PROFIL
SPOLEČNOSTI

Profil
společnosti
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, akciová společnost, navazuje na

Společnost zajišťuje mimo přípravy a kompletace

tradici firmy, založené již v roce 1889 na výrobu vagónů,

dodávek a montážních prací řadu souvisejících odborných

parních kotlů, vzduchových kompresorů a uskladňovacích

inženýrských činností. K nim patří zejména vypracování:

nádrží. Od roku 1891 byl výrobní program rozšířen
o zařízení pro chemický průmysl.
V roce 1955 se výrobní program doplnil o vývoj, výrobu
a dodávky vodohospodářských zařízení. V roce 1965 byla
zahájena výroba zařízení pro jadernou energetiku.

•
•
•
•

realizační projektové dokumentace,
výrobní dokumentace,
montážní dokumentace,
dokumentace pro funkční zkoušky a uvádění
do provozu,

• dokumentace prokazující pevnost a těsnost strojů
Firma zajišťovala i další důležité aktivity, k nimž patří
i inženýrsko-dodavatelská činnost. V roce 1991 byla

a zařízení ve vztahu k jejich životnosti,

• dokumentace jakosti.

vytvořena v rámci nevýrobních aktivit samostatná
organizační jednotka divize s názvem Realizace investičních

Dlouhá a bohatá historie společnosti se promítá i do jejího

akcí, ve zkratce RIA. Na jejím základě byla v roce 1996

současného postavení, o čemž svědčí reference nejen

založena samostatná společnost s obchodním jménem

tuzemské, ale ve stálé míře i zahraniční.

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s.
Činnosti společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA jako
inženýrsko-dodavatelské společnosti jsou zaměřeny na
realizaci vyšších forem dodávek a zajišťování komplexních
služeb zákazníkům, zejména pro energetiku, chemický
a petrochemický průmysl a vodní hospodářství.

JADERNÉ
elektrárny
Naše společnost je již od roku 1965 aktivně zapojena

V roce 2003 proběhla závěrečná fáze výstavby 2 bloků JE

do investiční výstavby v oblasti jaderné energetiky,

typu WER 1000 v Temelíně. Rozhodující podíl našich dodávek

a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí (na Slovensku).

reprezentují technologické systémy jak pro hlavní blok JE
(reaktorovna), tak i pro tzv. budovu aktivních pomocných

Od účasti na výstavbě první komerční jaderné

provozů (BAPP).

elektrárny (dále jen JE) A1 v Jaslovských Bohunicích
na Slovensku pokračovala naše dodavatelská aktivita

Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě

přes jaderné elektrárny V1, V2 typu WER 440

3. a 4. bloku JE Mochovce.

tamtéž (2 × 2 bloky), byla následována výstavbou JE
v Dukovanech (4 bloky) a výstavbou JE v Mochovcích
na Slovensku (4 bloky).

Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika

Seznam hlavních provozních souborů jaderné elektrárny
v dodávce společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA:
Hlavní výrobní blok jaderné elektrárny (reaktorovna)

• pomocné systémy primárního okruhu
• systémy čištění radioaktivních médií
• havarijní systémy
Budova aktivních pomocných provozů (BAPP)

•
•
•
•

systémy čištění kontaminovaných odpadních vod
systémy přípravy chemických roztoků
systémy dočasného ukládání radioaktivních odpadů
systémy finálního zpracování radioaktivních odpadů

Foto: ČTK / Luboš Pavlíček

Elektrárna Ledvice, Česká republika

KLASICKÉ
elektrárny
Elektrárna Tušimice, Česká republika
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA působí v oblasti dodávek
technologických celků pro klasickou energetiku. Jedná
se o zařízení na úpravu vody pro průmyslové účely, čištění
všech druhů odpadních vod z provozu elektrárny, úprava,
doprava a distribuce provozních, procesních a chladících vod
včetně jejich čerpacích stanic, zpracování kalů, bagrovací
stanice, odlučovače ropných látek, regulační stanice
plynu apod. Realizace investičních celků v tomto odvětví
zahrnuje realizaci v pozici generálního dodavatele ucelených

