
Vás srdečně zvou  
 na jubilejní 20. ročník akce  

s mezinárodní účastí

která se bude konat ve dnech

28.–30. ledna 2020
v konferenčních prostorách

hotelu Černigov  
Hradec Králové

Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Přípravný výbor vzdělávací akce TLAK´20:
Petr Matěják – předseda Asociace pracovníků tla-
kových zařízení, PLANTinspekta

Ing. František Jirota – emeritní odborný rada a ga-
rant za tlaková zařízení SÚIP a OIP

Ing. Antonín Voříšek – emeritní vrchní rada Dráž-
ního úřadu

Ing. Hana Florianová – emeritní garant za tlaková 
zařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metro-
logii a státní zkušebnictví

Odborné garance a záštity:
•  Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
•  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
•  Hospodářská komora ČR (HKČR)
•	 Technická inspekce České republiky (TIČR)
•  Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)

Vzdělávací akce TLAK´20 je určena pro:
•	 Provozovatele
•	 Osoby	zodpovědné,	správu	
•	 Revizní	techniky
•	 Projektanty
•	 Výrobce	a	dovozce
•	 Opravárenské	organizace
•	 Montážní	organizace
•	 Bytová	družstva	a	samosprávu
•	 Odborné	pracovníky	z	oblasti	průmyslu
•	 Zaměstnance	státní	a	veřejné	správy

Na základě zkušeností řady firem z předchozích 
konferencí upozorňujeme všechny zájemce o kon-
ferenci, že účast pracovníků mohou vykazovat 
jako odborné školení zaměstnanců.

Jednací jazyk:
Vzdělávací akce TLAK´20 je organizována s me-
zinárodní účastí, jednací řečí budou čeština 
a slovenština.

Účastník	obdrží:
•	 Osvědčení o absolvování
• Sborník přednášek a referátů (v tištěné podobě)
• Elektronickou verzi sborníku
• Doprovodné materiály (Seznam aktuálních 

právních předpisů platných pro obor tlakových 
zařízení, Seznam aktuálních norem platných pro 
obor tlakových zařízení) 

POZOR: Zájemci o reklamu musí dodat příslušné 
podklady nejpozději do 8. ledna 2020.

Organizační zajištění:
KAPKA PLUS s.r.o.

Krmelínská 831/44b 

720 00 Ostrava – Hrabová

Kontaktní osoby: 
• Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. – tel.: +420 792 307 805
• Ing. Petr Holub – tel.: +420 777 037 519

Místo konání vzdělávací akce TLAK´20:
Hotel Černigov***
Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50°12‘51.928“N, 15°48‘48.592“E

Dopravní spojení:
Hotel Černigov se nachází v blízkosti autobusového 
a vlakového nádraží, nedaleko od centra města.

Parkování:
• Parkoviště hotelu Černigov (150 Kč/den)
• Parkovací dům Katschnerka, Wonkova ul. (50 Kč/den)
• V ulicích kolem hotelu Černigov s limitem max 

2 hodiny (20 Kč/hodinu) 
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Mediální partner



PROGRAM	VZDĚLÁVACÍ	AKCE	TLAK´20

Přednášející jsou uznávané autority a odborníci 
v oboru, a budou připraveni odpovídat na Vaše 
dotazy v rámci závěrečné diskuze, která uzavírá 
každý den vzdělávací akce. 

Ing. Ondřej Varta   �
Státní úřad inspekce práce, Vedoucí úseku inspekce 
BOZP a VTZ
Činnost SUIP na úseku tlakových zařízení

Ing. Oldřich Küchler  �
Technická inspekce ČR
Činnosti TIČR - poznatky

 Mgr. Zdeněk Veselý  �
Česká agentura pro standardizaci (ČAS)
Možnosti tvorby českých norem, zejména pro provoz 
tlakových zařízení

Ing. Jaroslav Nečas  �
Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce 
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Činnost OIP na úseku – vypsané kontroly

Ing. Roman Řezáč  �
Garant za tlaková zařízení, Technické inspekce ČR
Návrh nového zákona o VTZ – komentář k jednotli-
vým ustanovením návrhu. Podrobné seznámení se 
zněním zákona

