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POTRUBÍ 2022

Hradec Králové bude ve dnech 
5.-6. dubna 2022 po nucené covidové 

pøestávce hostit další roèník 
specializované konference

 POTRUBÍ 2022. 

V rámci této dvoudenní akce se 
pøedstaví moderní technologie, 
postupy a materiály používané 

pøi návrhu, výstavbì, údržbì 
a inspekcích potrubních sítí. 

Nedílnou a tradièní souèástí je také 
prezentace výrobkù a služeb.

Cílem této odborné konference je 
zvyšování kvalifikace, odborných 

znalostí a dovedností úèastníkù 
konference.

Potrubí je naprosto fundamentální 
prvek vìtšiny technických zaøízení 

urèený k pøepravì široké škály 
kapalin, sypkých materiálù nebo 

pøenosu tepelné energie. 

Pùsobí na nìj rùzné vlivy prostøedí 
a jeho provoz je vìtšinou spojen 

s urèitou mírou rizika.

Nezøídka také bývá kritickou souèástí 
infrastruktury, na které dochází 

nejèastìji k haváriím.

Proto jsou pro bezpeènost provozu 
potrubí klíèové klasické vìdní 

disciplíny jako napøíklad materiálové 
inženýrství, diagnostika, regulace. 

Také pøechod na bezuhlíkovou 
energetiku pøinese øadu výzev, 
se kterými se bude muset obor 

vypoøádat. 



Úterý
5. dubna 2022

08:00  Registrace úèastníkù konference, ranní káva 

09:00 Zahájení konference

09:30 I. blok pøednášek
 Vliv vodíku na ocelové výrobky
 doc. Ing. Petra Váòová, Ph.D.
 VŠB TUO, Fakulta materiálovì-technologická, Ostrava

 Mìøení tvrdostí pøenosnými tvrdomìry, úskalí a technické problémy 

 zpùsobující nepøesnost výsledkù
 Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
 ÈVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství, Praha

 Ocelové bezešvé trubky podle ISO 3183-2019
 Ing. Jan Gemrot
 LIBERTY OSTRAVA, a.s. – závod 15 – Rourovny, Ostrava

 Pøipravenost potrubí z plastù pro pøepravu vodíku v plynárenských 

 a prùmyslových soustavách a digitalizace elektrosvaøování
 Jiøí Janych, Jakub Butoviè
 Nicoll Èeská republika, s.r.o., Vestec

 Pøehled technologií používaných pro doèasné pøerušení prùtoku média 

 ve vysokotlakých potrubích
 Miroslav Stehlík
 FASTRA s.r.o., Kolín

12:30 Obìd

13:15 I. blok pøednášek
 Vliv na tìsnost pøírubových spojù
 Ing. Martin Tesaø
 POKORNÝ, s.r.o., Brno

 Prùmyslová termodiagnostika potrubních rozvodù, 

 zaøízení a provozù pomocí dronù
 Petr Lnìnièka
 Vertical Images, s.r.o., Karlovy Vary

 Aplikace produktù Hexagon v reálných projektech
 Ing. Michal Mihálik
 cadvision, s.r.o., Martin, Slovensko

 Speciální technologie svaøování
 Ing. Ladislav Benýr
 Divize D3 / Jaderné zaøízení, ŠKODA JS, Plzeò

 Bezkontaktní kontrola kvality svaøování a nehomogenit v materiálech
 Ing. Václav Straka
 „TMV SS“ spol. s r.o., Praha

15:30 Coffee break

PROGRAM KONFERENCE



15:45 III. blok pøednášek
 ÈSN EN 10253-2 Potrubní tvarovky pro pøivaøení tupým svarem – Èást 2: 

 Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavkù pro kontrolu
 Ing. Jan Weischera, DWV
 APTI, z. s., Praha

 Chování potrubí s defekty pøi dosažení mezního stavu zatížení
 Ing. Václav Svoboda
 PREDITEST, s.r.o., Praha

 Pøíklady poškozování svaøovaných potrubí v prùmyslu
 Doc. Ing. Peter Bernasovský , EWE, Ph.D.
 APTI, z.s., Bratislava, Slovensko

 Analýza rizik potrubních sestav destilaèních kolon prémiových znaèek 

 karibských rumù s pøihlédnutím k jednotlivým výrobním etapám 

 a ukázkami formou øízené degustace
 Jan Lhotský, Medim, spol. s r.o., Líbeznice
 Ing. Jakub Horváth, Ph.D., ÈVUT v Praze, fakulta strojní
 Ing. Roman Øezáè, TIÈR, Hradec Králové

19:30  Spoleèenský veèer v restauraci Hotelu Èernigov



Støeda
6. dubna 2022

08:00  Ranní káva

09:00  IV. blok pøednášek   
 Inspekce technických zaøízení a management rizik
 Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
 ÈVUT v Praze, fakulta strojní
 LL – C (Certification), a. s.
 Praha

 Progresivní metody výuky sváøeèù potrubních systémù velkých rozmìrù 

 s využitím virtualizace procesu
 Ing. Tomáš Gurèík, IWE
 ÈVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
 Praha

 Povrchové úpravy armatur – nástroj pro zvýšení životnosti armatur 

 v potrubních systémech
 Ing. Jaroslav Slavíèek
 VAG s.r.o.
 Hodonín

 Výpoèet limitních velikostí vad potrubí v provozu
 Ing. Václav Pekaø, CSc.
 APTI, z.s.
 Praha

 Nové pøístupy ke kontrole potrubí
 Ing. Pavel Petrásek
 Gamalux Plzeò, spol. s r. o.
 Plzeò

 NDT inspekce pomocí BEM™
 Mgr. Vojtìch Køíž
 Rock Solid Group – European Office
 Praha

 Pøíklady øešení potrubních sestav pomocí vlnovcových kompenzátorù
 Ing. Stanislav Havlíèek 
 BBA Kompenzátory spol. s r.o.
 Plzeò

 Novinky v sortimentu PE potrubí – vyšší bezpeènost pro budoucí generace
 Ing. Daniel Šnajdr
 egeplast international GmbH
 Greven

13:00 Závìr konference, obìd

  Zmìna programu a poøadí pøednášek vyhrazena! 
 © Medim, spol. s r.o. 2022. Všechna práva vyhrazena!



