PŘÍJEZDOVÝ PLÁN

ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
VE SPOLUPRÁCI S
ČESKOU HUTNICKOU SPOLEČNOSTÍ
CECHEM TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČR
TZB-INFO

Kulturní dům Trisia

Vás zvou na

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ
V OBORU PLYNOVÝCH
ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2016
TŘINEC 2. - 3. 11. 2016
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

PROGRAM ŠKOLENÍ
STŘEDA 2. listopadu 2016
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

Požadavky TIČR na odbornou způsobilost k výkonu činností na plynových zařízeních.
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. - TIČR

10.00 – 10.45

Požadavky na připojování plynových spotřebičů pomocí plynových hadic (typy plynových hadic, vhodná závitová připojení, těsnicí materiály, specifika použití otočných koncovek a bezpečnostních prvků plynových připojovacích hadic,
nedovolené způsoby použití hadic, životnost, záruka a kontrolní úkony).
Zástupce AZ - POKORNY

10.45 – 11.00

Přestávka

11.00 – 11.45

Přehled některých posledních případů z vyšetřování a soudního řešení problematiky při projektování, montáži, zkouškách,
kontrolách a revizích plynových a souvisejících zařízení.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

11.45 – 12.30

Realizace plynových kotelen, provádění kontrol a revizí (přehled nejčastějších pochybení, specifika provádění kontrol
a revizí, správná aplikace předpisů).
Ing. Ivan Vališ – projektant a soudní znalec – Brno

12.30 – 13.15

Polední přestávka

13.15 – 14.00

Přehled zjištěných pochybení odborných profesí při projekci, montáži a revizích plynových zařízení z pohledu prováděných
kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení.
Ing. Pavel Dohnal – OIP Ostrava

14.00 – 14.45

Specifické problémy při provádění kontrol a revizí v bytové a komunální sféře, rozsah prací podle vlastnictví a umístění
plynového zařízení (společné prostory, obecní a družstevní byty, byty ve vlastnictví jednotlivých uživatelů), předání do
užívání, odstraňování závad a diskuse cenových relací.
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny

14.45 – 15.30

Nové požadavky na provedení revizí a kontrol odvodů spalin u plynových spotřebičů kategorie „B“ a „C“ podle platných
předpisů, stanovisko evropské komise k návrhu ČSTZ.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

15.30 – 16.30

Diskuse

19.00 – 23.00

Odborně společenské setkání účastníků

ČTVRTEK 3. listopadu 2016
8.30 – 9.15

Povinnosti zajištění servisu a údržby plynových kotlů a průtokových ohřívačů kategorie „B“ a „C“, specifika jednotlivých
činností a zkušenosti ze současné praxe u provozovatelů.
Miroslav Bongar – JUNKERS CZ

9.15 – 10.00

Kdy se musí při údržbě a opravách na domovním a průmyslovém plynovodu použít bezúnikové postupy prací, přehled
metod, použité prvky a zařízení, specifika jednotlivých postupů k vyloučení trestného činu obecného ohrožení.
Ing. Lubomír Šimáček – Fastra, s.r.o.

10.00 – 10.15

Přestávka

10.15 – 11.00

Specifické problémy řešení regulace tlaku plynu u odběratelů, přehled metod, zařízení a postupů.
Ing. Tomáš Stone – HUTIRA Brno

11.00 – 11.45

Bezpečnostní systémy na zařízení k rozvodu a použití plynu, přehled zařízení, systémy montáže a použití, přehled praktických použití v jednotlivých technologiích.
Miroslav Kotrouš – Ivar CS

11.45 – 12.45

Diskuse

12.45 – 13.15

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:
Pro člena ČSTZ, CTI a ČKAIT:

bez ubytování 3 590,- Kč (s DPH)
bez ubytování 3 390 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@hotelsteel.
cz, nebo online na webových stránkách hotelu: www.hotelsteel.cz.
Při rezervaci uveďte, že se jedná o „Školení ŘEKA 2016”.		
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.

