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UDÁLOSTI 
 

  Nové prostředí pro jadernou bezpečnost 

Bezpečnost jaderných elektráren byla tématem semináře, který se 

konal v Konferenčním centru ÚJV v rámci tradičních odborných 

seminářů společně pořádaných ÚJV Řež, Centrem výzkumu Řež 

a Českou nukleární společností. 

 

„Nové prostředí pro jadernou bezpečnost: hlavní výzvy pro 

OECD/NEA“, tak zněl název prezentace, kterou auditoriu přednesl 

odborník nad jiné povolaný – Dr. Javier Reig, vedoucí oddělení 

jaderné bezpečnosti NEA (Nuclear Energy Agency).  

Javier Reig, který řídí aktivity oddělení jaderné bezpečnosti NEA již od 

roku 2004, seznámil na úvod posluchače se strukturou a fungováním 

NEA, poté podal ucelený přehled o současných významných aktivitách 

a projektech organizovaných oddělením jaderné bezpečnosti NEA  

a výborem CSNI (Committee on Safety of Nuclear Installations).  

Dr. Reig také informoval o tom, jak NEA zpracovala nové 

bezpečnostní standardy pět let po havárii ve Fukušimě ve svých 

materiálech a jaký je jejich dopad na nastavování bezpečnostních 

standardů pro existující a především nově budované jaderné zdroje. 

Do činnosti výborů a pracovních skupin NEA je dlouhodobě zapojena 

řada odborníků z Centra výzkumu i z ÚJV Řež. 

Prezentace Dr. Reiga je pro případné zájemce k dispozici na portálu 

ÚJV nebo E2. 

 

 
UDÁLOSTI 
  Nové prostředí pro 
    jadernou bezpečnost 
  

  Ocenění ČÉZAR 2016  
    míří do Řeže  

 

PROJEKTY 
  Projekt SUSEN v druhé 
     fázi 
 

  Práce na projektu JHR 
     úspěšně pokračují 
 

  CORD 
 

  SUSEN SSD/TEO 
 

  Provoz reaktorů 
 

  Neutronografie 

 

KRÁTCE  
  Laboratoř SIMS provedla 
    unikátní měření 
 

  Studený kelímek 
  

  Do výzkumné infrastruktury 
    SUSEN přibyla nová 
    laboratoř 
 

  Zájem o výsledky CVŘ na 
    fúzní konferenci v Monaku 
 

  Tlaková zkouška velké  
    nádoby LOCA se podařila 
 

  Den zdraví 2016 

 

FOTOGALERIE 
  Galerie v Diagnostickém  
     centru 

 
Uzávěrka vydání 31. 3. 2016 
 

 

 



BULLETIN Centrum výzkumu Řež s.r.o.            2/2016 

2      2 2 

 

 

  Ocenění ČÉZAR 2016 míří do Řeže 

 

Každoroční ocenění pro nejlepší zaměstnance 

Skupiny ČEZ - ČÉZAR, které uděluje Daniel 

Beneš, předseda představenstva ČEZ, a. s., 

dostane Ing. Michal Košťál, Ph.D., pracovník 

výzkumu a vývoje v Centru výzkumu Řež. Návrh 

za Skupinu ÚJV předložil Karel Křížek, 

generální ředitel ÚJV Řež, spolu s Martinem 

Ruščákem, ředitelem CVŘ. 

 

Na neformálním setkání Karel Křížek především vyzdvihl práci Michala Košťála při 

zpracování řady projektů. Mezi ně patří například měření neutronových toků na modelech 

reaktoru VVER 1000 pro zpřesnění výpočtu životnosti TNR a dalších komponent. Získané 

výsledky jsou kvalifikovaným podkladem pro prodloužení životnosti minimálně o 10%. 

Není bez zajímavosti, že konzervativní finanční přínos lze, v případě dosažení uvedené 

úspory, vyčíslit částkou přes 100 mil. Kč na blok s VVER 1000. Michal Košťál provedl 

unikátní změření účinného průřezu 23Na(n,2n)22Na pro International Reactor Dosimetry 

Fission and Fusion Files. Výsledky byly přijaty k publikaci v prestižním časopisu Applied 

Radiation and Isotopes. Dr. Košťál publikoval  30 článků v impaktovaných časopisech, tím 

přispěl k navýšení institucionální podpory pro CVŘ o cca 5 mil. korun. 

