
ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
VE SPOLUPRÁCI S 

ČESKOU HUTNICKOU SPOLEČNOSTÍ 
CECHEM TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČR 

TZB-INFO

Vás zvou na

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ 
V OBORU PLYNOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2018

TŘINEC 6. - 7. 11. 2018
Školení je určeno

• revizním technikům plynových zařízení
• projektantům odběrných plynových zařízení (OPZ)
• zaměstnancům firem zajišťujících montáž OPZ
• zástupcům orgánů státní správy a samosprávy
• provozovatelům odběrných plynových zařízení (OPZ)

a jejich zaměstnancům

PŘÍJEZDOVÝ PLÁN

Ku
ltu

rn
í d

ům
 T

ris
ia



PROGRAM ŠKOLENÍ

ÚTERÝ 6. listopadu 2018

8.00 – 9.00 Prezence účastníků

9.00 – 9.15 Úvodní slovo
Bohuslav Hamrozi – prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky
Ing. Jan Kobielusz – předseda České hutnické společnosti
Ing. Jiří Buchta, CSc. – předseda sekce PLYN ČSTZ

9.15 – 10.00 Hodnocení a požadavky TIČR na ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na 
plynových zařízeních.
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. - TIČR

10.00 – 10.45 Zjištění při výkonu dozoru u činností při projektování, montáži, zkouškách a revizích plynových zařízení z pohledu pro-
váděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení se zaměřením na plynárenská a odběrná plynová zařízení. 
Nejčastější pochybení při jednotlivých činnostech.
Ing. Pavel Dohnal – OIP Ostrava

10.45 – 11.00 Přestávka

11.00 – 11.45 Rozbor praktických zkušeností z šetření případů porušení předpisů TPG 704 01, TPG 905 01 a TPG 913 01 při pracích na 
plynárenských a odběrných plynových zařízeních řešených Policií ČR a soudy.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

11.45 – 12.30 Provádění činností montáží, oprav, údržby, kontrol a revizí u průmyslových plynovodů. Přehled parametrů některých prů-
myslových zařízení a specifické požadavky na provádění činností u těchto zařízení.
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny, a.s.

12.30 – 13.15 Polední přestávka

13.15 – 14.00 Provádění kontrol, zkoušek a revizí odběrných plynových zařízení v podmínkách bytových domů a následné řešení 
odstraňování závad.
Petr Musil – Revizní činnost s.r.o.

14.00 – 14.45 Praktické zkušenosti a postupy provádění detekce úniku plynu v uzavřených a venkovních prostorách při provádění kontrol, 
revizí a inspekcí plynových zařízení. 
Ing. Jakub Ulbrich – Radeton s.r.o. Brno

14.45 – 15.30 Nejčastější nedostatky a porovnání specifických požadavků pro montáž, seřízení, uvedení do provozu a servis plynových 
kotlů kategorie B a kondenzačních kotlů.
Miroslav Rozkošný – Revize a servis plynových zařízení

15.30 – 16.15 Řešení stěžejních otázek požární ochrany u plynovodních rozvodů podle  požárních předpisů při prostupu plynovodních in-
stalací stavebními konstrukcemi.
Ing. Libor Fleischer – Promat Praha.

16.15 – 17.00 Diskuse

19.00 – 23.00 Odborně společenské setkání účastníků

STŘEDA 7. listopadu 2018

8.30 – 9.15 Základní požadavky předpisů pro práci na plynárenských zařízeních a odběrných plynových zařízeních při zajištění poža-
davků na kontroly těsnosti a činností spojené s řešením úniků plynu na plynovodech, plynovodních přípojkách a odběrném 
plynovém zařízení v budovách podle změn TPG 905 01, TPG 913 01 a podle TPG 704 01.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

9.15 – 10.00 Řešení specifické problematiky při použití plastů k rozvodu plynu, možná rizika z titulu nedodržení stanovených postupů 
podle technických předpisů a předpisů výrobců a dodavatelů systémů.
Ing. Pavel Vinarský – ČSSP

10.00 – 10.15 Přestávka

10.15 – 11.00 Řešení specifické problematiky při použití vlnovcových nerezových trubek k rozvodu plynu, možná rizika z titulu nedodr-
žení stanovených postupů podle technických předpisů a předpisů výrobců a dodavatelů systémů. 
Ing. Martin Rymel – Ypsilon Plus s.r.o.

11.00 – 11.45 Tepelná čerpadla na plyn.
Ing. Martin Bednář – Robur s.r.o.

11.45 – 12.30 Diskuse

12.30 – 13.30 Oběd

ORGANIZAČNÍ POKYNY

ODBORNÝ GARANT – ČSTZ
Dotazy k odbornému programu:
Ing. Jiří Buchta, CSc. – tel.: 724 510 518

ORGANIZAČNÍ GARANT
ČSTZ, Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4
Ing. Miroslav Burišin – tel.: 725 859 929

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

VLOŽNÉ
Pro nečlena ČSTZ, CTI a ČKAIT:  bez ubytování 3 950 Kč (s DPH)
Pro člena ČSTZ, CTI a ČKAIT:  bez ubytování 3 700 Kč (s DPH)

Vložné zahrnuje stravné.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování za zvýhodněnou cenu je možno si zajistit v hotelu STEEL, nacházejícím se v těsné blízkosti 
místa konání školení. Rezervaci je možno zajistit telefonicky: 556 200 111-2, mailem: info@steelhouse.cz, 
nebo online na webových stránkách hotelu: www.steelhouse.cz. 

Levné ubytování v jednopokojových apartmánech a třípokojových bytech nabízí Hotel Třinec:  
606 707 050, recepce@hoteltrinec.cz.

Při rezervaci v hotelu STEEL uveďte, že se jedná o „Školení ŘEKA 2018”.  

Přihlášku zasílejte na adresu organizačního garanta.

Účastnický poplatek zašlete ve prospěch účtu uvedeného na faktuře, vystavené na základě Vaší přihlášky.

Školení je zařazeno do projektu:
TPG 92301 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
• 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. Účastníci 
školení berou na vědomí, že v souvislosti s pořádáním tohoto školení mohou být pořizovány audio, video 
a fotografické záznamy, které mohou být použity pro prezentaci akce v informačních systémech, od-
borných časopisech apod.