Elektrárna Tušimice, Česká republika
částí včetně stavby, ale také dodávku a instalaci jednotlivých
kusových dodávek v elektrárně.
Přehled činností KRÁLOVOPOLSKÁ RIA pro klasickou
energetiku:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstavba přivaděčů surové vody
čerpací stanice surové vody
chemická úprava vody
bloková úprava kondenzátu
potrubní rozvody
chladící okruh a čerpací stanice chladící vody
napájecí čerpadla
čištění odpadních vod
bagrovací stanice
plynová přípojka vč. redukční stanice plynu
vyvedení výkonu
vyvedení tepla a instalace oběhových čerpadel
odlučovače ropných látek

Malá a střední
energetika
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA realizuje
dodávky velkých energetických celků v oblasti výstavby
a rekonstrukce zdrojů tepla, elektrické energie a tepelných
rozvodů. Komplexní řešení energetických staveb
od inženýrské činnosti, zpracování všech stupňů projektové
dokumentace až po následnou realizaci - dodávku,
montáž a uvedení do provozu.
Kromě elektráren a tepláren společnost zaměřuje
inženýrsko-dodavatelskou činnost i na kotelny, spalovny
odpadů, bioplynové stanice s důrazem na výrobu energií
z obnovitelných zdrojů, zejména z biomasy.
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA zabezpečuje následující
energetické dodávky:

• nové elektrárny na bázi kogeneračních technologií
spalovacích turbín,

• rekonstrukce a plynofikace stávajících energetických
jednotek státních, městských, průmyslových
energetických zdrojů,

•
•
•
•
•

prodloužení životnosti energetického zařízení,
výroba energetického zařízení,
technická výpomoc a konzultační činnost,
studie proveditelnosti,
financování a konzultační služby v oblasti financování.

Lovochemie Lovosice, Česká republika

Přednosti elektráren na bázi kogeneračních technologií:

•
•
•
•
•
•
•

vysoká účinnost
jednoduchost obsluhy
velký rozsah výkonu
poměrně krátká doba výstavby
spolehlivost provozu
ekologický způsob výroby tepla a elektrické energie
dobrá pružnost zařízení

Energetické zdroje na bázi kogeneračních technologií
je možno koncipovat do různých cyklů:

• jednoduché cykly,
• kogenerace,
• kombinované cykly.
Dodávky teplárenských investičních celků
Komplexní dodávky tepláren a elektráren zejména
pro průmyslovou energetiku a teplárenství
s jednotkami středních výkonů od zpracování
projektu po uvedení do provozu

cheMICKÝ
PRŮMYSL
Hlavní náplní činnosti společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA

technologií, zákaznických technologií, případně

jsou dodávky kompletních investičních celků nebo

licencovaných technologií.

provozních souborů. Poskytujeme také dodávky
technologických zařízení i jednotlivých součástí.

Z rozhodujících aparátů, tvořících základ chemickotechnologických procesů, dodáváme zejména kolonovité

Přehled odvětví:

•
•
•
•
•
•
•

technologické nádrže, pece, extraktory, odparky,

jednotky pro štěpení frakcí ropy

míchací zařízení.

katalytický reforming středo- a nízkotlaký
hluboké zpracování ropy
skladovaní a doprava ropy a ropných produktů
velkokapacitní tankoviště
pyrolýza benzínu, petroleje a motorové nafty
(etylen, propylen, butadien)

• příprava syntezních frakcí parním reformováním
pro výrobu čpavku, vodíku a metanolu

•
•
•
•
•

aparáty, reaktory, výměníky, uskladňovací nádrže stojaté,

rafinace ropy a ropných produktů

výroba čpavku a vodíku
zpracování, čištění, skladování a doprava plynů
výroba hliníku, výroba síry
kvalifikovaná chemie
potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl

Ve spolupráci s renomovanými tuzemskými i zahraničními
partnery zajišťujeme dodávky podle otevřených (volných)