 

Vedle toho Michal Košťál působí řadu let 

v pozici Associate Editor v  časopise 

Journal of Nuclear Engineering and 

Radiation Science (University of Ontario), 

který se orientuje na veškeré aspekty 

jaderné oblasti. Mezi jeho úkoly v redakci 

patří právě oblast reaktorové fyziky 

a experimentů. Pro nás může být 

zajímavé, že v redakčním týmu pracuje 

také paní Lin-Wen Hu, která vede reaktor na MIT (Massachusetts Institute of 

Technology). 

 

 

 

 

 

 

 

 



BULLETIN Centrum výzkumu Řež s.r.o.            2/2016 

3      3 3 

 
PROJEKTY 
 
 Projekt SUSEN v druhé fázi  

V prvním čtvrtletí 2016 jsme zpracovali 

závěrečnou monitorovací zprávu 1. fáze 

projektu SUSEN, zpráva je v současné 

době posuzována řídicím orgánem projektu 

Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy a postupně podle jeho připomínek upravována.  

Pokračovaly práce na realizaci fázovaných dodávek v 2. fázi projektu SUSEN zahájených 

v předcházejícím roce.  

V prvním čtvrtletí jsme uzavřeli smlouvu na dodávku zavážecího stroje horkých komor 

a zahájili zadávací řízení na důležitou dodávku obalového transportního souboru.  

Bylo navrženo využití prostředků získaných ve fázování projektu v důsledku kurzových 

změn, dokončili jsme většinu technických specifikací pro nákup těchto zařízení a zahájili 

první zadávací řízení pro tyto dodávky.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

podporu provozu velké infrastruktury SUSEN v letech 2016 až 2019, tato dotace 

významně přispěje k pokrytí nákladů na provoz infrastruktury SUSEN v následujících 

letech. 

  

V druhém čtvrtletí 2016 předpokládáme dokončení úprav závěrečné monitorovací zprávy 

1. fáze SUSEN podle připomínek MŠMT a zahájení jejího schvalovacího řízení na úrovni 

ústředních orgánů České republiky. Budou pokračovat práce na instalaci fázovaných 

zařízení (vybavení horkých komor, LOCA, experimentální smyčky, …).  

Zadávací řízení na nové dodávky přejdou vesměs do fáze zpracování nabídek a jejich 

posouzení a hodnocení. Vzhledem k rozdílným podmínkám jednotlivých dotací je 

důležitým úkolem dokončení manuálu pro optimalizaci využití získaných dotačních zdrojů. 
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 Práce na projektu JHR úspěšně pokračují 

Práce na projektu JHR úspěšně pokračují i v prvním čtvrtletí letošního roku, podařilo se 

dosáhnout následujících významných milníků:     

Konstrukce 

Již ke konci roku 2015 se povedlo dokončit z velké části dodávku prvků, u nichž CVŘ 

zpracovávalo design včetně všech výpočtových zpráv. V prvním čtvrtletí se postupně 

pracovalo se společností AREVA na vyjasňování zbylých připomínek.  

Začátkem února jsme podepsali smlouvu se společností NUVIA CZ, která bude zajišťovat 

dodávku speciálních mostových jeřábů pro horké komory. Jedná se o jednu 

z nejvýznamnějších dodávek na celých horkých komorách. Součástí projektu je kompletní 

design, výroba, testování a samozřejmě také uvedení do provozu. 

 

Výroba 

Nejvýznamnější a v současné době nejdůležitější 

dodavatel – francouzská firma ACPP – vyrábí 

otočné a posuvné dveře. Na konci března byly 

zahájeny finální zkoušky otočných dveří ve výrobě. 

Tyto zkoušky by měly trvat až do přelomu dubna 

a května. Následně při úspěšně provedených 

zkouškách bude možné povolit transport dveří na 

stavbu do Cadarache a jejich předběžnou montáž.     

 
Obrázek - otočné dveře přestupníku malých komor na 

zkušebním stendu ve výrobě  

 

Stavba  

Na konci roku 2015 dokončila společnost CVŘ 

montáže modulů malých komor. V průběhu 

prvního čtvrtletí prováděl generální dodavatel 

stavby, společnost Razel-Bec, montáž bednění 

a následně vlastní betonáž. Zabetonované komory byly opětovně předány CVŘ na konci 

března. Poté byly zahájeny navazující práce, které spočívají v instalaci horní kolejnice pro 

posuvné dveře, stínění podlah malých komor a některých částí vnitřního opláštění, které 

by po instalaci dveří nebyly přístupné.   
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 CORD – projekt komercializace výsledků výzkumu a vývoje v energetice 

Překlenout tzv. "údolí smrti" mezi získáním výsledku výzkumu a jeho průmyslovou 

aplikací je stále výzvou i v oblasti energetického výzkumu. V Centru výzkumu Řež s.r.o.  

je postupně od roku 2014 vytvářena infrastruktura pro komercializaci výsledků výzkumu.  
 

