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NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je zapsaný spolek, 
založený v roce 2003, který nyní reprezentuje:  

 

• 78 organizací 

• 26 000 zaměstnanců 

• Tržby cca 62 mld. Kč 
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NSK dodává do následujících odvětví: 

 

• Klasická energetika 

• Jaderná energetika 

• Chemický a petrochemický průmysl 

• Metalurgický průmysl 

• Ekologické strojírenství 
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Lídři klastru: 

 VÍTKOVICE MACHINERY  
GROUP 

 

 ŽĎAS, a.s. 
 

 Strojírny a stavby 

   Třinec, a.s. 
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37 členů NSK tvoří dodavatelský řetězec pro 
jadernou energetiku 

• V minulosti spolupráce s dalšími domácími 
dodavateli, např. Škoda JS. 

• V rámci tendru na JE Temelín spolupráce 

    s Rosatomem, Westinghouse, Areva. 

• Čtyři důležití členové jsou členy Aliance české 
energetiky, kterou NAP JE definuje jako 
partnera vlády ČR pro technologické dodávky 
do jaderné energetiky. 
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Činnosti klastru v jaderné energetice: 
• Dodávky pro JE 

• Servis zařízení instalovaných v jaderné energetice 

• Projekt vzdělávání pracovníků pro výrobu zařízení 
jaderné energetiky 

• Spolupráce s vysokými školami a výzkumnými 
ústavy 

• Úsilí o zapojení do mezinárodních dodavatelských 
řetězců 
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Dodávky pro jadernou energetiku: 

• Tlakové nádoby a výměníky 

• Teplosměnné trubky 

• Odlitky 

• Výkovky 

• Potrubí a armatury 

• Hydraulické systémy 

• Čerpadla 
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 Dodávky pro jadernou energetiku: 

•   Systémy primárního okruhu JE 

•   Systémy sekundárního okruhu JE 

•   Řídicí a kontrolní systémy 

•   Elektrická instalace 

•   Spouštění JE 

•   Náhradní díly  a servis JE 
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37 SPOLEČNOSTÍ KLASTRU ZAMĚŘENÝCH NA JE: 
• Armaturka Krnov, a.s. 
• ARMATURY Group, a.s. 
• BAEST Machines and Structures, a.s. 
• BAT Engineering, a.s. 
• Bilfinger Industrial Services Czech, s.r.o. 
• Colorspol, s.r.o. 
• České vysoké učení technické v Praze 
• dataPartner, s.r.o. 
• Flash Steel Power, a.s. 
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37 SPOLEČNOSTÍ KLASTRU ZAMĚŘENÝCH NA JE: 
• Hutní montáže, a.s. 
• Hutní montáže – Svarservis, s.r.o. 
• Hydac, s.r.o. 
• IVITAS, a.s. 
• Jihomoravská armaturka spol. s r.o. 
• KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 
• KOMA – Industry, s.r.o. 
• MUT Tubes, s.r.o. 
• PARS Děčín, s.r.o. 
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37 SPOLEČNOSTÍ KLASTRU ZAMĚŘENÝCH NA JE: 
• Power Team, s.r.o. 
• RENETRA, s.r.o. 
• Seco Tools CZ, s.r.o. 
• SIGMA GROUP, a.s.  
• Strojírny a stavby Třinec, a.s. 
• TES, s.r.o 
• TÜV Rheinland Česká republika s.r.o. 
• TÜV SÜD Czech, s.r.o. 
• Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. 
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37 SPOLEČNOSTÍ KLASTRU ZAMĚŘENÝCH NA JE: 
• V - NASS, a.s. 
• VŠB – Technická Univerzita Ostrava 
• Vysoké učení technické v Brně 
• ZAT, a.s. 
• ŽĎAS, a.s. 
• Vítkovce Machinery Group: 
     VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. 
     VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 
     VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. 
     VÍTKOVICE UAM, a.s. 

