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Hradec Králové bude ve dnech 
21.-22. února 2023hostit další roèník 

specializované konference

 POTRUBÍ 2023. 

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. 

POTRUBÍ 2023



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

Hlavní programová témata
Legislativa
Novinky v legislativì se vztahem k potrubí,
zákon è. 250/2021 Sb. o bezpeènosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zaøízení,
NV o vyhrazených plynových zaøízeních…

Materiály potrubí
Nové materiály pro vodík a bezuhlíkovou energetiku,
armatury,
svaøování,
pøírubové spoje,
tìsnìní,
koroze…

Nové technologie pro potrubí 4.0
IoT, chytré potrubní komponenty pro vzdálenou správu,
èerpadla,
armatury, 
èidla, 
aktivní prvky øízení potrubních sítí…

Inspekce, detekce úniku, opravy a údržba potrubí
Nové metody inspekce,
pøedcházení haváriím,
urèování zbytkové životnosti,
detekce úniku,
moderní metody oprav a údržby…

Speciální potrubí a armatury
Potrubí z kompozitních materiálù,
moderní plastová potrubí,
hutní potrubí…

PROGRAM KONFERENCE

Program konference je v pøípravì
Programový výbor konference shromažïuje a vyhodnocuje aktuální témata a sestavuje 
programové bloky.
Máte-li zájem o vystoupení v rámci konference s odbornou pøednáškou zašlete prosím vyplnìnou 
pøihlášku odborné pøednášky na adresu konference@medim.cz. 
O jejím pøijetí budete písemnì informováni.



INFORMACE PRO ÚÈASTNÍKY

Hlavní webová stránka konference

https://www.technicka-zarizeni.cz/potrubi-2023/
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-pipe-23/

Úèastnický poplatek

Early birds – sleva pro vèasnì pøihlášené úèastníky  6050 Kè vèetnì DPH
Zvýhodnìná cena pro úèastníky, kteøí provedou pøihlášku i platbu do 15. prosince 2022 
nebo èleny ÈKAIT
(5000 Kè základ, 1050 Kè 21% DPH)..

Úèastnický poplatek       6534 Kè vèetnì DPH
Standardní cena platná od 1. bøezna 2022
(5400 Kè základ, 1134 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       1500 Kè vèetnì DPH/noc
(1545,45 Kè bez DPH)

Dvoulùžkový pokoj       1700 Kè vèetnì DPH/noc
(1818,18 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.
Úèastníci jsou povinni prokázat bezinfekènost dle podmínek O-N platným certifikátem o ukonèeném 
oèkování, nebo potvrzením o prodìlané nemoci. 

Nad rámec povinných opatøení pøijímá organizátor nadstandardní bezpeènostní opatøení. Prostor 
prezence je ozaøován speciálními UV záøièi, které nièí viry. Úèastníci akce obdrží u prezence 
konferenèní materiály, které obsahují také respirátor kategorie FFP2.

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



3. odborná konference POTRUBÍ 2023 je skvìlou pøíležitostí jak prezentovat výroby 
a služby a navazovat cenné osobní kontakty.

Souèástí konference je proto také doprovodná výstava výrobkù a služeb, která se bude 
konat v prostorech hotelu Èernigov.

V rámci prezentace Vaší spoleènosti si mùžete vybrat ze široké palety nabízených služeb:

A. Úèast na akci formou partnerství

Generální partner – cena dohodou
Generální partnerství je nejprestižnìjší formou komerèní úèasti na akci. 
Z tohoto titulu je pouze jeden generální partner akce s nejprestižnìjším umístìním reklamních prvkù, loga, 
stánku apod. Nabídka pro generálního partnera je vždy tvoøena na míru.

Hlavní partner – 50 000 Kè
Hlavní partneøi konference jsou druhou nejprestižnìjší formou komerèní úèasti. Jejich poèet je omezen na max. 
4 až 6 hlavních partnerù akce.

Partner – 20 000 Kè
Partnerství konference je oblíbenou formou úèasti øady spoleèností na konferencích. Tento balíèek poskytuje 
vìtší možnost pro prezentaci spoleènosti v rámci akce, než formou úèasti jako vystavavatel.

Partneøi èerpají komplexní balíèek služeb viz. tabulka partnerských služeb. 

Balíèek lze samozøejmì pøipravit na míru pøesnì Vašim potøebám a požadavkùm dle individuální dohody.

B. Vystavovatel
8 000 Kè

V pøedsálí je vyhrazen prostor pro komerèní prezentaci. Vystavovatel obdrží vyhrazený prostor zahrnující stolek 
a dvì židle. 

K této základní nabídce je nutné objednat registraèní poplatek pro vystavovatele (2500 Kè/osoba, max. 3 osoby 
na stánek).

Lze samozøejmì doobjednat další stoly, volnou plochu, pøípojku el. energie apod.

C. Reklama ve pøednáškovém sále
Od 3 000 Kè

Tato nabídka zahrnuje služby pro spoleènosti, které se nemohou úèastnit (napø. z dùvodu pracovní vytíženosti) 
odborné akce prezenèní formou, nicménì považují za dùležité se na této akci prezentovat.

Do pøednáškového sálu je možné umístit logo do èela konference nebo rollup k boèní stìnì sálu. Dále je 
možné využít projekèní plochu a logo promítat v prùbìhu dne zaøazené do smyèky bìhem pøestávek v 
programu. Lze také objednat komerèní prezentaci v rámci odborného programu konference.

D. Prospektová služba
Od 1500 Kè

Úèastníci obdrží u prezence jednotný balíèek materiálù v konferenèní tašce. Do ní lze umístit materiály 
(prospekty, katalogy nebo i drobné reklamní pøedmìty) dodané v dostateèném pøedstihu pøed konáním 
(min. dva pracovní dny pøed konáním akce) organizátorovi konference.

INFORMACE 
PRO VYSTAVOVATELE



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
Bc. Kristýna Krudenc
Tel.: 606 225 944
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,
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.
Všechna práva vyhrazena. © Medim, spol. s r. o. 2023


