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1954: Ambiciózní idea se 

naplnila – byla spuštěna 1. 

komerční jaderná elektrárna 

na světě 
 
První jaderná elektrárna na světě, 

postavená v malém městě Obninsk 

nedaleko Moskvy, fungovala úspěšně 

48 let. 

 

Základní údaje: 

 

 Reaktor typu: AM-1 (grafitem  

moderovaný, vodou chlazený) 

 Instalovaný výkon: 5 MW 

 Tepelný výkon: 30 MW 

 Spuštění do provozu: 1954 

 Vyřazení z provozu: 2002 
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Technologie VVER je jedním 

z nejúspěšnějších ztělesnění 

ideje bezpečného a 

výkonného jaderného 

reaktoru 

 
Tlakovodní reaktory VVER prokazují 

spolehlivost již více než 1300 

reaktorových let.  

 

První reaktor VVER o výkonu 210 MW 

byl spuštěn v roce 1964 na 

Novovoroněžské JE. Letos bude na 

téže elektrárně  spuštěn reaktor o 

výkonu 1200 MW. 
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Ruské VVER reaktory vyrábějí 

elektrickou energii na celém 

světě, od severního polárního 

kruhu až po nejjižnější část 

Indie. 
 

Od roku 1960 bylo 

vybudováno 70 bloků s 

technologií VVER.  

 

V současnosti je v 19 

jaderných elektrárnách 11 

zemí v provozu 57 reaktorů 

VVER. 
 

Russia 

China 

India 

Iran 

Ukraine 

Armenia 

EU: 

Czech Republic 

Slovakia 

Finland  

Hungary 

Bulgaria 
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Moderní reaktory VVER-1200: 

evolučním zdokonalováním k 

revoluční míře bezpečnosti 
 

VVER-1200 (AES-2006) vychází z 

nejnovějších poznatků ruského jaderného 

průmyslu. Vyvážená kombinace aktivních 

a pasivních bezpečnostních systémů 

představuje unikátní koncept. 

Reaktory VVER-1200 (AES-2006): 

 

 se staví na ruských JE Leningradská II., 

Novovoroněžská II. a Baltská a na první 

běloruské JE; 

 budou použity na finské JE Hanhikivi-1, 

maďarské JE Pakš 5-6  a turecké JE 

Akkuyu. 
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VVER-TOI – spojení toho 

nejlepšího pro příští generaci 

jaderných elektráren 

 
Smyslem projektu VVER-TOI je vytvořit 

standardizovanou jadernou elektrárnu, 

vyladěnou jak po stránce technologické, 

tak i ekonomické. 

 

Hlavní rysy projektu: 

 

 životnost: 60 let 

 instalovaný výkon: 1200 MW 

 energetická účinnost: 37,9 

 faktor dosažitelnosti: 93 % 

 odolnost vůči zemětřesení: 7/9 

 odolnost vůči pádu letadla : až do 

400 t 

 vlastní spotřeba: 6,47 % 

 doba výstavby: 40-48 měsíců 



7 

Rychlé reaktory – zhmotnění 

myšlenky trvale udržitelné 

jaderné energetiky. 

 
Rychlé reaktory jsou schopné využívat 

jako palivo přírodní uran a vyrábět 60 

krát více energie než konvenční 

reaktory. První komerční rychlý reaktor 

BN-350 byl spuštěn v roce 1973. Jediný 

rychlý reaktor, který je dosud v provozu, 

je reaktor BN-600 na Bělojarské JE. 

 

Nový reaktor BN-800 na Bělojarské JE-4: 

 

 2014 dosažení první kritické fáze; 

 vyrobí 864 MWh elektrické energie; 

 nejrozsáhlejší test uzavřeného 

jaderného cyklu. 



Ve výstavbě 
Probíhající 

tendry 

32 

Možné 

projekty 

China 

India 

Turkey 
Armenia 

Czech Republic 

Jordan 

Kazakhstan 
Ukraine Slovakia 

Hungary 

Finland 

Malaysia 

Brazil 

Bangladesh 

Vietnam 

Argentina 

Indonesia 
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2 
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Russia 

30 

2 

Nigeria 

Great Britain 4 
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Perspektivní zakázky Rosatomu na výstavbu 

jaderných elektráren – více než 80 bloků 

Rosatom: ve více než 40 zemích 5 kontinetů 



1. místo na světě v 

obohacování uranu 

17% světového trhu s jaderným 

palivem   

Zásobování 76 bloků v 15 

zemích světa 

2. místo na světě v zásobách 

přírodního uranu 

  

  

  

  

  
Conversed 

uranium 

Uranium mining & 
processing 

Natural 

uranium 

Nuclear 

Fuel 

Spent 

Nuclear 

Fuel 
Reprocessed 

uranium 

NPPs 

Uranium 
enrichment 

SNF reprocessing 

Uranium 
conversion 

Nuclear fuel 
fabrication 

Enriched 

uranium 

8 200 t vytěženého uranu  

v roce 2013 

45% světového trhu služeb 

obohacování uranu  

Rosatom, jako lídr světového trhu s jaderným palivem,  

nabízí jedinečné integrované řešení celého palivového cyklu 

Světové prvenství ve výstavbě 

nových JE 

Rosatom ve světě 



Rosatom disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti 
servisu a modernizace jaderných elektráren 

Servis a opravy 

 

 

Modernizace, prodlužování životnosti, 
zvyšování výkonu 

 

 

 

 

 

Plánování a zásobování náhradními díly a 
zařízením 

 

 
 