 
 
 

 
 



 
Jak udržet / rozvíjet domácí know-how pro JE 
 
•  Týká se 37 firem klastru a mnoha dalších 

 
• Domácí know-how nelze udržovat jen teoreticky, nutný je 

přístup k zakázkám 
  
• A to se v jaderné energetice děje jen s vládní podporou. 
      rozhodnutí o domácích projektech (Temelín, Dukovany) 

 
• Účast na zahraničních zakázkách (Maďarsko, Turecko, …?) 
  
• Aktuální základna pro spolupráci: NAP ČR JE, AČE 
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• Čtyři důležití členové klastru a současně dodavatelského řetězce 
NSK jsou členy Aliance české energetiky,  

      kterou NAP JE definuje jako “spolek průmyslových podniků 
participujících na dodávkách pro jadernou energetiku”  

     

     a svěřuje jí důležitou roli partnera vládního výboru JE s právem 
navrhovat opatření pro tento výbor 

  

• NAP JE a AČE vnímáme jako další pokus o oživení jaderné energetiky 
po výrazném zvolnění tempa v důsledku zrušení tendru na Temelín 

  

• Úkol: naplnit slovo „akční“ ve spojení NAP ČR JE jeho obvyklým 
významem:  

      „akcí“ by se nemělo nazývat přešlapování na místě nebo dokonce 
maskování blížícího se zániku 
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• Rozhodující úkoly svěřuje NAP JE vládě, 

     přičemž role vlády v JE je nezastupitelná. 

• Teoreticky vzato, výkon vlády může být v reálné jaderné 
energetice jak pozitivní, tak i negativní. 

• V případě negativního vládního přístupu bude udržení 
know-how v JE velmi problematické. 

• Pro udržení / rozvíjení know-how JE má téměř 
likvidační důsledky sdělení NAP JE,  

     že výstavba nového jaderného zdroje v ČR nebude        

     zahájena dříve než v roce 2025. 
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Pozitivní obrat je podmíněn „akčním“ posunem: 

• vládní výbor,  

• vládní zmocněnec,  

• rozhodnutí o investičním modelu pro Temelín a 
Dukovany,  

• napojení českých dodavatelů na EPC kontraktora,  

• podpora českého průmyslu – přístup firem k 
zakázkám JE v zahraničí a další 
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Jak okamžitě přispět k udržení domácího know-how, 

čtyři rekapitulační rady: 

• S podporou vlády se dodavatelsky prosazovat na projektech 
JE v zahraničí 

• Na vládní a podnikatelské úrovni se přihlásit k těm zemím, 
které do budoucna počítají s jadernou energetikou,  

     tj. provozují současných cca 350 reaktorů, staví 100     

     nových reaktorů a připravují výstavbu dalších 150 jednotek 

• Budovat dodavatelské řetězce pro JE a vytvořit vládě 
partnera, který bude hájit zájmy dodavatelů JE  

• Oponovat hlasům, že je prospěšné vynechat z energetického   

     mixu země jaderné zdroje 
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 Oč se opíráme při posilování know-how JE 

 

 

  

Český jaderný průmysl výrobu zařízení pro jadernou energetiku 
nikdy nepřerušil 

 

 Po rozpadu RVHP došlo k výraznému poklesu objemu zakázek, 
ale výroba nebyla přerušena nebo zastavena. 

 

 Např. společnosti skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP v 
posledních 2 létech vyrobily a dodaly pro jaderné elektrárny 
zařízení za více než 1 miliardu Kč. 

 

 Podobně jsou na tom ŠKODA JS, ŠKODA POWER, SIGMA 
GROUP, MODŘANY POWER, ZAT, I&C a další.  
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 Hutní montáže usazují vrchlík na  

ochrannou obálku JE Temelín 
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Nepřerušená výroba - Vítkovice Machinery Group 
 
  

Trubkovnice vysokotlakého ohříváku VVER-1000 a víko primárního 
kolektoru parogenerátoru VVER – 1200 / ruské JE 
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Současná výroba VÍTKOVICE MACHINERY GROUP  

Kroužek pláště 

parogenerátoru pro indické 

JE s těžkovodními reaktory o 

výkonu 700 MW 
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Současná výroba VÍTKOVICE MACHINERY GROUP  

Výkovky dílů primárních kolektorů pro    

       parogenerátory VVER -1200  

Těleso kolektoru     Příruba           
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Těžké ocelové konstrukce vč. montáže, tlakové nádoby, tepelné výměníky, manipulátory, potrubní systémy aj.  
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Výroba a dodávka odlitků a výkovků pro JE 

ŽĎAS, a.s. 
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BAEST Machines & Structures, a.s. 



