
ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

VE SPOLUPRÁCI 

S ČESKOU HUTNICKOU SPOLEČNOSTÍ

Vás zvou na

ŠKOLENÍ REVIZNÍCH
TECHNIKŮ ŘEKA 2013

TŘINEC 16.-17. 10. 2013

Školení je určeno především RT plynových zařízení a dále
• provozovatelům odběrných plynových zařízení (OPZ)
 a jejich zaměstnancům
• projektantům odběrných plynových zařízení (OPZ)
• zaměstnancům fi rem zajišťujících montáž OPZ
• zástupcům orgánů státní správy a samosprávy

PŘÍJEZDOVÝ PLÁN
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PROGRAM ŠKOLENÍ
STŘEDA 16. října 2013

8.00 – 9.00 Prezence účastníků

9.00 – 9.15 Úvodní slovo – zástupce ČSTZ a České hutnické společnosti

9.15 – 10.00 Postup podle TPG 704 01 při provádění revizí plynových spotřebičů připojených na odtah spalin, 
který vyloučí odpovědnost z nedbalostního trestného činu obecného ohrožení z možné otravy spali-
nami v souvislosti s provozem těchto zařízení
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

10.00 – 10.45 Problematika zajišťování přívodu spalovacího vzduchu a větrání pro plynové spotřebiče kategorie A 
a B podle nové změny Z1 TPG 704 01
Ing. Jakub Vrána – zástupce VUT Brno

10.45 – 11.00 Přestávka

11.00 – 11.45 Nové požadavky v oblasti připojování spotřebičů na odvod spalin podle změny Z2 ČSN 73 4201 
Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a př
ipojování spotřebičů paliv
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

11.45 – 12.30 Praktické zkušenosti při řešení problematiky plynových spotřebičů připojených na odvod spalin
Miroslav Rozkošný – Přerov

12.30 – 13.15 Polední přestávka

13.15 – 14.00 Řešení požární ochrany při vedení plynovodů a jejich prostupů stavebními konstrukcemi
Ing. Petr Kejklíček – PROMAT s.r.o.

14.00 – 14.45 Praktické aspekty pro návrh a použití přenosných a stabilních detektorů úniku plynů.
Přehled senzorů, životnost, kalibrace, normativní a zákonné požadavky.
Ing. Viliam SIČ, PhD. – DEGA Gas detections systems

14.45 – 15.30 Zjišťování a vyhodnocování úniku plynu na domovních plynovodech, kriteria a provádění vyhodno-
cení, použití zařízení na domovním rozvodu plynu pro snadnou realizaci zkoušek těsnosti, praktické 
provádění testu těsnosti domovního plynovodu:
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

15.30 – 16.30 Diskuse

ČTVRTEK 17. října 2013

8.30 – 9.15 Právní odpovědnost odborných profesí při výkonu činností na plynovém zařízení (revizní technik, 
obsluha plynového zařízení, osoba odpovědná za provoz plynového zařízení, montážní a servisní 
technik apod.)
JUDr. Anton Maslák – OIP Ostrava

9.15 – 10.00 Výsledky šetření příčin úrazů a nedostatků při provozu plynových zařízení
Ing. Václava Kociánová – OIP, vedoucí inspektorka OIP Ostrava

10.00 – 10.15 Káva

10.15 – 11.00 Požadavky TIČR na vyhrazená plynová zařízení
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – TIČR

11.00 – 11.45 Zjišťování nedostatků při zřizování a provozu plynových zařízení
Ing. Jiří Kottnauer – OIP Ústí nad Labem

11.45 – 12.30 Zkušenosti s ceníky, oceňování úkonů revizí plynových zařízení  a specifika při provádění revizí pro 
bytová družstva a vlastníky bytů
Ing. Jan  Kobielusz – Třinecké železárny, a.s.

12.30 – 13.00 Diskuse

13.00 – 13.30 Oběd

ORGANIZAČNÍ POKYNY

ODBORNÝ GARANT – ČSTZ
Dotazy k odbornému programu:
Ing. Jiří Buchta, CSc. – tel.: 724 510 518
Ing. Miroslav Burišin – tel.: 725 859 929

ORGANIZAČNÍ GARANT
ČSTZ, Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4
Eva Chrdlová – tel.: 224 941 298, 777 942 395

MÍSTO KONÁNÍ
Kulturní dům Trisia, náměstí Svobody 526, 739 61 Třinec

VLOŽNÉ
Pro nečlena ČSTZ:  bez ubytování 2 980 Kč (s DPH)
Pro člena ČSTZ:  bez ubytování 2 780 Kč (s DPH)

Vložné zahrnuje stravné.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možno zajistit si v hotelu STEEL, nacházejícím se v těsné blízkosti místa konání školení. 
Rezervaci je možno zajistit telefonicky: 556 200 111-2, mailem: info@hotelsteel.cz, nebo online na 
webových stránkách hotelu: www.hotelsteel.cz.
Do 6.10.2013 je možno uplatnit slevu na ubytování – podmínkou je uvedení hesla „Školení Řeka 2013“. 
 
Účastnický poplatek zašlete ve prospěch účtu vedeného u KB Praha
č.ú.: 7398800287/0100 v. s. 1617102013

Přihlášku zasílejte na adresu organizačního garanta.

Školení je zařazeno do projektu:
TPG 92301-2 systém certifikace organizací – 5 bodů
Hodnocení školení ČKAIT – 2 kredity

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
viz “Příjezdový plán”

ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ
SBORNÍK v elektronické podobě obsahující

• písemné příspěvky lektorů,
• odborné materiály související s předmětem školení,
• OSVĚDČENÍ o absolvování školení na jméno účastníka.

Daňový doklad obdrží účastníci poštou nejpozději do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění.
Při neúčasti se vložné nevrací, u závazně přihlášeného účastníka bude sborník zaslán poštou.


