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II. roèník konference



Konference VTZ 2018 s podtitulem Facility 
management vyhrazených technických zaøízení 
navazuje na úspìšný první roèník, který se konal 
v pražském hotelu Krystal v øíjnu minulého roku. 
Po velmi kladných ohlasech na odborný program, 
je letošní roèník koncipován na základì pøipomínek 
úèastníkù. Aktuálním tématem, kterému budeme 
vìnovat zvýšenou pozornost je také pøipravovaný 
zákon a provádìcí pøedpisy pro vyhrazená 
technická zaøízení.

Do odborného programu zaøazeny zejména 
pøednášky zamìøené na:
Prezentaci nových postupù a metod NDT
Zkušenosti s provozem a revizí VTZ
Diagnostiku a ochranu zaøízení pøed hrozícími poruchami
Tepelné namáhání potrubních sítí
Rizika pøi výkonu jednotlivých èinností pøi zajištìní 
provozu
Výsledky šetøení nehod a havárií orgány státního dozoru
Novinky v legislativì, zavádìné normy, pøedpisy

Pro koho je konference urèena:
- revizní techniky
- projektanty a konstruktéry
- výrobce a dodavatele v oblasti VTZ
- odpovìdné osoby v oblasti facility managementu
- servisní a montážní pracovníky
- zamìstnance energetických a prùmyslových firem
- zamìstnance státní a veøejné správy
- zamìstnance orgánù státního dozoru
- a mnohé další ...

Co úèastníci obdrží:
- potvrzení o absolvování školení
- publikaci sborník referátù 
- CD ROM 
- doprovodné materiály
- materiály prezentujících se firem
- pøihlášku do systému celoživotního vzdìlávání  
  APTICARD

Úèast na akci je hodnocena dvìma kredity ÈKAIT.



Program  konference
 Úterý
 13. listopadu

08,00 Registrace, ubytování, ranní káva

10,00 Slavnostní zahájení konference

10,15 I. blok pøednášek
 Zkušenosti Technické inspekce ÈR s uvádìním zaøízení 
 do provozu
 Ing. Roman Øezáè, Technická inspekce Èeské republiky, Praha

 Prostøedí s nebezpeèím výbuchu – Smìrnice EP a Rady è. 94/9/EU 
 a 1999/92/EU
 Doc. RNDr. Dana Procházková, CSc., PhD., FD ÈVUT v Praze

 Modernizace a pøestavby VTZ z pohledu provozovatele/výrobce 
 – uvedení na trha uvedení do provozu
 Ing. Zbynìk Janèík, Asociace poskytovatelù technických informací, Praha

 Provádìní kovových konstrukcí výrobkù a technických zaøízení 
 dle technických norem a právnì-technických pøedpisù
 Ing. Vladimír Kudìlka, Ph.D., TESYDO, s.r.o., Brno

12,45 Obìd

14,00 II. blok pøednášek
 Posuzovaní potrubí z hlediska požadavkù smìrnice PED a NV
 Ing. Lukáš Turza, Ph.D., LL – C(Certifikation), a.s., Praha

 Bezpeènost a spolehlivost potrubí v provozu
 Ing. Václav Pekaø, CSc., soudní znalec, èlen APTI, Vysoké Mýto

 Rozbor pøíèin úniku pøírubových spojù
 Ing. Pavel Lošák, Ph.D., FSI VUT Brno

 Technické plyny
 Ing. Anna Vágnerová, Technická inspekce Èeské republiky, Praha

16,00 Coffee break

16,30 III. blok pøednášek
 Parní a horkovodní kotle
 Otto Hahn, AmpluServis, a. s., Ostrava

 Analýza poškození zaøízení pro výrobu páry
 Ing. Tomáš Létal, Ph.D., FSI VUT Brno

 Bezpeèné èistìní povrchù 
 Ing. Jiøí Kuchaø, Ph.D., FSI ÈVUT v Praze

17,45 Coffee break

18,00 Moderovaná panelová diskuze - Souèasná a pøipravovaná legislativa 
 pro obor VTZ 
 (návrhy zákona a podøazených pøedpisù v pøipomínkovém øízení)

