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Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež)
byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost
ÚJV Řež, a. s.
Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru
energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou
výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných
reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček.
Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury v dalších 3 letech
přinese realizace velkého investičního projektu SUSEN (Udržitelná
energetika) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Mezi další významné aktivity společnosti patří zapojení do
mezinárodního projektu výstavby nejmodernějšího evropského
výzkumného reaktoru Jules Horowitz.
V neposlední řadě je společnost zapojena do mnoha projektů
na národní i mezinárodní úrovni. Jedná se zejména o projekty
řešené v rámci 7. Rámcového programu EU, projektu fúzního
reaktoru ITER nebo grantových projektů ČR.
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Výzkumné reaktory
Reaktory LVR-15 a LR-0 jsou součástí rozsáhlé výzkumné infrastruktury společnosti CV Řež.
LVR-15 je tzv. víceúčelový reaktor, který poskytuje služby v oblasti reaktorové techniky,
materiálového výzkumu, výroby radioizotopů a zároveň slouží jako zdroj neutronů pro základní
výzkum. Reaktor LVR-15 je provozován na výkonu 10 MW s ročním provozem cca 200 dní.
Experimentální reaktor LR-0 je reaktor nulového výkonu sloužící k výzkumu aktivních zón a tlakové
nádoby energetických reaktorů.
Výzkumný reaktor LR-0
Poskytuje vědecko-technickou základnu pro
experimenty v oblasti fyziky aktivní zóny
a stínění lehkovodních reaktorů typu VVER
(Temelín, Dukovany a další reaktory ruské
konstrukce), PWR („západní“ konstrukce)
a experimenty související se skladováním
vyhořelého paliva z jaderných elektráren
a s perspektivními směry v jaderné energetice.
Reaktor LR-0 je řešen univerzálním způsobem,
vhodným pro realizaci fyzikálních experimentů
na aktivních zónách typu VVER. Velmi důležitou
součástí výzkumu je modelování a experimentální ověřování radiačního poškození materiálů
vnitroreaktorové vestavby a reaktorových
nádob VVER.

Výzkumný reaktor LVR-15
Reaktor LVR-15 je výzkumný lehkovodní
reaktor tankového typu umístěný v beztlakové
nerezové nádobě pod stínicím víkem, s nuceným
chlazením, s palivem typu IRT-4M (obohacení do
20 % U-235) a s provozním tepelným výkonem
do 10 MW. Reaktor slouží pro potřeby
materiálového výzkumu a k výrobě radioizotopů.
Je provozován po kampaních, obvykle je
v provozu 3 týdny nepřetržitě, s přestávkou
10–14 dní na údržbu a výměnu paliva nebo
v nestandardních kampaních pro krátkodobé
experimenty podle požadavků experimentátorů.
Moderátorem i chladivem je demineralizovaná
voda, reflektor je tvořen bloky berylia a vodou.

Schéma reaktoru LR-0

Reaktor LVR-15
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Experimentální smyčky
Zásadní význam pro výzkum a vývoj reaktorů mají technologické okruhy (experimentální
smyčky) modelující podmínky v aktivní zóně a navazujících chladicích okruzích reaktoru.
Tyto smyčky umožňují mechanický, tepelně-hydraulický, materiálový, korozní a další výzkum
za parametrů a provozních stavů existujících ve vyvíjeném reaktoru. Umístěním části smyčky
v experimentálním reaktoru LVR-15 jsou výše uvedená fyzikálně-chemická působení chladiva
doplněna o podmínky reaktorového záření.
CV Řež v současné době vyvíjí 2 smyčky s vysokoteplotním heliem a nadkritickou vodou.

Superkritická vodní smyčka – SCWL
Srdcem SCWL, sloužící k výzkumu materiálů
pro reaktor SCWR z 4. generace jaderných
reaktorů, je aktivní kanál, v němž se dosahuje
požadovaných teplotechnických parametrů
vody (tlak 25 MPa, teplota 550 °C).
Chladivem je velmi čistá demineralizovaná
voda – tj. voda s minimem chemických
nečistot. Aktivní kanál bude po úspěšném
dokončení neaktivního provozu mimo reaktor
vložen do jaderného reaktoru LVR-15.
V reaktoru se spodní část aktivního kanálu
zanoří do aktivní zóny a bude vystavena
neutronovému toku až 1,5·1018 n/m2s (tepelné
neutrony) a 3·10 18 n/m2s (rychlé neutrony).
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Vysokoteplotní heliová smyčka – HTHL
Experimentální zařízení postavené za účelem
simulace chemických a fyzikálních podmínek
chladiva budoucích typů plynem chlazených
jaderných reaktorů (VHTR), spadajících do tzv.
4. generace reaktorů. Smyčka je určena hlavně
pro dlouhodobé testy vzorků konstrukčních
materiálů pro VHTR a také pro výzkum chemie
a testování postupů čištění plynného chladiva
pro tyto typy jaderných reaktorů. Aktivní kanál
smyčky je možné umístit do aktivní zóny
rektoru LVR-15, která pak smyčce slouží jako
zdroj neutronů a gama záření (tok tepelných
neutronů je cca 5·10 18 n/m2s a tok rychlých
neutronů cca 2,5·1018 n/m2s).