Projekt CORD (Commercialization of Research and Development) podpořený v rámci 

programu Gama TA ČR má za úkol ověřit a zefektivnit činnost této infrastruktury 

a dokončit proces jejího ukotvení v rámci výzkumné organizace, a to komercializací 

vybraných dílčích projektů s vysokým inovačním potenciálem. Projekty jsou 

k implementaci vybírány Komercializační radou CVŘ, která je bude rovněž monitorovat 

a ukončovat. Komercializační rada je poradním orgánem ředitele společnosti, jsou v ní 

zastoupeni odborníci z výzkumné, aplikační i finanční sféry. Důraz při výběru jednotlivých 

projektů je kladen na podporu mladých výzkumných pracovníků a jejich inovačního 

myšlení. 
 

Pro první etapu projektu byly v závěru roku 2015 Komercializační radou vybrány tři dílčí 

projekty, které prokázaly vysoký komercializační potenciál. Jedná se o projekt Křížový 

ventil (hlavní řešitel Karel Gregor), hlavní náplní projektu je vývoj a výroba prototypu 

křížového ventilu pro koaxiální potrubí. Ventil je primárně určený k zajištění správných 

podmínek pro bezpečné dochlazení rychlého plynem chlazeného jaderného reaktoru 

a odvod zbytkového tepla z aktivní zóny reaktoru. Testování všech požadovaných funkcí 

ventilu proběhne v experimentální smyčce S-ALLEGRO. 
 

Druhým dílčím projektem je projekt FLUSH (Mattia Dellabiancia), který řeší vývoj 

ultrazvukového průtokoměru pro tekuté kovy, zejména olovo a jeho slitiny. Výsledky 

projektu najdou uplatnění jak v oblasti GEN IV, tak v oblasti jaderné fúze. 
 

Třetím vybraným projektem je projekt ILJA (Jindřich Jansa), jeho cílem je vývoj 

univerzálního mobilního manipulátoru použitelného pro inspekci nepřístupných prostor 

(šachty, tunely apod.) a získávání potřebných informací o aktuálním stavu kontrolovaného 

zařízení. 
 

Projekt CORD poběží až do konce roku 2019, celkem se počítá s podporou zhruba osmi 

dílčích projektů. 
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 Laboratoř SIMS provedla unikátní měření 
 

V rámci vědecké spolupráce 

s Fyzikálním ústavem AV ČR se 

pracovníkům Skupiny prvkové 

a isotopické mikroanalýzy 

programu Jaderný palivový cyklus 

(JPC) podařilo úspěšně změřit 

rozložení vodíku v miniaturních 

drátcích ze slitiny NiTi pokryté 

tenkou vrstvou TiO2 metodou 

hmotnostní spektrometrie 

sekundárních iontů (SIMS). 

Analytická obtížnost spočívala 

v chemické nehomogenitě 

a nerovinném a drsném povrchu 

vzorku. Využilo se unikátních 

schopností přístroje SIMS měřit vodík s vysokým obrazovým rozlišením v režimu 3D 

analýzy.  

Drátky z NiTi jsou používány jako stenty v rámci léčby kardiovaskulárních onemocnění.  

 

 

 

 Sestavování linky „Studený kelímek“ zahájeno 

Pracovníci skupiny Zpracování radioaktivních odpadů programu JPC zahájili montáž 

linky „Studený kelímek“. Jde o linku pro indukční vysokoteplotní procesy a tavení 

v magnetickém poli. Linka se skládá ze dvou odděleně pracujících výzkumných zařízení. 

V nové hale mají stát vedle sebe část linky „Studený kelímek“, linka MSO (čtvrtprovozní 

linka pro oxidační spalování odpadů v tavenině soli) a linka ETL (experimentální 

technologická linka pro výzkum a vývoj minimalizace kapalných radioaktivních odpadů). 

