Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s.

Vás srdečně zvou
na

tradiční seminář s mezinárodní účastí

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ
PRESSURE

21

která se bude konat ve dnech

21.–23. září 2021

v konferenčních prostorách

hotelu Černigov | Hradec Králové
Akce je pořádána v rámci Národního programu kvality
Partner

PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 – PRESSURE´21
Tradiční seminář s mezinárodní účastí pod názvem TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 –
PRESSURE´21 je pořádána každoročně s cílem zvýšení kvality odborných
pracovníků.
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.
Vzdělávací akce TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 – PRESSURE´21 je určena pro:
•
•
•
•
•

Provozovatele
Revizní techniky
Výrobce a dovozce
Montážní organizace
Odborné pracovníky z oblasti průmyslu

•
•
•
•
•

Osoby zodpovědné, správu
Projektanty
Opravárenské organizace
Bytová družstva a samosprávu
Zaměstnance státní a veřejné správy

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

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

 Ing. Kamil Liška
Ministerstvo obrany ČR
Praktické poznatky při provozu tlakových zařízení v rezortu MO ČR

 Ing. Oldřich Küchler
Technická inspekce ČR
Činnosti TIČR – poznatky

 Ing. Antonín Voříšek
Místopředseda ATZ, z.s.
Nové právní předpisy a kvalifikační
standardy v oboru tlakových zařízení

 Mgr. Zdeněk Veselý
MPO Česká agentura pro standardizaci
(ČAS)
České technické normy – jejich používání a vazba na právní předpisy
 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
Alternativní metody vnitřních revizí
a tlakových zkoušek

 Ing. Milan Mocker
Inspektor OIP, Ústí nad Labem
Mimořádné události a šetření v působnosti OIP. Poznatky z vyšetřování
mimořádných událostí OIP, zjištěné nedostatky při kontrolách provozu VTZ
 Assoc. Prof. Ing. Peter Bernasovský, PhD.
Výzkumný ústav zváračský, Bratislava
Morfologické znaky trhlín v zvarových
spojoch
 Ing. František Jirota
Emeritní odborný rada
a garant za tlaková zařízení SÚIP a OIP
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti
s provozem vyhrazených technických
zařízení – komentář

 Ing. Hana Floriánová
ÚNMZ
Směrnice 2014/68/EU (PED), principy,
aplikace a nejasnosti

 Ing. Alena Skutilová
Česká obchodní inspekce
Poznatky z činnosti ČOI na úseku stanovených výrobků a tlakových zařízení

 Ing. Petr Kára
ÚNMZ, Garant pro tlaková zařízení
Nedostatky v dokumentaci PED (EU prohlášení o shodě, certifikáty, návody na
obsluhu a údržbu)

 Ing. Václav Minařík
Česká svářečská společnost ANB – ÚNMZ
Kvalifikace svářečů a schvalování postupů svařování s ohledem na požadavky
PED

 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.
TESYDO, s.r.o.
Bezpečnost, životnost a spolehlivost tlakových zařízení

 Marek Selucký
TESTIMA spol. s r.o.
Měření tlouštěk materiálu v praxi

 Ing. Mojmír Srnec, CSc.
Inspektor tlakových zařízení TÜV NORD
Czech, s.r.o.
Zkušenosti s aplikacemi ASME code pro
splnění PED
 Ing. Ladislav Ouhrabka
OIP pro Ústecký a Liberecký kraj,
člen představenstva ATZ
Milan Kott
KOTT Welders, s.r.o.
Poruchy a následné opravy TZ – kotlů, jejich příčiny a vliv chemické úpravy vody
 Ing. Milan Baloun
Revizní technik parních kotlů a tlakových
nádob stabilních
Praktické zkušenosti z provozu VTZ
a provádění revizí. Nejčastější chyby, závady z pohledu revizního technika
 Petr Matěják
PLANTinspekta s.r.o., předseda ATZ, z.s.
Uvádění TZ do provozu, zkušební provoz
a funkční zkoušky tlakových zařízení
 Ing. Roman Váleček
inspektor tlakových zařízení I.T.I.
Integrovaná technická inspekce s.r.o.
Sestavy tlakových zařízení v praxi