SUSEN
SUSEN (Sustainable Energy = Udržitelná energetika) je rozsáhlý investiční projekt realizovaný
v rámci OP VaVpI Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Hlavní náplní projektu pro období let 2012–2015 je vybudování výzkumného centra v oboru
udržitelné (zejména jaderné) energetiky.
Cíle projektu SUSEN
Cílem projektu SUSEN je přispět výzkumnými
a vývojovými aktivitami k zajištění bezpečného,
spolehlivého a dlouhodobě udržitelného provozu
stávajících energetických zařízení, tj. zejména
jaderných elektráren typu GII a GIII.
Cílem projektu je rovněž výzkum a vývoj nových
technologií s vysokou účinností v oblasti klasické
energetiky.
Prostřednictvím výsledků výzkumu a vývoje
přispěje projekt SUSEN k rozvoji technologií
jaderných reaktorů nových generací GIII+ a GIV.
S nasazením těchto tzv. pokročilých jaderných
reaktorů v rámci ostrého provozu se počítá
po roce 2030.

Projekt je postaven na čtyřech základních
pilířích, které představují následující výzkumné
programy členěné dále na výzkumné aktivity:
1.
2.
3.
4.

Technologické experimentální okruhy (TEO)
Strukturální a systémová diagnostika (SSD)
Jaderný palivový cyklus (JPC)
Materiálový výzkum (MAT)

Předmětem projektu je také výzkum a vývoj
špičkových technologií a materiálů v oblasti
termojaderné fúze, pokročilých technologií
pro nakládání s radioaktivními odpady, studia
posthavarijních stavů jaderných reaktorů.

Projekt je realizován v lokalitě Řež u Prahy (areál ÚJV Řež, a. s.)
a v Plzni (Vědeckotechnický park Plzeň, Borská pole).
Partnerem projektu je Západočeská univerzita v Plzni. Počítá se však
s intenzivním zapojením i dalších českých technických univerzit.
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Jules Horowitz Reactor (JHR)
CV Řež se skrze svou mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., angažuje
v jednom z největších současných mezinárodních investičních projektů.
Jedná se o výstavbu výzkumného jaderného reaktoru v Cadarache
na jihu Francie. Předmětem kooperace je vývoj a následná dodávka
komplexu tzv. horkých komor a jejich vybavení včetně potřebných
výpočtů biologických, seismických, statických a strojírenských.
Hlavním projektantem i stavitelem reaktoru je francouzská společnost
AREVA. Výpočty i veškeré kvalifikace dodávaných zařízení musí být
v souladu s francouzskými normami. CV Řež realizuje kompletní
dodávku počínaje vývojem přes nákup a výrobu až po montáž,
zkoušky a oživení na stavbě. Projektovaná životnost reaktoru je 50 let.
Model horké komory
Horké komory musí mít životnost ještě o 22 let delší. Experimenty,
které se budou na reaktoru provádět, budou sloužit k výzkumu
materiálů i paliva využitelných pro potřeby současných i nově
vyvíjených typů jaderných reaktorů.
Konsorcium společností, které se na projektu podílí, je kromě zmíněné ÚJV Řež a AREVA tvořeno
francouzskou EDF a CEA jako hlavními investory, evropským EURATOM, belgickým SCK-CEN,
španělským CIEMAT, švédským Vattenfal, finským VTT, japonským JAEA a indickým DAE.