Do zkušební laboratoře ve stejné budově byl komplikovaným způsobem nastěhován 

stíněný laminární box. Potíže působila nejen jeho hmotnost, ale také vnější rozměry jeho 

největší nerozebíratelné části. Ty se jevily být větší než některé průchozí rozměry 

v budově, u dveří nebo výtahu. Pomocí lehké makety simulující skutečné míry se podařilo 

natrénovat transport. Po nácviku došlo k „ostré“ přepravě bez nutnosti bourání některých 

součástí stavby nebo poškození budovy. Následně byl stíněný laminární box sestaven, 

připojen a uveden do chodu.  
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 Do výzkumné infrastruktury projektu SUSEN přibyla nová laboratoř 

Další z laboratoří zprovozněných v rámci programu Materiálový výzkum projektu SUSEN 

je plzeňská laboratoř korozně-mechanických zkoušek konstrukčních materiálů v prostředí 

těžkých tekutých kovů.  

Rakouský výrobce Messphysik Materials Testing GmbH pro ni dodal tři 

elektromechanické stroje s maximální silou do 50 kN a s odporovými pecemi pro zkoušky 

na vzduchu do teploty 1 200 °C, které jsou – díky možnosti dlouhodobě regulovat sílu 

nebo deformaci – schopné provádět zkoušky tečení a tečení do lomu, zkoušky relaxace, 

nízkocyklové únavy v kombinaci s tečením i zkoušky v tahu za pomalé rychlosti 

deformace. Snímače deformace dokážou měřit prodloužení při tečení, rozevření trhlin 

nebo průběh šíření trhliny pomocí poklesu potenciálu stejnosměrného proudu. 

Tyto stroje slouží pro zkoušky v prostředí tekutých kovů (Pb, PbBi), proto jsou vybaveny 

autoklávy umožňujícími zkoušení až do teploty 600 °C. Systém zkoušení je řešen jako 

dvoukomorový, kde jedna z cel slouží čistě pro přípravu média a druhá cela je určena 

pro vlastní zkoušení. Součástí autoklávů od českého výrobce Škoda JS je plynové 

hospodářství umožňující regulaci obsahu kyslíku v tekutém médiu. Proto jsou autoklávy 

vybaveny oxymetry a rovněž přívodem a odvodem regulačních plynů. 

Laboratoř bude využívána pro výzkumné aktivity projektu Research for SUSEN (R4S), 

v současné době již slouží pro řešení projektů zaměřených na problematiku korozního 

křehnutí v těžkých tekutých kovech, jakými jsou významný evropský projekt MatISSE 

či projekt Grantové agentury České republiky KAMILE. 
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 SUSEN – Technologické okruhy (TEO)  

V prvním čtvrtletí roku jsme v rámci druhé fáze projektu SUSEN dosáhli pokroku v části 

programu Test Blanket Module (TBM), u zařízení HELCZA byla zjištěna chyba 

v chladicím systému, tu dodavatel v současné době opravuje.  

Experimentální zařízení programu TEO navštívila francouzská delegace z CEA 

a z francouzské ambasády v Praze, odborníci se hlavně se zajímali o smyčku HTHL  

a její uplatnění v projektu ALLEGRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájem o výsledky CVŘ na fúzní konferenci v Monaku 

V únoru letošního roku se v Monaku konala velká mezinárodní konference MIIFED- IBF 

(Monaco ITER International Fusion Energy Days – ITER Business Forum) věnovaná 

jaderné fúzi. Konference se zúčastnilo téměř 600 účastníků z 285 společností, mezi 

vystavovateli nechyběl ani stánek Centra výzkumu Řež. Na stánku jsme vedle zařízení 

HELCZA a platformy TBM prezentovali také další aktivity naší společnosti (konstrukce, 

dílny, projekt SUSEN, výzkumné reaktory a další výzkumnou infrastrukturu). O naše 

výsledky projevila řada návštěvníků velký zájem, podařilo se nám zde navázat množství 

užitečných kontaktů pro budoucí spolupráci. 
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 SUSEN – Strukturální a systémová diagnostika (SSD) 

Během prvního čtvrtletí letošního roku jsme výrazně postoupili ve zprovozňování 

infrastruktury budované v rámci první i druhé fáze projektu SUSEN. 
  

V rámci druhé fáze projektu SUSEN úspěšně pokračují 

i dodávky všech experimentálních zařízení. Do provozu 

byla uvedena významná zařízení jako analytický lehký 

optický mikroskop (LOM), mikrotvrdoměr, skenovací 

elektronový mikroskop s fokusovaným iontovým 

svazkem (SEM-FIB), analytický vysokorozlišovací 

transmisní elektronový mikroskop (HR-STEM), 

přípravny pro aktivní i neaktivní vzorky a studium změn 

mikrostruktury materiálů po dlouhodobé expozici.  