Ing. Radek Tolar, Ing. Kamil Liška  �
Ministerstvo obrany ČR
Praktické zkušenosti z revizí tlakových zařízení z pů-
sobnosti ministerstva obrany

Ing. Jiří Fiedor  �
Český báňský úřad
Praktické zkušenosti z revizí tlakových zařízení z pů-
sobnosti České báňské správy

Ing. Antonín Voříšek  �
Místopředseda ATZ, z.s.
Nové právní a technické předpisy pro tlaková zařízení 
s komentářem

Ing. Milan Mocker  �
Inspektor OIP, Ústí nad Labem
Mimořádné události a šetření v působnosti OIP. Po-
znatky z vyšetřování mimořádných událostí OIP, zjiš-
těné nedostatky při kontrolách provozu VTZ 

Assoc. Prof. Ing. Peter Bernasovský, PhD.  �
Výzkumný ústav zváračský, Bratislava
Příklady poškození tlakových zařízení a svarů, příčiny, 
identifikace

Ing. Štěpán Kostelník  �
Poradce FINCENTRUM
Průmyslové pojištění provozovatelů a pojištění zod-
povědnosti obsluh, topičů, osob zodpovědných a re-
vizních techniků

Alois Matěják   �
PLANTinspekta s.r.o., člen představenstva ATZ, z.s.
Nové Nařízení vlády o tlakových zařízeních – komen-
tář návrhu v připomínkovém řízení

Ing. František Jirota  �
Emeritní odborný rada  
a garant za tlaková zařízení SÚIP a OIP 
Nové Nařízení vlády o tlakových zařízeních – přílohy 
1 až 4 k NV.

Ing. Hana Floriánová  �
Emeritní pracovník ÚNMZ pro tuto oblast 
ve spolupráci s garantem TZ
Základní principy PED (směrnice 2014/68/EU)

Ing. Petr Kára  �
ÚNMZ, Garant pro tlaková zařízení
Úloha a povinnosti výrobce tlakových zařízení

Ing. Hana Paterová, PhDr.  �
RITTAL CZECH s.r.o., Manažer kvality
Kvalifikace svářečů a schvalování postupů svařování 
s ohledem na požadavky PED

Ing. Pavel Petrásek  �
APPLUS RTD, divize energy & industry
Zjišťování stavu a degradace tlakových zařízení po-
mocí moderních NDT metod

Ing. Jiří Kuchař  �
IWE, FS ČVUT v Praze
Čištění vnitřních povrchů u nádob a výměníků

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.  �
TESYDO, s.r.o.
Tlaková zařízení v energetické praxi, spalovny, 
výtopny a výměníkové stanice, problémy s jejich 
provozem.

Ing. Miloslav Šimon  �
TÜV SÜD Czech, s.r.o., člen představenstva ATZ, z.s.
Zkušenosti s uváděním sestav do provozu – 
dopady nesprávných postupů na provozovatele 
a revizního technika

Ing. Mojmír Srnec, CSc.  �
Inspektor tlakových zařízení TÜV NORD Czech, s.r.o.
Zkušenosti s aplikací materiálů pro tlaková zaří-
zení a nedostatky průvodní dokumentace

Ing. Ladislav Ouhrabka  �
OIP pro Ústecký a Liberecký kraj,  
člen představenstva ATZ
Vliv historie předpisů z provozu parních kotlů na 
bezpečnost tlakových zařízení v současné době

Ing. Milan Baloun  �
Revizní technik parních kotlů a tlakových nádob 
stabilních
Praktické zkušenosti z provádění revizí z po-
hledu revizního technika, nejčastější chyby, vady 
a zjištění

Petr Matěják  �
PLANTinspekta s.r.o., předseda ATZ, z.s.
Výchozí revize - návaznost na výrobu a uvádění 
do provozu – náplň a rozsah revize

Ing. Roman Váleček  �
inspektor tlakových zařízení I.T.I. Integrovaná 
technická inspekce s.r.o.
Tlaková a bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

 
 Změna programu vyhrazena