 Ing. Jiří Křivan
ENG Compliance manager, Chart Ferox,
a.s.
Plnící stanice na zkapalněný zemní plyn
pro motorová vozidla, jejich TZ a posuzování shody sestav TZ
 Ing. Miloslav Procházka
TEDIKO
Koroze tlakových zařízení v praxi
 Jakub Forgáč
PLANTinspekta s.r.o.
Kontroly stavu potrubí a parovodů, jejich
závěsů a uložení
 Jan Tomáš
TECHSEAL
Rozebíratelné spoje tlakových
zařízení – časté závady při montáži
a v dokumentaci
 Jiří Nesvadba
Řízené destrukce nádob - ukázky
Změna programu vyhrazena

Součástí společenského večera
bude tradiční předání ocenění
TLAKAŘ ROKU 2021.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Přípravný výbor vzdělávací akce TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 – PRESSURE´21:
Petr Matěják
předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení, PLANTinspekta
Ing. František Jirota emeritní odborný rada a garant za tlaková zařízení SÚIP a OIP
Ing. Antonín Voříšek emeritní vrchní rada Drážního úřadu
Ing. Hana Florianová emeritní garant za tlaková zařízení ÚNMZ
Ing. Pavel Jirásek
inspektor TIČR pro tlaková a plynová zařízení
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)
Jednací jazyk:
Vzdělávací akce TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 – PRESSURE´21 je organizována s mezinárodní
účastí, jednací řečí budou čeština a slovenština.
Účastník obdrží:
• Osvědčení o absolvování
• Sborník přednášek a referátů (v tištěné podobě)
POZOR: Zájemci o reklamu musí dodat příslušné podklady nejpozději do 3. září 2021.
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

•

Karin Hamplová – tel.: +420 606 384 223

Místo konání vzdělávací akce TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ´21 – PRESSURE´21:
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)

závazná PŘIHLÁŠKA
na tradiční vzdělávací akci
s mezinárodní účastí

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ
PRESSURE

21

Uzávěrka přihlášek 10. září 2021

21.–23. září 2021
Hotel Černigov, Hradec Králové

Kontaktní údaje:
Účastník (příjmení, jméno, titul):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Organizace (název, adresa, PSČ):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
IČ:

.........................................................................................................................................

DIČ:

.........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................
E-mail:

.........................................................................................................................................

Kontaktní osoba (příjmení, jméno, titul):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................
E-mail:

.........................................................................................................................................

Závazně objednáváme 
(vyznačte, prosím, zaškrtnutím):


Účast
 Vložné A – základní vložné
5 600 Kč (bez 21 %DPH), cena s DPH 6 776 Kč
 Vložné B – člen ATZ (každý, kdo má uhrazen člen. příspěvek za rok 2020)
4 900 Kč (bez 21 %DPH), cena s DPH 5 929 Kč
 Vložné C – pracovníci TIČR a OIP
2 000 Kč (bez 21 %DPH), cena s DPH 2 420 Kč



Ubytování
ZA ZVÝHODNĚNOU KONFERENČNÍ CENU
 Ubytování I. – dvě noci (21.–23. září 2021);
lůžko na dvoulůžkovém pokoji

1 680 Kč (vč. 10% DPH)

 Ubytování II. – dvě noci (21.–23. září 2021);
jednolůžkový pokoj

2 340 Kč (vč. 10% DPH)

 Ubytování III. – tři noci (20.–23. září 2021)
jednolůžkový pokoj 

3 510 Kč (vč. 10% DPH)

Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek
v celkové výši: ....................................... Kč ve prospěch účtu společnosti KAPKA PLUS s.r.o.:
274367934/0300 u Československé obchodní banky,
Variabilní symbol: 402100.

Datum: .............................................................................................
POZOR !
Po uhrazení vložného bude účastníkům vystaven daňový doklad a předán u prezence.
V případě, že se akce nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného
účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací (viz Podmínky účasti na
otevřených kurzech - obchodní podmínky na www.kapkaplus.cz).
Vyplněnou Závaznou přihlášku, prosím, zašlete co nedříve poštou nebo e-mailem na
adresu:
KAPKA PLUS s.r.o.,
Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava‑Hrabová,
e-mail: k.latalova@kapkaplus.cz

