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Jsme silou 
jaderného  
strojírenství

Patříme mezi lídry evropské jaderné energetiky.  
Jsme součástí její historie, znalosti a zkušenosti  
si předáváme z generace na generaci. 

Jsme tým odborníků, pracujeme s pokročilými 
technologiemi a naše tři pilíře – inženýring, výroba 
a servis – nám dávají široký záběr v rámci celého životního 
cyklu elektrárny. Neustále inovujeme a posouváme sebe 
a jaderné strojírenství kupředu.



Inženýring
 ■ Výstavba jaderných bloků typu VVER

 ■ Dodávky a modernizace řídicích systémů bloků  
jaderných elektráren

 ■ EPC projekty – všeprofesní dodávky dílčích  
technologických celků

 ■ Výpočtové analýzy pro jaderné elektrárny  
a technologické provozy

 ■ Projekční činnosti

 ■ Potrubní systémy v energetice

 ■ Činnosti Owner’s engineering

 ■ Mezisklady použitého paliva

 ■ Výstavba výzkumných a školních reaktorů

Výroba
 ■ Zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER a RBMK

 ■ Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 ■ Zařízení pro výzkumné reaktory

 ■ Zařízení pro skladování použitého jaderného paliva

Naše strategické obory



Servis
 ■ Řízení odstávek zařízení reaktorovny

 ■ Údržba a opravy zařízení reaktorovny

 ■ Modernizace zařízení reaktorovny

 ■ Řízení a prodlužování životnosti zařízení reaktorovny

 ■ Provozní kontroly hlavního zařízení reaktorovny

 ■ Autorský dozor při revizích a opravách reaktoru

 ■ Akreditovaná materiálová laboratoř

 ■ Zkušebny

Naše silné profesní zázemí 
a široký rozsah specializovaných 
služeb – to je unikát, který na 
trhu nemůže nabídnout každý.



Výstavba jaderných 
bloků typu VVER – 
systém primárního 
okruhu a transportně-
technologická část

 ■ Řízení projektu

 ■ Prováděcí projekt

 ■ Výpočty a bezpečnostní 
analýzy

 ■ Výzkumné práce

 ■ Výroba komponent

 ■ Montáž na staveništi

 ■ Uvedení do provozu

Výpočtové analýzy 
pro jaderné elektrárny 
a technologické provozy

 ■ Neutronová fyzika

 ■ Radiační bezpečnost

 ■ Termohydraulika

 ■ Pevnostní výpočty  
včetně potrubních 
systémů 

Dodávky a modernizace 
řídicích systémů bloků 
jaderných elektráren

 ■ Výměna řídicích 
systémů primárního 
okruhu

 ■ Výměna řídicích 
systémů turbíny

 ■ Výměna řídicích 
systémů sekundárního 
okruhu

 ■ Úplná náhrada 
moderními digitálními 
systémy

 ■ Celkové propojení 
modernizovaných 
systémů se stávajícím 
zařízením elektrárny

Projekční činnosti

 ■ Projektová 
dokumentace všech 
stupňů

 ■ Laser scanning

 ■ Technická příprava 
montáží

Inženýring
Potrubní systémy 
v energetice

 ■ Projektová 
dokumentace všech 
stupňů

 ■ Dodávky a montáže

EPC projekty –  
všeprofesní dodávky 
dílčích technologických 
celků 

Činnosti Owner’s 
engineering

Mezisklady použitého 
paliva

Výstavba výzkumných 
a školních reaktorů



Všechny naše úspěchy, i ty budoucí, stojí 
na našich lidech. Právě oni každý den 
vytvářejí pověst a silné jméno ŠKODA JS.



Výroba
Stáli jsme u zrodu jaderné energetiky. 
Své know-how předáváme z generace 
na generaci. Neustále inovujeme 
a posouváme náš obor dopředu.



Zařízení pro jaderné 
elektrárny typu VVER 
a RBMK

 ■ Pohony regulačních 
orgánů PRO (VVER 440)

 ■ Lineární krokové 
pohony LKP (VVER 
1000)

 ■ Vložené tyče pro 
pohony regulačních 
orgánů PRO

 ■ Obslužná zařízení - 
utahováky svorníků 
hlavního přírubového 
spoje reaktoru, 
zařízení pro vyjmutí, 
transport a likvidaci 
čidel neutronového 
toku a termočlánků 
z reaktorů typu VVER

 ■ Hermetické kabelové 
průchodky

 ■ Komponenty pro 
měření výkonu 

reaktoru - kanály 
měření neutronového 
toku a termočlánky

 ■ Komponenty čerstvého 
paliva VVER 1000 – 
hlavice a patice

 ■ Niklová a grafitové 
těsnění přírubových 
spojů

Zařízení pro skladování 
použitého jaderného 
paliva

 ■ Kompaktní mříže pro 
skladování použitého 
paliva typu VVER 1000, 
VVER 440 a pro palivo 
západního typu

 ■ Kontejnery pro 
transport a skladování 
použitého paliva typu 
ŠKODA 1000/19, ŠKODA 
440/84, TUK, VTUK 

Zařízení pro jaderné 
elektrárny typu PWR, 
BWR

 ■ Vnitřní části reaktoru 
PWR, BWR a jejich 
manipulátory

 ■ Zařízení pro vyvážení 
kontejnerů s použitým 
palivem

 ■ Utahovák svorníků 
hlavního přírubového 
spoje reaktoru

Zařízení pro výzkumné 
reaktory

 ■ Vnitřní části 
výzkumných reaktorů

 ■ Pohony řídicích tyčí pro 
výzkumné reaktory



Servis
Řízení odstávek zařízení 
reaktorovny

 ■ Servis primárního 
okruhu JE Temelín

 ■ Servis primárního 
okruhu JE Dukovany

Akreditovaná 
materiálová laboratoř

 ■ Materiálové zkoušky 
a expertizy převážně 
v rámci výrobních, 
servisních i vývojových 
zakázek

 ■ Vyhodnocování 
kontrolních svarových 
spojů pro jaderné 
elektrárny

 ■ Výroba konektorů 
a průchodek se 
skleněným tlakovým 
zátavem pro pohony 
regulačních orgánů 
PRO-M a LKP

Provozní kontroly 
hlavního zařízení 
reaktorovny

 ■ Reaktor

 ■ Parogenerátory

 ■ Hlavní cirkulační 
potrubí

Zkušebny

 ■ Zkoušky pohonů typu 
VVER, RBMK

 ■ Zkoušky palivových 
souborů typu VVER

Údržba a opravy zařízení 
reaktorovny

Modernizace zařízení 
reaktorovny

Řízení a prodlužování 
životnosti zařízení 
reaktorovny

Autorský dozor při 
revizích a opravách 
reaktoru a jeho součástí

Již od roku 
2008 jsme 
generálním 
dodavatelem 
údržby a oprav 
primárního 
okruhu na  
JE Temelín  
a JE Dukovany.



Jsme vnímáni jako stabilní partner, 
naše slovo platí. Za 60 let své 
historie jsme si vybudovali pozici 
technické autority oboru.



ŠKODA JS a.s.
Orlík 266/15
Bolevec
316 00 Plzeň

+420 378 041 111
info@skoda-js.cz
www.skoda-js.cz