Podpora Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost (SÚJB)
Jednou z důležitých činností, kterou společnost CV Řež zajišťuje, je vědecko-výzkumná a expertní
podpora Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). CV Řež tím plní funkci tzv. TSO
(Technical Safety Organization). Tato podpora se týká zejména posuzování bezpečnostních
zpráv předkládaných SÚJB v rámci licenčních nebo správních řízení jaderných zařízení, účasti
na tvorbě bezpečnostních návodů a legislativních dokumentů, provádění nezávislých ověřovacích
bezpečnostních analýz s využitím speciálních výpočetních kódů v souladu s doporučeními
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), apod. V rámci výkonu funkce TSO nabízí
CV Řež k využití unikátní experimentální infrastrukturu pro verifikační výzkum v oblasti jaderné
bezpečnosti, prohlubování znalostí a řešení otevřených otázek (safety issues), materiálový
verifikační výzkum, vývoj bezpečnostní filozofie pro reaktory nové generace apod. CV Řež tak
představuje znalostní prostředí s příslušným pracovním potenciálem pro kontinuální podporu aktivit
SÚJB v oblasti jaderné bezpečnosti stávajících JE a licencování nových jaderných zdrojů. Při plnění
funkce TSO je striktně dodržován princip nezávislosti. Podporu SÚJB zajišťují pouze pracovníci, kteří
se nepodíleli na zpracování bezpečnostní dokumentace na straně jejich předkladatelů.
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Spolupráce ve výzkumu a vývoji
Od svého vzniku CV Řež úzce spolupracuje s průmyslovými podniky a s akademickou sférou.
Příkladem je realizace výzkumného záměru „Základní a cílený výzkum v průmyslu a zdravotnictví
na zdrojích neutronů“, který byl řešen od roku 2004 až do roku 2010 v kooperaci s Ústavem jaderné
fyziky AV ČR, přičemž za dobu řešení vznikly desítky společných odborných publikací a dalších
výstupů. CV Řež úzce spolupracuje i s vysokými školami – každoročně spolupořádá odborné
semináře, na kterých přednáší špičkoví tuzemští či zahraničtí lektoři a kam jsou zástupci VŠ
pravidelně zváni. Aktivně spolupracujeme na realizacích studentských prací studentů technických
vysokých škol.
Exkurze na výzkumné reaktory probíhají celoročně a počet návštěvníků z VŠ je v řádu stovek
ročně. S dalšími pracovišti (např. ÚTEF ČVUT, FJFI ČVUT, FSi ČVUT) spolupracuje CV Řež
například v projektech MPO, TAČR či dalších vzdělávacích projektech ze Strukturálních fondů.
Vazby na průmyslové partnery CV Řež prohlubuje realizací projektů výzkumu a vývoje, ale i účastí
v technologických platformách. Od roku 2009 je společnost řádným členem a spoluzakladatelem
Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“, od roku 2011 je členem Technologické vodíkové
platformy.

Mezinárodní spolupráce
Od roku 2010 je CV Řež zástupcem ČR ve vrcholném orgánu Evropské aliance pro výzkum
v energetice EERA (European Energy Research Alliance). Podstatou činnosti aliance je
urychlení předkomerčního výzkumu a vývoje ve vybraných oblastech energetiky schválených
a monitorovaných výkonným výborem. CV Řež se tak přímo podílí na realizaci evropské strategické
politiky v energetice (SET-Plan). Tento fakt úzce souvisí s účastí společnosti v rámci evropské
Technologické platformy pro udržitelnou jadernou energetiku (SNETP).
Na konci roku 2011 vznikla na bázi několika běžících projektů 7. Rámcového programu a technické
pracovní skupiny SNETP asociace pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti jaderných reaktorů
II. a III. generace s názvem NUGENIA. CV Řež do této asociace vstoupila před jejím oficiálním
představením na půdě Evropské komise.
CV Řež je i na mezinárodní úrovni žádaným partnerem pro účast v rámci výzkumných či
kooperačních projektů, zejména projektů řešených v rámci 7. rámcového programu EU (EURATOM).
V současné době se společnost podílí na řešení sedmi takovýchto projektů, přičemž jeden z nich,
zaměřený na posílení spolupráce mezi Evropskou unií a Čínou v oblasti výzkumu reaktorů se
superkritickou vodou, CV Řež přímo koordinuje.
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Kontakt
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Research Centre Rez
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Husinec-Řež, čp. 130
250 68 Řež
Česká republika
IČ 26722445
Tel.:		
E-mail:

+420 266 173 181
cvrez@cvrez.cz

Autem
Z dálnice D8 odbočte na výjezdu EXIT 1, sledujte směr Klíčany (a informační značky
Hotel Vltava), po cca 1 km (po projetí dvou kruhových objezdů) odbočte vlevo směr
Klecany a dále podél areálu skladů. Na křižovatce s dopravním značením “STOP”
pokračujte rovně ve směru Husinec, Řež, po cca 4,5 km dorazíte k hlavnímu vstupu
do areálu ÚJV Řež, a. s.
Vlakem
Ze stanice Praha – Masarykovo nádraží, směr Kralupy nad Vltavou, na zastávku
‘Řež‘ (cca 20 minut jízdy). Vstup do areálu ÚJV Řež, a. s., se nachází na druhém
břehu řeky Vltavy, na který se dostanete po lávce.
Autobusem
Ze stanice metra ‘C’ Kobylisy autobusem č. 371 na konečnou zastávku „Husinec,
Řež, závod“ (cca 25 minut jízdy). Zastávka je přímo před hlavním vstupem do areálu
ÚJV Řež, a. s.
Na kole
Podél Greenway Labe, Praha – Drážďany (cyklostezka č. 2), která začíná
v Praze – Holešovicích. Trasa: Stromovka, Trója, Roztoky, Husinec-Řež.
Stále podél toku Vltavy, cca 15 km.
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