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ARAKO si připomíná dekády úspěchů
V červnu 2022 oslavila společnost ARAKO 30. výročí od své registrace do obchodního rejstříku. Při oslavě
tohoto výročí jsme si popovídali s výkonnou ředitelkou Julii Dolguševou a připomněli některé milníky
z třicetileté historie společnosti. Paní Dolguševa se také rozpovídala o budoucnosti společnosti ARAKO
a již podepsaných zakázkách.
ARAKO patří mezi významné zaměstnavatele
opavského regionu už skoro sedmdesát let. Kolik
lidí dnes společnost zaměstnává, a co se aktuálně
v opavském závodě vyrábí?
Dnes zaměstnáváme 200 lidí a specializujeme se na
výrobu průmyslových armatur pro jadernou i tepelnou energetiku, chemii i petrochemii z uhlíkové,
legované i nerezové oceli, které dodáváme do více než
25 zemí světa.
Můžete ve zkratce shrnout poslední tři dekády
společnosti ARAKO?
Dne 26. 6. 1992 byla společnost ARAKO oficiálně
založena pod novým jménem ARAKO spol. s r. o.
Při této příležitosti jsme začátkem června využili
možnost se společně se zaměstnanci sejít a oslavit toto
výročí. Jelikož se od počátku jednalo o oslavu značky
ARAKO, vše se odehrálo v prostorech společnosti
s dortem, výborným jídlem na grilu a zábavou pro
všechny.
Za ty tři dekády se toho dost změnilo, ale stále
máme kolem sebe zaměstnance, kteří si tuto změnu
v naši historii pamatují. Např. výstavbu naši nové haly,
kterou jsme museli v roce 1997 přerušit kvůli rozsáhle
povodni. Případně rok 1998, ve které jsme zavedli
nový výrobní program z Německa včetně prototypu
produktu – šoupátko S38. Tento produkt se nám
později několik desítek let velmi dobře dodával pro
rafinerii Shell v Německu. V letech 2005 – 2008 již
započaly naše první dodávky jaderných armatur pro
1. a 2. blok jaderné elektrárny Kudankulam v Indii.
Nezaostávali jsme ani ve vývoji a rozšiřování našeho
produktového portfolia. V roce 2003 jsme dokončili
vývoj a zahájili výrobu pneumatického rozvaděče
Y70, v roce 2006 vysokotlaký uzavírací ventil V46.2,
v roce 2008 profukovací a mořící zařízení – speciál
pro společnost Siemens, v roce 2010 kované vysokotlaké šoupátko S43. Dalším výrazný milník naši
společnosti proběhl v roce 2007, kdy jsme se stali
součástí skupiny Atomenergomash, strojírenské
divize Rosatom a letos je to již 15 let, kdy jsme touto
společnosti vlastněni. V této etapě naši společnosti,
proběhla rozsáhla modernizace výroby, v letech 2010
- 2016 probíhaly významné dodávky armatur pro 3.

Fotografie z oslav třicátého výročí založení společnosti ARAKO.
a 4. blok jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku
a již se začínaly získávat kontrakty k aktuálně běžícím
projektům výstavby nových jaderných elektráren.
Můžete tedy zmínit nejzajímavější projekty, na nichž
se bude společnost podílet v horizontu několika
následujících let?
V roce 2021 se ve světě začalo budovat 11 nových
jaderných bloků, z toho 5 bloků s reaktory VVER, na
kterých se my aktivně podílíme. Jedná se o projekty
výstavby jaderných elektráren Rooppur v Bangladéši,
Akkuyu v Turecku, Kudankulam v Indii a další projekty, El Dabaa v Egyptě, či Pakš v Maďarsku.
Jaké zakázky realizuje ARAKO aktuálně?
Z posledních zakázek jsou pro ARAKO nejvýznamnější dodávky pro 3.- 6. blok JE Kudankulam v Indii
a dodávky pro aktuálně běžící projekty, kterými jsou
výstavby JE Rooppur v Bangladéši a Akkuyu v Turecku. Z aktuálně realizovaných zakázek nemůžeme opomenout poslední dodávku rychločinných armatur pro
JE Temelín, či pravidelné dodávky náhradních dílů
do obou českých jaderných elektráren. V dodávkách

průmyslových armatur jsme součástí v zajímavých
projektech společnosti Siemens a z oblasti petrochemického průmyslu např. Slovnaft nebo Shell.
Jak vnímáte možnosti rozvoje vaší společnosti?
Potenciál rozvoje našeho stávajícího produktového
portfolia vidím jednoznačně v aktuálně běžících
projektech jaderných elektráren Rooppur, Akkuyu,
Kudankulam i v rozjíždějícím se projektu Pakš II
v Maďarsku. V řadách našich zaměstnanců máme
zkušené odborníky na výrobu armatur a nebojíme se
nových výzev. Jako příklad mohu uvést výrobu regulačních armatur pro jaderný průmysl o vyšší světlosti
až DN 500 (DN udává jmenovitý vnitřní průměr
armatury). Vyvinout, vyrobit, otestovat prototyp jsme
zvládli ve velmi krátkém časovém horizontu. Aktuálně pracujeme na dalším typu nové armatury, a to
nízkotlaké uzavírací klapce DN 500.
Podle vás má tedy jaderná energetika
perspektivu a zaměstnanci opavského závodu se
o práci bát nemusí…
Rozhodně nemusí, jelikož již v tuto dobu máme
podepsané smlouvy na 7 let dopředu, díky čemuž také
aktuálně nabízíme řadu pozic. V oddělení projektů
a obchodu se u nás uplatní zaměstnanci s technickým
zaměřením a do výroby hledáme například soustružníky, pracovníky na obsluhu CNC strojů, montážní
dělníky a v neposlední řadě kvalitní svářeče.
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