 ZAT was founded in 1962 , privatized in 1992 

 ZAT has deliveries to more than 50 countries,  

to more than 265 power plants 

 ZAT is active in following areas:  

I&С for Nuclear power generations, Heat and 

water power generations; gas distribution,  

transportation, etc. 

 ZAT has 340 employees 

 ZAT manufactures its own control systems 

ZAT a.s., Czech Company, I&C solution 

 40 years of deliveries to nuclear sector 

 Our systems operates at 18 NPP´s in five 

European countries 

 The biggest project:  

NPP Dukovany - I&C modernization (realization 

2000-2016); 

 For deliveries to nuclear sector we use 

exclusively our own control systems 

 We are able to comply with conditions of 

authority bodies in different countries 

Nuclear sector Highlights 

• Safe and Reliable Automation 

• Long-term lifetime  

• Highest production quality 

• 10 years warranty 
 Location 

SandRA, 4th generation of I&С 
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Dodávka potrubí a polotovarů pro JE 

Flash Steel Power, a.s. 
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 Výroba a dodávka čerpadel pro JE 

SIGMA GROUP, a.s.  
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Výroba a dodávka hydraulických systémů pro JE 

Hydac, s.r.o. 
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Výroba pohonů palivových tyčí reaktorů a příslušenství 

V – NASS, a.s. 
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Výroba a dodávka čerpadel pro JE: 

RENETRA, s.r.o.  

 

Procesní čerpací agregáty s brodivým rotorem 

 

Určeno pro aplikace  

Rozsah teplot: 

-200 0C - +450 0C 

Tlak: 55 MPa 

QMAX = 2400m3/h 

HMAX = 750 m 
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Výroba a montáž těžkých ocelových konstrukcí: 
 

• VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. 

• Hutní montáže, a.s. 

• Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

• KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

• Power Team, s.r.o. 
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V  letech 1993 až 1996 bylo vyrobeno 42 kusů svařených 

kroužků s nátrubky v různých podsestavách  plášťů pro vertikální 

parogenerátory – dodávka pro firmu ”Framatome” (Francie) 

Průměr ~ 3500 mm, hmotnost max. 65 000 kg, materiál 18MND5 

 

VMG do Francie  
 

Parogenerátor Framatome 
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Spouštění jaderných elektráren: 

• TES, s.r.o. 
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 Citace nejmenovaných jaderných veteránů: 

• Po zrušení tendru na Temelín stále čelíme 
zhoršeným podmínkám spolupráce s účastníky 
tendru na ostatních jejich projektech mimo území 
ČR, protože nemáme a v brzké době nebudeme 
mít reference z výstavby NPP ve vlastní zemi. 

• Nezbytné investice, které musí jaderný průmysl 
vložit do modernizace výrobního zařízení, 
technologií a vzdělávání nemohou být minimálně 
10 let využity pro výstavbu nový jaderných zdrojů 
v ČR.  

• Proto je naše brzká účast na zahraničních 
projektech JE naprosto nezbytná. 
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O našem know-how 

umíme mluvit na všech úrovních … 
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… s Rusy i s Američany … 
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… i s Francouzy. 
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Závěrečná poznámka 

• nouze nám vnutila pojem “udržování know-how v JE” 

 

• který není ani lákavý pro business,  

• ani perspektivní z hlediska vývoje technologií 

• ani přitažlivý pro mládež 

 

• připravujme raději “rozvíjení know-how” 

• a hledejme proto podporu u naší vlády 

 

 

 
 

 



děkuji 
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