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ÚJV Řež, a. s. – Divize ENERGOPROJEKT 
PRAHA Projektové a inženýrské služby  

V rámci ÚJV Řež, a. s. jsou projektové a inženýrské služby zajiš ťované v divizi
ENERGOPOPROJEKT PRAHA

1949 - ENERGOPROJEKT PRAHA (EGP) byl založen jako generální / hlavní projektant pro 
zpracování technologických konceptů a projektové dokumentace pro všechny druhy 
energetických zdrojů: uhelné, plynné, jaderné, biomasa.

1992 - Privatizace ENERGOPROJEKTU PRAHA 

2002 - ENERGOPROJEKT PRAHA, a. s. 
se stává součástí ÚJV Řež, a. s.
jako division ENERGOPROJEKT PRAHA

2017 – Dceřiná společnost ÚJV - EGP Invest se stává součástí 
divize ENERGOPROJEKT PRAHA 
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Celkový po čet zaměstnanc ů ÚJV-EGP: cca. 225

Kancelá ře ÚJV-EGP:  

• Praha, Uherský Brod, Plzeň, Dukovany

• Trnava (SK)
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Přehled projekt ů vyřazování 
zpracovávaných v ÚJV-EGP

Zpracování projekt ů vyřazování JE z provozu již od cca r. 1987.

pro havarovanou JE A1 - byly vytvořeny soubory dat pro jednotlivé druhy 
likvidovaných zařízení (strojní technologie, elektro, ocelové konstrukce, zdvihací 
mechanismy, potrubí atd.) v Dbase IV
pro provozované JE V1, JE Pakš

První (variantní) studie vy řazování JE Dukovany a JE Temelín byly zpracovány v le tech 
1994 až 1996.

Pro účely vyhodnocení bilancí a nákladů byla sbírána data z úrovně projektové 
dokumentace.
Od r. 1997 byly dle požadavku AZ pro ČEZ v intervalech 5 let zpracovávány 
návrhy vyřazování a odhady nákladů, které čerpaly vstupní data z projektových 
údajů a posléze i provozních údajů. 
Pro potřeby vyřazování byla v ÚJV-EGP ve spolupráci s ČEZ vytvořena inventární 
databáze technických údajů pro účely ekonomického vyhodnocení vyřazování 
(struktura dle metodiky ISDC).
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Přehled projekt ů vyřazování 
zpracovávaných v ÚJV-EGP

Zpracování projekt ů vyřazování JZ (výzkumné reaktory a ostatní jaderné za řízení)

Reaktory (LR-0, LVR-15)
Sklad vysoko aktivních odpadů
Horké komory 
Pracoviště pro nakládání s RAO
PET Centra
Ekologické škody - zpracování realizačního 
sanačního projektu
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V současnosti zpracovávaná 
dokumentace vy řazování JE z provozu 

Plán vy řazování a odhad náklad ů na vy řazování z provozu JE

Dokumentace je rozd ělena do 2 částí:

Část technická: Plán vy řazování z provozu JE xxx
schvaluje SÚJB

Část ekonomická – Odhad náklad ů na vy řazování z provozu JE xxx
schvaluje SÚRAO
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Uvažované varianty vy řazování pro 
JE Dukovany a JE Temelín

Pro podmínky vy řazování JE Dukovany a Temelín byly vybrány t ři varianty 
vyřazování z provozu (v souladu AZ a vyhláškou 377/201 6 Sb.):

Okamžitá demontáž (OD) - bez ochranného uzavření, kdy vyřazovací činnosti 
budou probíhat kontinuálně bez časové prodlevy.
Postupné vy řazování (OUR nebo OUO) - s ochranným uzavřením, kdy 
vyřazovací činnosti budou probíhat přerušovaně, a mezi jednotlivými etapami 
může být časová prodleva – 20 až 30 let.