Diamo, Stráž pod Ralskem, Česká republika

VodohospodářskÁ
zařízení
Obchodní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí jsou
zaměřeny na stavby čistíren odpadních vod a úpraven vod
z komunální i průmyslové sféry.
Čistírny odpadních vod
Dodáváme komunální čistírny odpadních vod formou
dodávek staveb „na klíč“ i dodávek provozních souborů
staveb pro kapacity ČOV nad 500 EO. Čistírny průmyslových
odpadních vod využívají technologie fyzikálního,
chemického nebo biologického čištění podle charakteru
produkovaných vod.
Úpravny vod
Sestavy technologických aparátů a nádrží úpraven vod
i jejich částí jsou dodávány pro účely úpravy pitných vod,
úpravy průmyslových provozních vod a úpravy se speciálním
zaměřením. Dodávky úpraven vody je možné rozšířit
o samonosné ocelové věžové vodojemy.
Úpravny podzemních i povrchových vod jsou dodávány
vždy na podkladě místních podmínek, požadavků na stupeň
úpravy a účelu využití.

Čistírna odpadních vod Lednice, Česká republika

Typy úpraven vod:

• blokové a mobilní úpravny vody (výkon do 5 l/s)
• stavebnicové úpravny vody (výkon do 80 l/s)
• velké úpravny vody (výkon do 3 000 l/s)

Čistírna odpadních vod Mikulov, Česká republika
Čistírna odpadních vod Nitra, Slovenská republika

VÝPOČTY A ANALÝZY

Nabízíme výpočty a dynamické analýzy technologických
zařízení jaderné energetiky, klasické energetiky, chemického
a potravinářského průmyslu, čistíren odpadních vod,
vodohospodářských zařízení. Jedná se o výpočty aparátů,
nádrží, potrubních systémů, ocelových konstrukcí a dalších
komponent a zařízení, a to jak o výpočty návrhové dle
nejrůznějších světových norem pro dimenzování nových
zařízení, tak o výpočty kontrolní – podrobné analýzy
napjatosti a deformací včetně teplotních polí s hodnocením
únosnosti, životnosti a dynamické analýzy.
Pro výše uvedená zařízení nabízíme také podrobné výpočty
při řešení provozních poruch včetně stanovení nápravných
opatření a rovněž i výpočty zbytkové životnosti.

Diamo, Stráž pod Rálskem, Česká republika

Přehled činností:

• pevnostní výpočty dle různých norem
• pevnostní výpočty se zatížením
• dokumentace o stavu zařízení z hlediska pevnostní
problematiky

•
•
•
•
•

zhodnocení výsledků získaných měřením
výpočty zbytkové životnosti
pravděpodobnostní metody v pevnostních výpočtech
inspekce potrubních tras a technologických zařízení
nevýpočtová hodnocení potrubních tras na statická
a seizmická zatížení

Dále nabízíme speciální výpočty (např. nestacionárních
teplotních polí, provozních vibrací, interakce kapalin
a pružných látek atd.), metodiky pro pevnostní výpočty,
seizmické inspekce zařízení, prodlužování životnosti
zařízení atd.
Více jak 50letá úspěšná práce v tomto oboru, tým

• poradenská činnost v oblasti pevnostních výpočtů
• koordinační a organizační činnosti v oblasti pevnostních
výpočtů

• oponentury v oblasti pevnostních výpočtů
• vypracování metodických materiálů pro pevnostní
výpočty

• programátorská činnost
• modelování (3D) konstrukcí a komponent

zkušených specializovaných pracovníků, vybavených

technologických zařízení včetně tvorby výkresové

nejmodernější výpočtovou technikou a světově

dokumentace

uznávanými soubory programů, jsou zárukou kvalitních
výpočtů a analýz vždy s konkrétními výsledky
pro zadavatele.

