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I. informace
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Hlavní programová témata:
Nová legislativa pro VTZ v praxi
Dopady zákona è. 250/2021 na provozovatele tlakových zaøízení
Naøízení vlády pro vyhrazená tlaková zaøízení 
Kontrolní èinnost organizací státního odborného dozoru nad bezpeèností práce 
a povìøené organizace
Materiály, koroze, degradace, defektoskopie
Provozní bezpeènost, spolehlivost, životnost a øízení rizik tlakových zaøízení
Zkušenosti z provozu, revizí, inspekcí a kontrol tlakových zaøízení
Moderní trendy inspekce, revize a NDT 
Sestavy dle PED
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2022
Místo konání
Vzdìlávací a informaèní centrum FLORET
Kvìtnové námìstí 391
252 43 Praha Prùhonice

GPS: 50.0007233N, 14.5597983E

Ubytování
Hotel Floret****
Kvìtnové námìstí 391
252 43 Praha Prùhonice

Park Hotel Praha Prùhonice***
Uhøínìveská 12
252 43 Praha Prùhonice

Hotel Tulipán*** 
Tulipánová 142 
252 43 Prùhonice 

Pro úèastníky je rezervována kapacita v tìchto hotelích, 
je však také možné využít z nabídky dalších ubytovacích 
zaøízení v Prùhonicích.

Hotel Floret disponuje vlastním wellness centrem. 
V blízkosti se také nachází Aquapark Èestlice.

Doporuèujeme také navštívit Prùhonický park, a zámek. 
Prùhonický zámek je spolu s Prùhonickým parkem Národní 
kulturní památkou a souèástí svìtového dìdictví UNESCO.

Parkování
Parkování je zajištìno jak na hotelových parkovištích pro 
ubytované úèastníky, tak na nádvoøí kongresového centra 
Floret.

Dopravní spojení
MHD
Ze stanice metra Opatov, trasa C, autobusové linky è. 385, 
357, zastávka Prùhonice. 
Kongresové centrum je od zastávky vzdáleno cca 250m.

Automobilem
Dálnice D1, Exit 6, ulice Uhøínìveská, dále sledovat 
informaèní cedule Hotel FLoret.

Úèastnický poplatek
EARLY BIRDS
Zvýhodnìný úèastnický poplatek pro vèasnì pøihlášené, 
kteøí se závaznì pøihlásí a provedou úhradu faktury
do 31. èervence 2022.

Standardní poplatek
Standardní úèastnický poplatek pro pøihlášené 
od 1. srpna 2022 do uzávìrky pøihlášek.

APTICARD
Zvýhodnìný úèastnický poplatek pro držitele èlenského 
èísla APTICARD. Sleva platí pouze pro držitele,je 
nepøenosná a nelze ji kombinovat s dalšími slevami.

Úèastnický poplatek zahrnuje náklady na uspoøádání akce, 
pronájmy, obèerstvení a stravování a tištìné i elektronické 
publikace pro úèastníky.

Pro pøednášející
Pokud máte zájem o vystoupení v rámci odborného 
programu s odbornou pøednáškou, zašlete prosím 
vyplnìný formuláø CALL FOR PAPERS na elektronickou 
adresu sekretariátu programového výboru:

konference@medim.cz

O jejím zaøazení odborného programu budete písemnì 
informováni.

Pro vystavovatele
Nedílnou souèástí 22. roèníku odborného fóra TLAK 2022 
je také doprovodná výstava výrobkù a služeb, která 
probìhne v pøedsálí. Informace o poskytovaných 
reklamních a marketingových službách naleznete na níže 
uvedené webové adrese odborného fóra.

Kontakt
Medim, spol. s r.o.
Hovorèovická 382, 250 65  Líbeznice

Tel.:  603 213 386
 603  213 387
 606 048 458

e-mail:  konference@medim.cz

www.technicka-zarizeni.cz/tlak-2022/

www.tlak.info


