
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
REVIZNÍCH TECHNIKÙ

28.-29. ledna 2020
Wellness & Congress Hotel U Kata ***
Kutná Hora

i

AKADEMIE i

si Vás dovolují pozvat na
pilotní vzdìlávací akci v rámci projektu

www.technicka-zarizeni.cz

vakinfo.cz

Partneři:



Pondìlí
27. ledna 2020
17,00  Registrace a ubytování úèastníkù
18,00 Komentovaná prohlídka mìsta 
 pro pøihlášené zájemce

Úterý
28. ledna 2020
08,00 Registrace úèastníkù, ranní káva
09,45 Slavnostní zahájení setkání
10,30 I. pøednáškový a diskuzní blok

 Odpovìdnost revizního technika v souèasné 
 a pøipravované legislativì
 Mgr. Dalibor Válek, 
 vedoucí právního oddìlení, OIP pro hl. m. Prahu

 Globální pohled na problematiku 
 odpovìdnosti revizních technikù
 Ing. Waltr Sodomka, soudní znalec, 
 MESSY s.r.o., Kamenice

 Poznatky z kontrol OIP, revizní zprávy 
 z pohledu pøipravované legislativy
 Ing. Pavel Dohnal, Oblastní inspektorát práce 
 pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Ostrava

12,00 Obìd

13,00 II. pøednáškový a diskuzní blok

 Rizika spojená s opravou vysokotlakých 
 potrubí bez pøerušení provozu
 Ing. Lubomír Šimáèek, Fastra, s.r.o., Kolín

 Správnost výbìru modulu dle PED 
 pro uvádìní do provozu
 Ing. Lukáš Turza, Ph.D.,
 LL – C Certification, a.s., Praha

 Nestandartní èinnosti revizního technika 
 plynových zaøízení
 Karel Hnízdil, Technická inspekce ÈR

Odborný program



15,30 Coffee break

16,00 III. pøednáškový a diskuzní blok
 Revize, kontroly a provoz spalinových cest, 
 návaznost na plynová a tlaková zaøízení 
 Ing. Walter Sodomka, øeditel, 
 Komínová asociace APOKS, z.s.

 Dokumentace tlakových zaøízení, 
 uvádìní do provozu
 Nové metody mìøení a zjišťování velièin 
 u tlakových zaøízení, kalibrace mìøidel
 Ing. Roman Øezáè, Technická inspekce ÈR

 Historie technologie výroby karibských rumù 
 spojená s degustací prémiových znaèek  
 4.lekce 

 Jan Lhotský, jednatel, sponzorovaná pøednáška, 
 Medim, spol. s r.o., Líbeznice

17:30 Coffee break

18:00 Moderovaná diskuze k problematice spojené 
 s provozem technických zaøízení 
 (tradièní tzv. „kulatý stùl“) aneb o èemkoliv chcete

19,00 Spoleèenský a diskuzní veèer 
 v restauraci Hotelu U kata.

 Støedovìká hostina s vystoupením skupiny 
 historického šermu Páni z Kolína.

Støeda
29. ledna 2020

09,00 IV. blok pøednášek

 Prùvodní dokumentace k tlakové nádobì 
 a tlakovému zaøízení, správné oznaèování 
 TN - výrobní štítky a znaèky, bezpeènostní 
 znaèky a výstrahy 
 Ing. Zbynìk Janèík, Levion Consulting s.r.o., Brno

 Revizní zprávy a provozní pøedpisy vzhledem 
 k pøipravované legislativì
 Dokumentace dle NV 406-2004 Sb. 
 – zkušenosti z provozu
 Ing. Jaroslav Beránek, soudní znalec 



 Moderní metody sváøení, kvalifikace sváøeèù
 Pøehled metod NDT vhodných 
 pro jednotlivé obory
 Doc. Ing. Ladislav Kolaøík, Ph.D., ÈVUT v Praze, 
 fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

 Praktické zkušenosti RT v oblasti plynových 
 a tlakových zaøízení
 Ing. Miroslav Brotánek, BTK Praha, s.r.o., Praha

 Revize elektro na plynových, tlakových 
 a zdvihacích zaøízeních v souvislostech
 Právní a odborná pomoc v oblasti 
 technických zaøízení
 Lektor v jednání, ICTA, Brno

12,00 Závìr akce, pøedání osvìdèení, znalostní soutìž, 

12,15 Obìd

Zmìna programu a pøednášejících vyhrazena.

Hotel U Kata ***
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Hotel U Kata ***

Místo konání a možnosti parkování



Místo konání
Wellness & Congress Hotel U Kata ***
Štefánikova 92
284 01 Kutná Hora

GPS 49.9495019N, 15.2742897E

Úèastnický poplatek - Vložné
Úèastnický poplatek vè. 21% DPH.  4.356,00 Kè 
(Cena bez DPH 3.600,00 Kè, 756,00 Kè 21% DPH).

Vèasným pøihlášením a provedením platby do 
31.12. 2019 je možné získat slevu tzv. Early Birds 
ve výši 10% z vložného!

Parkování
Parkování je možné na hotelovém parkovišti s kapacitou 
40 míst. Další parkovištì jsou v docházkové vzdálenosti.

Doprava
Vlakem do stanice Kutná Hora - mìsto, hotel je od stanice 
vzdálen cca 10 minut chùze.

Odborná záštita
APTI, z.s.
ÈVUT v Praze, fakulta strojní
Technická inspekce Èeské republiky

Informace, pøihlášky, reklamní služby
Medim, spol. s r. o.
Hovorèovická 382
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 818, 603 213 387, 603 213 386
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

Všeobecné podmínky úèasti, aktuální informace 
k programu, elektronickou pøihlášku naleznete na: 
www.technicka-zarizeni.cz

Potvrzenou pøihlášku zašlete nejpozdìji do 
21. 01. 2020 na adresu organizaèního garanta 
Medim, spol. s r. o.

Daòový doklad bude úèastníkùm zaslán do 15-ti dnù 
od data zdanitelného plnìní.

Organizaèní pokyny



Pøípravný výbor:
Ing. Miroslav Brotánek, pøedseda
Doc. RNDr. Dana Procházková, CSc., DrSc.
Ing. Jakub Horváth, Ph.D.
Ing. Zbynìk Janèík
Ing. Miroslav Lhotský
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
Ing. Roman Øezáè
Ing. Olga Vaòková

Vzdìlávací akce je organizována formou interaktivních 
pøednášek a konzultací i mimo jiné s ohledem pøípravy 
na zkoušky revizních technikù na TIÈR.

Lektorský kolektiv je sestaven tak, aby obsáhl plnou škálu 
problematiky a souvislostí v èinnosti odpovìdných osob 
v oboru plynových a tlakových zaøízení.

Úèastníci obdrží:
Sborník pøednášek 
Pøístup do neveøejné èásti portálu technicka-zarizeni.cz
Doprovodné materiály
Slevový voucher na pøípravné materiály ke zkouškám RT
Slevu na pøípravné a doškolovací kurzy RT poøádané APTI
Certifikát o absolvování školení

Úèast na akci je hodnocena tøemi body programu 
AKADEMIE APTI.

Pokud vlastníte chytrý telefon, nebo tablet, mùže získat 
aktuální informace naskenováním tohoto QR kódu:

www.technicka-zarizeni.cz