Vzdělávací programy 

Inovativní technologie a řešení Rosatomu – vše na jednom místě v zájmu zvýšení bezpečnosti a 

spolehlivosti stávajících i budoucích jaderných zdrojů energie 



Zkušenosti z Ruska… 

Rosatom má dlouhodobou zkušenost s prodlužováním životnosti  

jaderných elektráren v Rusku 

JE Novovoroněžská 

VVER- 440 

JE Prodloužení v 

letech 

Rok realizace 

Kolská 1,2 15 2003, 2004 

Novovoroněžská 3,4 15 2001, 2002 

Kolská 3 25 2011 

Kolská 4 25 říjen 2014 

JE Kolská  

Probíhající projekty:  

• další prodloužení životnosti JE Kolská 1,2    

• další prodloužení životnosti o 15 let 4. bloku JE Novovoroněžská 



… pro úspěšné využití ve světě 

Prodloužení životnosti bloků 5,6: 

• Komplexní prověrka aktuálního stavu a odhad 

zbývající životnosti a výstavby energetických 

bloků  

• V dubnu 2012 byl na základě výsledků 

mezinárodního tendru uzavřen kontrakt mezi JE 

Kozloduj a Konsorciem společností Rosatom 

& Electricité de France. 

• Stav prací Konsorcia: 

 5. blok – dokončen 

 6. blok – čeká na schválení ze strany 

bulharského jaderného dozoru 

• Stejné smluvní strany uzavřely v říjnu 2014 

kontrakt na služby umožňující prodloužení 

životnosti 5. bloku až na 60 let. 

Původní životnost bloků 5,6 - 30 let: 
5. blok – listopad 2017  
6. blok – říjen 2019 

Zkušenosti z Bulharska – JE Kozloduj 
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Jaderné ledoborce a Severní 

mořská cesta – jedna z 

možností jak podpořit 

světový obchod a rozvoj 
 

Jenom z Jamalského poloostrova se 

plánuje exportovat ročně  17,6 mil. tun 

LNG. Základním předpokladem pro 16 

tankerů k tomu potřebných je udržování 

splavnosti a navigační služby. 

 

Nová generace jaderných ledoborců LK-

60 je konstruována právě pro tyto účely. 

S výtlakem 33 540 tun to budou největší 

jaderné ledoborce na světě pro použití 

jak na otevřeném moři, tak i na řekách. 

Jaderné ledoborce – za 

hranicí horizontů 
První jaderný ledoborec na světě 

“Lenin”, spuštěný na vodu v roce 1959, 

zahájil využívání jaderné energie v 

civilním loďařství.  
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Nukleární medicína – životy 

zachraňující idea 
 

Atom je široce využíván i v lékařství. 

Slouží k diagnostice a léčbě vážných 

nemocí, včetně rakoviny. 
 

Rosatom zaujímá významnou pozici 

na světovém trhu s izotopy. Nabízí 

komplexní portfolio izotopů pro 

využití v medicíně i v průmyslu.  

 

Mezi klíčové projekty Rosatomu patří 

výstavba ruského federálního centra 

nukleární medicíny, které bude 

fungovat jako platforma pro 

komplexní výzkum, odbornou 

přípravu expertů a vývoj léčebných 

technologií.   
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Může atom přispět ke splnění 

snů o dobytí vesmíru? 

 
Rusko zahájilo první výzkumné práce 

spojené s využitím jaderné energie při 

dobývání kosmu již v roce 1950. 

 

První testy ruského jaderného reaktoru 

ve vesmíru proběhly v roce 1970. 

Dalším milníkem bylo vypuštění 

termionického reaktoru v rámci 

programu TOPAZ v roce 1987. 

 

V současnosti pracuje ROSATOM na 

projektu raketového motoru na jaderný 

pohon o výkonu  1 MW. 
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Více než 60 let  

vzájemné spolupráce 

2  české jaderné elektrárny ruského designu produkují 

kolem 30% veškeré elektrické energie v zemi 

JE Dukovany  

  v provozu od r. 1985  

  4 bloky VVER-440 

JE Temelin 

 v provozu od r. 2000 

 2 bloky VVER-1000 

TVEL zásobuje palivem obě české JE.  

České dodávky pro projekty Rosatomu: 

Arako spol 

s.r.o.  
Kudankulam NPP, Rostov NPP, Smolensk NPP, 

Balakovo NPP, Leningrad NPP, Beloyarsk NPP, 

Novovoronezh NPP-2 

 Vitkovice a.s.  Balakovo NPP, Kalinin NPP 

Chladici veze 

Praha Rostov NPP 

SIGMA 

GROUP Baltic NPP, Novovoronezh NPP, Leningrad NPP 

 MSA a.s.  Rostov NPP, Smolensk NPP, Kalinin NPP 

 Mostro a.s.  Rostov NPP, Smolensk NPP, Kalinin NPP 

Kabelova 

Kabex  Kudankulam NPP 

ZPA Pecky 

a.s.  Kalinin NPP, Balakovo NPP 

Susarny 

Praha  Yellow cake draining complex, Dalur, JSC 

Společný rusko-český podnik ALVEL, a.s.  

(akcionáři TVEL a ALTA) 

Dodávky jaderného paliva,  

vědecko-inženýringové služby 

Příklad úspěšné spolupráce 

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.  

Zkušenosti z česko-ruské spolupráce  

v jaderném průmyslu 
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“Lidský život nemůže 

trvat věčně, ale věda a 

znalosti mohou žít po 

staletí…” 

 

 
Igor Kurčatov,  

iniciátor a vědecký vedoucí 

projektu první jaderné elektrárny 

na světě 
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www.rosatom.ru 

Děkuji  

za pozornost 