Do provozu byl zároveň uveden starší typ transmisního 

elektronového mikroskopu, který bude primárně určen 

pro studium neaktivních materiálů, zaškolování personálu a bude ho možné využít i pro 

studentské vědecké projekty.  

Dále byly dodány všechny hermetické boxy, nezbytné pro provádění jakýchkoliv prací 

s ozářenými materiály v horkých komorách, včetně přestupního ochranného krytu, bez 

něhož by v budoucnu nebylo možné v horkých komorách provádět nezbytný servis.  

V rámci zabezpečení udržitelnosti projektu SUSEN jsme získali několik významných 

zakázek. Již v loňském roce započaly první práce na hodnocení stavu lopatek turbín 

klasických elektráren ČEZ, v letošním roce probíhají detailní analýzy korozních důlků 

a kritických míst určených pomocí 3D laserové analýzy.  

Značně jsme pokročili ve spolupráci s ÚJP na hodnocení mikrostruktury a oxidických 

vrstev zirkoniových slitin po creepových zkouškách. Tyto slitiny se používají pro výrobu 

pokrytí jaderného paliva, které je druhou bezpečnostní bariérou před únikem štěpných 

produktů do okolního prostředí. V rámci výzkumných prací byla na těchto slitinách 

provedena nanoindentační měření a započalo tak jednání o možném rozšíření původního 

zadání.  

Od finské společnosti VTT jsme získali významnou zakázku na ozařování malých 

tahových vzorků a různých typů kabelů v nové kobaltové ozařovně.  

V oblasti inspekcí paliva se tým našich specialistů intenzivně připravuje na letošní 

odstávky obou bloků JE Temelín, zároveň pokračují i práce na vývoji a testování radiačně 

odolných ultrazvukových sond pro měření celkové geometrie palivových souborů  

VVER 1000. CVŘ spolupracuje s  ÚJV na vývoji nového inspekčního stendu pro 

JE Temelín. 
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 Provoz reaktorů  

V průběhu počátku roku probíhalo úspěšně ozařování na reaktoru LVR-15. Mezi 

ozařovanými vzorky byly zejména vzorky na produkci Tc-99m a Co-60, ale i řada vzorků 

pro neutronovou aktivační analýzu. Významný pokrok byl zaznamenán též na poli 

ozařování topazů, v rámci něhož byly odsouhlaseny výsledky nízkoobjemových ozařování 

a započalo se s první produkcí ve velkoobjemových pouzdrech do zařízení DONA6.  

Na reaktoru LR-0 úspěšně probíhá vyhodnocení experimentů na zpřesnění účinných 

průřezů izotopů Na, Y a As v rychlé části tepelného spektra. Tyto experimenty jsou 

důležitým milníkem k naplnění cílů technického annexu SUSEN v oblasti měření 

jaderných dat. 

Z projektového hlediska je nejdůležitější kladná odezva na závěrečné zprávy projektu 

TAČR Neutronografie, který byl úspěšně zakončen koncem loňského roku. Na nově 

vyvinutém zařízení pro neutronovou radiografii byla zároveň započata první měření, jejich 

účelem je zjistit detailní parametry měřicí trasy. 

 
 

  Pracoviště pro nedestruktivní testování, diagnostiku a 3D zobrazování 

pomocí neutronové radiografie a tomografie 

Společný projekt Centra výzkumu 

Řež s.r.o., Ústavu jaderné fyziky 

Akademie věd České republiky 

a Českého vysokého učení 

technického v Praze, Ústavu 

technické a experimentální fyziky 

byl podpořený v rámci programu 

na podporu aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje ALFA 

Technologické agentury České 

republiky. Hlavním řešitelem byl 

RNDr. Ladislav Viererbl, CSc.  

 

Neutronová transmisní radiografie (neutronografie) je založena na útlumu neutronového 

záření při průchodu látkou. Vzhledem k rozdílným útlumovým vlastnostem různých 

materiálů intenzita neutronového svazku po průchodu vzorkem nese informaci o jeho 

složení a struktuře. Na rozdíl od rentgenové radiografie (principálně podobná metoda) 

nabízí tato metoda kontrastní zobrazení řady materiálů rentgenograficky nerozlišitelných 

– typicky látek obsahujících vodík (plasty) či jiné organické složky v kovových nebo 

minerálních strukturách. 