Hlavní odborný partner

APTI z.s.
Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice
www.apti.cz

Sekretariát programového výboru
Bc. Zuzana Krausová
Tel.: 606 048 458
e-mail: sekretariat@apti.cz

Pøihlášky odborných pøednášek, 
informace k odbornému programu
Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 603 213 387
e-mail: miroslav.lhotsky@apti.cz

i

Organizátor akce

Medim, spol. s r.o.
Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice
www.medim.cz

Sekretariát konference, pøihlášky úèasti
Mgr. Eva Petrníèková
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

Pøíjem reklamy, informace k partnerským programùm a reklamním službám
Jan Lhotský, MBA
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz

Faktury, platby
Dana Kusebauchová
Tel.: 603 213 386
e-mail: uctarna@medim.cz

KONTAKTY

Organizátorem konference POTRUBÍ 2022 je spoleènost Medim spol. s r.o., IÈ: 48953041, 
se sídlem Hovorèovická 382, 250 65  Líbeznice. 
Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.
Medim je registrovanou platnou ochrannou známkou è. 367415 spoleènosti Medim, spol. s r. o.
Všechna práva vyhrazena. 
© Medim, spol. s r. o. 2022

Programový výbor konference
Ing. Jakub Horváth
pøedseda programového výboru
Ing. Miroslav Lhotský
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Lukáš Turza
Ing. Jan Brodský
Ing. Zdenìk Novotný



INFORMACE PRO ÚÈASTNÍKY

Hlavní webová stránka konference

https://www.technicka-zarizeni.cz/potrubi-22/
Zde jsou k dispozici podrobné a pravidelnì aktualizované informace o akci, odborném programu, možnostech 
prezentace, platná protiepidemická opatøení, konferenèní materiály ke stažení 
a také pøihláška úèasti on-line.

Místo konání
Hotel Èernigov ***
Riegrovo námìstí 1494
500 02 Hradec Králové

GPS
50°12’51.928″N, 15°48’48.592″E

Pøihlášky úèasti
Na konferenci se lze pøihlásit elektronicky, vyplnìním formuláøe na stránce: 
https://www.technicka-zarizeni.cz/prihlaska-on-line-konference-potrubi-2022/

Úèastnický poplatek na konferenci
Úèastnický poplatek       5929 Kè vèetnì DPH
Standardní úèastnický poplatek platný od 1. bøezna 2022
(4900 Kè základ, 1029 Kè 21% DPH).

APTICARD – sleva pro držitele karty     5445 Kè vèetnì DPH
Zvýhodnìná cena pro majitele karty APTICARD
(4500 Kè základ, 945 Kè 21% DPH).

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerèních prostor, ochranné prostøedky, sborník pøednášek vèetnì 
pøístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a obèerstvení. 
Ubytování není v úèastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kè poukažte na základì vystavené faktury na úèet organizátora konference Medim, spol. s r. o., 
vedený u Fio banky a. s., Praha 2, è.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz faktura, konstantní symbol 0308.

Ubytování
Pro úèastníky konference je zajištìna kapacita jedno a dvoulùžkových pokojù hotelu Èernigov. V pøípadì pøekroèení 
kapacity bude úèastníkùm akce nabídnuto alternativní ubytování v okolí. 
V cenì ubytování je zahrnuta pøíslušná DPH, místní poplatek a snídanì.

Jednolùžkový pokoj        1260 Kè vèetnì DPH/noc
(1145,45 Kè bez DPH)

Dvoulùžkový pokoj        1490 Kè vèetnì DPH/noc
(1354,55 Kè bez DPH)



Parkování
Hotel se nachází v tzv. Oranžové parkovací zónì Hradce Králové. Hotelové parkovištì (250 Kè/den), lze také 
využít Parkovací dùm Katschnerka (50 Kè/den), který je od místa konání vzdálen cca 7 minut chùze.

Dopravní spojení
Hotel se nachází v pohodlné docházkové vzdálenosti (cca 100m) od vlakového nádraží i autobusového 
terminálu.

Všeobecné obchodní podmínky
Organizace akce se øídí Všeobecnými obchodními podmínkami spoleènosti Medim, spol. s r.o., které jsou 
uveøejnìny na adrese:
https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Odesláním pøihlášky s tìmito podmínkami vyjadøujete souhlas.

Upozornìní pro úèastníky
Akce je poøádána v souladu s aktuálními protiepidemickými opatøeními aktualizovanými k 14.3.2022.
Poèet úèastníkù není omezen, ve vnitøních prostorách nejsou naøízeny nasazené ochranné pomùcky nosu 
a úst. Nad rámec opatøení bude pro úèastníky k dispozici u prezence desinfekce rukou a respirátory FFP2 
na vyžádání.

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.

Ochrana osobních údajù
Pøi zpracovávání osobních údajù dbá organizátor akce na dodržování nejpøísnìjších norem zabezpeèení a 
dùvìrnosti, které zaruèují soulad s naøízením EP 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: 
https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

INFORMACE PRO ÚÈASTNÍKY