Provoz

Příprava 
na vyřazování 
během provozu 
EDU

Příprava 
na ochranné 
uzavření 
aktivních 
objekt ů

Ochranné 
uzavření 
aktivních 
objekt ů

Vyřazování 
ochranného 
uzavření 
aktivních 
objekt ů

Ukončení 
vyřazování Další využití

2037 → 2046 → 2048 → 2078 → 2090

Povolení k provozu Povolení k vyřazování
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V současnosti zpracovávaná 
dokumentace vy řazování JE z provozu 

Plán vy řazování z provozu JE obsahuje zejména:
popis a časový harmonogram vyřazovacích činností,
návrh způsobu demontáže a demolice s popisem uvažovaných 
(resp. v praxi dostupných) technologií,
odhad množství, složení, aktivity vzniklých radioaktivních odpadů 
a jejich produkce v čase,
odhad množství a složení dalších odpadů z dekontaminačních a 
demontážních/demoličních prací atp.,
odhad dopadů vyřazovacích činností na pracovníky, obyvatelstvo 
a životní prostředí (bezpečnostní rozbory, radiační ochrana, atp.),
návrh postupů uvolňování stavby pro úplné vyřazení,
posouzení možnosti využití materiálů ev. komponent za účelem 
prodeje.
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Ukázka časového harmonogramu 
vyřazování JE Dukovany z provozu 
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JE Dukovany 

Souhrnné údaje – varianta OD
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JE Dukovany
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JE Dukovany – Ochranné uzav ření (OUO)
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JE Dukovany 
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V současnosti zpracovávaná 
dokumentace vy řazování JE z provozu 

Odhad náklad ů na vy řazování JE z provozu obsahuje zejména:
popis a časový harmonogram vyřazovacích činností, 
odhad nákladů na jednotlivé vyřazovací činnosti a předpokládaný 
rok jejich realizace,
součet nákladů pro jednotlivé vyřazovací činnosti a předpokládaný 
časový harmonogram vyřazovacích činností uvedený v běžných 
cenách roku vypracování odhadu,
cenu za jednotlivou vyřazovací činnost včetně informace o 
způsobu stanovení ceny,
odhad nákladů na jednotlivé vyřazovací činnosti,
časové rozložení nákladů podle kategorií (investice, provozní 
náklady atd.) pro uvolnění JE k využití pro jiné účely a pro úplné 
vyřazení (tj. odstranění stavby),
odhad příjmů z odprodeje zařízení a materiálů.
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JE Dukovany 

Spot řeba vody v pr ůběhu 
jednotlivých variant

Nároky na pracovní síly 
v průběhu jednotlivých variant
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Databáze technických údaj ů pro 
pot řeby vy řazování JE z provozu

Pro plánování vy řazování - projektové údaje, za provozu 
upřesňované dle sou časného provedení. 

Základní seznamy vy řazovaných položek: 
stavební objekty (obestavěný prostor, materiály), 
provozní soubory, 
technologická zařízení, kategorie zařízení, stavební položky.

Technické údaje hlavních za řízení dle kategorií :
místnosti (číslo, název, rozměry, materiály povrchů, rozlišení pásma),
technologické systémy (umístění v SO, příp. podlaží, místnost),
technologické zařízení (místnost, název, označení, materiál, rozměry, 
hmotnost, objem, vnitřní plocha, médium, izolace),
ocelové konstrukce (plošiny, hermetické dveře apod.).

Databáze technických údajů pro potřeby vyřazování se vyvíjí podle 
časového horizontu životního cyklu JE. 
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Databáze technických údaj ů pro pot řeby 
vyřazování EDU z provozu
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Databáze technických údaj ů pro pot řeby 
vyřazování EDU z provozu
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Přehled projekt ů vyřazování 
zpracovávaných v ÚJV-EGP

Zpracování realiza čního  sana čního projektu – P řekladišt ě RAO

Překladišt ě RAO
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Přehled projekt ů vyřazování 
zpracovávaných v ÚJV-EGP

Vytvo ření typových pracovních postup ů pro demontáž aktivní kanalizace – SO Radiochemie
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Zkušenosti z rekonstrukce 
výzkumného reaktoru WWR-S
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Zkušenosti z rekonstrukce 
výzkumného reaktoru WWR-S
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Decommissioning

Děkuji za pozornost

František Huptych
frantisek.huptych@ujv.cz

www.ujv.cz