Metoda se velmi dobře hodí pro nedestruktivní testování moderních kompozitních 

materiálů používaných v leteckém nebo automobilovém průmyslu, lepených spojů,  
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zobrazení rozmístění mazadel v mechanizmech a podobně. Další možné aplikace 

neutronové radiografie jsou též v bezpečnostních systémech pro detekci výbušnin nebo 

štěpného materiálu. Kromě již zmíněných aplikací lze tuto metodu použít v celé řadě 

dalších oborů – například pro výzkumnou a badatelskou činnost v oblasti nových 

materiálů, ochrany kulturního dědictví, archeologie, mineralogie a podobně. 

V České republice bylo testování touto technikou dosud nedostupné, obdobná pracoviště 

existují v několika zahraničních institucích (například Paul Scherrer Institut 

Villigen/Švýcarsko, Max Planck Institut München/Německo, Institut Laue-Langevin 

Grenoble/Francie). Zahraniční pracoviště využívají jako zdroj neutronů malý jaderný 

reaktor nebo spalační zdroj s protonovým urychlovačem, naše pracoviště využívá jako 

zdroj neutronů výzkumný reaktor LVR-15. 
 

V rámci projektu byla v CVŘ zprovozněna dvě pracoviště pro neutronovou transmisní 

radiografii – jedno pro radiografii a tomografii rozměrných vzorků, druhé pro 

mikroradiografii a mikrotomografii (na obrázku). První pracoviště slouží k testování 

stavebních a konstrukčních materiálů, archeologických vzorků, uměleckých předmětů, 

částí strojů a pro studium vodíkových palivových článků nebo kompozitních materiálů, 

na druhém pracovišti lze provádět diagnostiku mikrotrhlin a mikrodefektů v kompozitních 

materiálech nebo zobrazovat mikrofosilie či kvalitu ošetření povrchu penetrací a podobně. 
 

 Tlaková zkouška velké nádoby LOCA se podařila 
 

Nezbytnou podmínkou pro kompletaci 

a zprovoznění technologie LOCA (Loss Of 

Coolant Accident, únik chladiva z primárního 

okruhu) je provedení zákonem předepsané 

tlakové zkoušky velké nádoby LOCA, které 

úspěšně proběhlo v únoru letošního roku. 

Technologie LOCA – Zařízení pro simulaci 

těžké havárie JE nové generace je další 

z řady technologií budovaných v CVŘ v rámci 

programu Strukturální a systémová 

diagnostika projektu SUSEN. Tlaková nádoba 

o objemu 3 500 litrů je jednou z největších 

nádob pro provádění LOCA testů v Evropě. 

Během zkoušky byla vystavena 

předepsanému zkušebnímu tlaku 4,9 MPa 

a po zprovoznění v druhé polovině letošního 

roku bude sloužit pro testování zkušebních 

těles vystavených extrémním 

termodynamickým účinkům vysoké teploty, 

tlaku a sprchování dezaktivačním roztokem. Typickými zkušebními předměty budou např. 

elektrické kabely, které lze provléci průchodkovými otvory ve víku zkušební tlakové 

nádoby a během zkoušky je elektricky zatěžovat či proměřovat jejich elektrické vlastnosti. 
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 Den zdraví 2016 

Dne 7. 6. 2016 proběhne v rámci zvyšování 

firemní kultury bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků každoroční Den zdraví.  Akce opět 

umožní přihlášeným zaměstnancům vyšetření 

ve vybraných kategoriích prevence aktuálních 

civilizačních nemocí. 

Pro letošní rok jsme po dohodě se 

zdravotnickým zařízením EUC Premium 

zabezpečili dermatologické vyšetření (vyšetření 

pih a pigmentových znamének), dále pak 

vyšetření přístrojem HandyMed pro prevenci 

syndromu karpálního tunelu a nakonec 

screeningové vyšetření stavu nožní klenby 

přístrojem plantoskop. Výsledky tohoto vyšetření mohou pomoci v souvislosti s únavou 

a bolestmi nohou či zad. 

Rezervovat si některé z uvedených vyšetření bude možné po vyhlášení akce 

prostřednictvím portálu  EPRA 2 v měsíci květnu. 
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FOTOGALERIE 
 

 Galerie v Diagnostickém centru 
 

Prohlédněte si část nové výzdoby chodeb v budově Diagnostického centra SUSEN. 

Velkoformátové fotografie zobrazující zajímavé výsledky vědeckých prací našich kolegů 

postupně vyplní prázdné rámy na chodbách Diagnostického centra. 

 

 

 

 