20,00 Spoleèenský veèer v prostorách restaurace a zvìøinový raut



Program  konference
 Støeda
 14. listopadu

09,00 IV. blok pøednášek
 Zkušenosti z aplikace normy pro tvorbu svaøovacích postupù 
 EN 15614-1
 Ing. Bc. Tomáš Hylmar
 EWE/IWE, Document Data Service
 Trutnov

 Nové smìry v oblasti nedestruktivních technologií
 Karel Sûssenbeck
 DEKRA CZ, a.s.
 Pardubice

 Prùmyslové plynovody – zkušenosti z provozních revizí
 Ing. Jan Kobielusz
 Èeská hutnická spoleènost
 Tøinec

 Výstavba a provoz plnících stanic na stlaèený zemní plyn (CNG)
 Ing. Jan Žákovec
 Pražská plynárenská, a. s.
 Praha

 Bezpeènostní a tlaková výstroj
 Ing. Miroslav Brotánek
 BTK Praha, s.r.o.
 Praha

 Suché mazání a øízené utahování kritických spojù
 Ing. Martin Tesaø
 POKORNÝ, s.r.o.
 Brno

 Zkušenosti s uplatòováním GDPR v praxi
 Jan Lhotský
 Medim, spol. s r.o.
 Líbeznice

13,00 Závìr konference, diskuze, obìd

 Zmìna témat pøednášek a pøednášejících vyhrazena!



Pøípravný výbor VTZ 2018
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
doc. Ing. Jiøí Lukavský, CSc.
Ing. Miroslav Lhotský
Ing. Jan Tomáš
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Lukáš Turza, PhD.

Odborná garance:
Asociace poskytovatelù technických informací, z.s.
Technická inspekce Èeské republiky
ÈVUT v Praze
VUT Brno

Organizace, pøihlášky, ubytování, pøíjem reklamy:

Medim, spol. s r. o.
Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 283 981 818
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

IÈ:    48953041
DIÈ: CZ48953041

Organizaèní team

Jan Lhotský
pøíjem reklamy, dtp, grafika, informace pro partnery
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz

Miroslav Lhotský
odborný program, pøednášky
Tel.: 603 213 387
e-mail: miroslav.lhotsky@medim.cz

Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458
e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz
pøihlášky úèasti, ubytování, fakturace

Aktuální informace k programu a organizaèním záležitostem 
odborného fóra naleznete na webu:
www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vtz-2018/

Kontakty



Místo konání:
Hotel Myslivna ***
Nad Pisárkami 276/1
623 00 Brno

Poloha GPS:
549°11’19.115 N 16°33’12.607 E

Doprava:
Tramvajová linka è. 1, stanice Pisárky, poté autobusová 
linka 90 stanice Myslivna, hotel je vzdálen cca 150m.

Parkování:
Pro úèastníky akce je zajištìno parkování zdarma na 
hotelových parkovištích.

Ubytování:
Pro úèastníky je zajištìna dostateèná ubytovací kapacita 
v místì konání za zvýhodnìné ceny.

Jednolùžkový pokoj 46,30 EUR/noc
Dvoulùžkový pokoj      61 EUR/noc
Tøílùžkový pokoj  78,60 EUR/noc

Úèastnický poplatek - vložné 192,50 EUR

(Základ 159 EUR, DPH 21% 33,50 EUR)

Úèastnický poplatek zahrnuje náklady na organizaci, 
pronájem komerèních prostor, sborník pøednášek, 
doprovodné materiály, stravování a obèerstvení.

Platbu za vložné a ubytování poukažte na úèet organizátora 
konference , Medim, spol. s r.o. vedený u Fio banky, a.s., 
Senovážné nám. 24, Praha 1, 
IBAN: CZ6920100000002301396888, 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, 
variabilní symbol 31812, konstantní symbol 0308.

Ochrana osobních údajù
Pøi zpracovávání osobních údajù dbá organizátor akce, 
spoleènost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpøísnìjších 
norem zabezpeèení a dùvìrnosti, které zaruèují soulad 
s naøízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(GDPR) a dále se zákonem è. 101/2000 Sb. o ochranì 
osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Podrobnìjší 
informace naleznete na stránce: http://www.technicka-
zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornìní pro úèastníky
Dovolujeme si tímto upozornit úèastníky, že z akce bude 
poøizována fotodokumentace za úèelem propagace akce na 
internetových stránkách a v tištìných materiálech poøadatele.

Organizaèní  pokyny


