn ích parametr ů v mezinárodním projektu
5-ALLGRO a zařízení pro ověřování pos t upu

vě

kompetencí, o které nyní postupně přicházíme.

oprav a manipulaci se za ř ízen ím na obtížně

experimentální zařízení, je t řeba dosud in-

přece

sta lované přístroje a celou komoru dekontami-

Nemůžeme čekat

novat, vy kl idit a instalovat zařízení nové,

energetický blo k,

odzkoušet je v neaktivním provozu a teprve po-

firmy a ani studenti.

šance na export pro

čes

dalších dvacet let na nový
čekat

nemohou ani výrobn í

Potřebujeme

přístupných

místech jaderných elektráren.

V sousedství naší haly máme od

města Plzeň

jim všem dát

pronajaty dva objekty, v prvním z nich je ma-

té začít s jejich využíváním. To vzhledem k ná-

perspektivu, takovou j akou jsme dostali před

teriálová zkušebna a ve druhém pak te chnolo-

ročnosti

uvedených činností zabere několik

50 . lety my.

měsíců,

v některých případech i více než role

Naše horké komory jsou koncepčně odlišné na železobetonové stolici je postaveno oce lové
stínění,

do nějž jsou shora zasunuty hermetic-

ké boxy z nerezové oceli, ve kterých jsou insta-

gie zaměřené na robotiku a nedestruktivní
testován í.

V oblastí malých modulárních reaktorů jsou
daleko Rusové nebo Američané. Máme šancí
jim konkurovat?
Ano,

například

kolegové z Ruska mají

směru značnou

Podstatné je

rovněž

to, že našim partne-

rem v projektu byla od počátku Západočes ká
univerzita v Plzni. Její zkušenosti a reputace
v techn ických oborech a její vazby na významné

lovány potřebné přístroje. Tato koncepce

v tomto

umožňu j e připravit

si nový experiment a vy-

mu ponorkovému programu . Je ale otázkou,

ležitým fa ktorem pro úspěch SUSEN, a to ne-

zkoušet všechny potřebné manipulace a ope-

jak se bude vyvíjet politická situace v různýc h

jen v práci výzkumné a vývojové, ale i v činnos

race v náhradním boxu mimo stínění a po

regionech

ukončení předcházejícího

hodou.

experimentu box se
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světa,

výhodu, mj . díky své-

což by pro nás mohlo být vý-

výrobce energetických zařízení byly a jso u d ů 

tech vzdělávacích.
(čes)

