
 
 
 
 
 
 
 

Kulatý st ůl  
 

na téma 
 
 

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín 
 Hodnocení bezpe čnosti a bezpe čnostních rezerv ve 

světle havárie JE Fukušima 
 
 
Státní ú řad pro jadernou bezpe čnost a Centrum výzkumu Řež si Vás 
dovolují pozvat na jednání Kulatého stolu , které bude věnované 
dosavadnímu průběhu a předběžným výsledk ům tzv. zát ěžových test ů 
českých jaderných elektráren – Jaderné elektrárny Temelín a Jaderné 
elektrárny Dukovany. 
  
Zátěžové testy jaderných elektráren byly, v reakci na havárii jaderné 
elektrárny ve Fukušimě, iniciovány Evropskou komisí a byly zahájeny ve 
všech členských státech provozujících jaderné elektrárny, včetně České 
republiky, v červenci 2011. 
 
Kulatého stolu se účastní předsedkyně SÚJB Ing. Dana Drábová, PhD., 
a další odborníci úřadu, odborníci Centra výzkumu Řež, zástupci 
provozovatele jaderných elektráren ČEZ a.s., akademických institucí,  
zájmových sdružení a nevládních organizací. 
 
Cílem Kulatého stolu je informovat českou veřejnost o výsledcích 
zátěžových zkoušek českých jaderných elektráren, otevřít diskusi 
k problematice a poskytnout odpovědi na otázky zástupců širokého 
spektra odborné a laické veřejnosti. 
 
Jednání Klatého stolu se bude konat 28. února 2012 v 9 hodin 
v Ballingov ě sále Technické knihovny ČR, Národní technická 
knihovna, Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 – Dejvice.  
 
 
Program jednání je v příloze.    
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Program Kulatého stolu  
 

na téma 
 

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín 
 Hodnocení bezpe čnosti a bezpe čnostních rezerv ve 

světle havárie JE Fukušima 
 
 
 

   8.30  –   9.00 Prezentace účastníků 

   9.00  –   9.10 Otevření a úvodní slovo 

   9.10  –   9.40 Závěry zátěžových testů EDE a ETE z pohledu SÚJB 
Dana Drábová, předsedkyně SÚJB 

   9.40  – 10.00 Shrnutí hodnotícího procesu zátěžových testů 
v Evropském kontextu 
Zástupce Výkonného výboru pro hodnocení zátěžových testů 
na úrovni EU 

10.00  –  10.30 Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín – 
závazek do budoucnosti 
Zástupce ČEZ a.s. 

10.30  –  11.50     Moderovaná diskuse  

11.50  –  12.00     Shrnutí, závěr 

12.00  –  12.30      Neformální diskuse u šálku kávy 
 
 
 
Z důvodu omezené kapacity jednacího sálu žádáme zájemce z řad veřejnosti, 
aby se zaregistrovali na adrese: 
http://www.cvrez-support.cz/cs/kulaty-stul-registrace 
  

  