PROJEKce
A KONSTRUKCE
Oddělení projekce disponuje šesti desítkami kvalifikovaných
projektantů a konstruktérů.
Zpracovává veškerou technickou dokumentaci počínaje
návrhem přes Basic Design, Detail Design až po provozní
předpisy. Dokumentace je zpracovávána dle platné
legislativy a norem ČSN EN v oborech klasická energetika,
jaderná energetika, chemický a petrochemický průmysl,
čistírny odpadních vod, úpravny vod a vodohospodářských
zařízení.
Pracovníci pro svoji práci používají nejnovější softwarové
vybavení v oblasti 3D projektování potrubních systémů
a pro konstrukci zařízení jako například PDMS a Solid Edge.
Společně s procesními inženýry, kteří provádějí hydraulické
a tepelné výpočty, jsme schopni zajistit pro zákazníka
veškerou požadovanou technickou dokumentaci.
Zárukou kvalitní práce je mimo jiné také tým autorizovaných
inženýrů dle zákona 360/1192 Sb., kterým oddělení
disponuje.

Úpravna vody, model

Přehled činností:

•
•
•
•
•
•

zpracování studií
úvodní projekt (Basic Design)
realizační projektové dokumentace (Detail Design)
výrobní, konstrukční dokumentace
montážní dokumentace
dokumentace pro funkční zkoušky a uvádění do provozu

• provozní předpisy
• dokumentace prokazující pevnost a těsnost strojů
a zařízení ve vztahu k jejich životnosti

• dokumentace jakosti
• programy školení a provádění školení při uvedení
do provozu

VYBRANÉ
reference
Teplárna Zelená Louka – ekologizace energetického

Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10

zdroje s využitím fluidního spalování a OZE

2012 / Stráž pod Ralskem, ČR / Diamo, s. p.

ve výstavbě / Pardubice, ČR / Synthesia, a. s.
Elektrárna Tušimice – vodní hospodářsví,
Lovochemie – projekt inovace výrobních postupů,

ostatní příslušenství bloku

výstavba linky na ledek vápenatý

2011 / Tušimice, ČR / ŠKODA Praha Invest, s. r. o.

ve výstavbě / Lovosice, ČR / Lovochemie a.s.
Elektrárna Mělník – zařízení pro řešení odpadních vod
Lovochemie – ekologizace energetického zdroje,

a zneškodňování kalů

úspora energií, turbína

2010 / Mělník, ČR / ČEZ, a. s.

ve výstavbě / Lovosice, ČR / Lovochemie a.s.
Elektrárna N. Tesla – výstavba nové průmyslové ČOV
ve výstavbě / Obrenovac, Srbsko / TPP Nikola Tesla B
JE Mochovce – dostavba 3. a 4. bloku
ve výstavbě / JE Mochovce, SR / ENSECO, ENEL

Povodí řeky Dyje – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury

Elektrárna Prunéřov II – vodní hospodářsví,

2009 / oblast Břeclavsko, ČR / VaK Břeclav

ostatní příslušenství bloku
ve výstavbě / Prunéřov, ČR / ŠKODA Praha Invest, s. r. o.

Diamo – zpracování matečných louhů
2009 / Stráž pod Ralskem, ČR / Diamo, s. p.

JE Dukovany – chlazení tlakové nádoby reaktoru
při řešení těžkých havárií

ČOV Hodonín

2014 / JE Dukovany, ČR / ČEZ, a. s.

2009 / Hodonín, ČR / VaK Hodonín

ČOV Ivančice

Elektrárna Ledvice – vodní hospodářství,

2013 / Ivančice, ČR / SVaK Ivančice

čerpací stanice chladicí vody
2009 / Ledvice, ČR / ŠKODA Praha Invest, s. r. o.

ČOV Kutná Hora
2013 / Kutná Hora, ČR / SKANSKA, a. s.

Letecká základna Náměšť nad Oslavou – sklad leteckých
pohonných hmot

JE Dukovany – rekonstrukce filtrace vzduchotechnického

2008 / Náměšť nad Oslavou, ČR / OHL ŽS, a. s.

zařízení provozních bloků
2013 / JE Dukovany, ČR / ČEZ, a. s.

ČOV Humenné
2008 / Humenné, SR / IS Košice, a. s.

Elektrárna Počerady – vodní hospodářství,
regulační stanice zemního plynu
2013 / Počerady, ČR / ŠKODA Praha Invest, s. r. o.

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s.
Okružní 19a
638 00 Brno
Česká republika
tel. +420 532 149 500
fax +420 532 149 510
inforia@kpria.cz
www.kpria.cz

