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Program

08,00 Registrace

08,30 Odborný program

 Přehled právních předpisů pro tlaková zařízení;

 Aktualizace testových otázek pro revizní techniky 

 tlakových zařízení;

 Požadavky evropských norem na kvalifikaci 

 odborných pracovníků v oboru tlakových zařízení;

 Průvodní a provozní dokumentace tlakových zařízení;

 Činnost TIČR při dozoru nad bezpečností vyhrazených

 tlakových zařízení, vydávaná stanoviska;

 Rizika spojená s navrhováním a provozem TNS, 

 zkušenosti z provozu, kontroly a šetření havárií;

 Výsledky revizní činnosti zaměřené na tlaková 

 zařízení;

 Komentář ke zjištěným závadám;

 Základní požadavky na bezpečnostní výstroj TNS;

 Základní pojmy – názvosloví;

 Požadavky na bezpečnostní výstroj válcových 

 a vodotrubných kotlů;

 Druhy bezpečnostní výstroje dnes – konstrukce 

 základních prvků;

 Výklad a komentář k důležitým normám 

 vztahujícím se k bezpečnostní výstroji;

 ČSN 134309 -1 až4 - vybrané kapitoly 

 pro pojistné ventily;

 ČSN EN ISO 4126- 1 a-7 – vybrané kapitoly 

 pro pojistné ventily;

 ČSN EN61508-5 - Funkční bezpečnost 

 elektrických/elektronických/programovatelných 

 elektronických systémů souvisejících s bezpečností;

 ČSN 690010 - Požadavky na výstroj tlakových nádob;

 ČSN 070720 - Požadavky na výstroj parních kotlů;

 ČSN EN 764-7 - Bezpečnostní systémy 

 pro netopená tlaková zařízení;

 ČSN EN 12952-11 - Požadavky na omezovací zařízení;

 ČSN EN 764-7 - Obecné požadavky na indikátory 

 a výstražná zařízení;

14,00 Předpokládané ukončení semináře, diskuze

Změna přednášek a přenášejících vyhrazena.



Lektoři

Ing. Roman Řezáč

Technická inspekce České republiky

Ing. Miroslav Brotánek

BTK Praha, s.r.o.

Ing. Roman Váleček

I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.

Doprovodné materiály:

Sborník přednášek

Právní předpisy pro tlaková zařízení v aktuálním znění

Základní učební texty vč. souboru otázek 

a odpovědí pro zkoušky RT TNS
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Organizační pokyny

Místo konání:

Ústav jazykové přípravy Univerzity Karlovy
Jiřího náměstí 1/l, Poděbrady (zámek)

GPS:
50.1421436N, 15.1187569E

Dopravní spojení:
Autobusové a vlakové nádraží se nachází cca 900m od zámku.

Parkování:
Pro parkování je možné využít parkoviště v okolí zámku. Poplatky za 

parkování se řídí dle tarifů Městského parkovacího systému Poděbrady.

Vložné: 1.550,00 Kč 
(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)

Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, sborník přednášek 

na CD-ROM a občerstvení.

Informace, přihlášky, platby:
Medim, spol. s r.o.

Hovorčovická 382, Líbeznice, 25065.

Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský

Tel.: 283 981 818, 603 213 387

e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu 

v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami 

Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na 

http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-

podminky-ucasti/. 

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete nejpozději 

do  na adresu: , nebo poštou 10. 5. 2016 konference@medim.cz

na adresu: .Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice

Přihlásit se je možné také elektronicky on-line vyplněním formuláře 

na portálu .www.technicka-zarizeni.cz

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře 

Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2, č.ú.: 

19-2226570267/0100 160517, variabilní symbol , konstantní symbol 

0308. 

Daňový doklad bude předán účastníkům semináře nejpozději 

u registrace.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení.


