
PŘIHLÁŠKA 

Přihlašuji se závazně na seminář 
„Jak efektivně a bezpečně udržovat pecní zařízení“, 

který se bude konat 20.4.2017 v Praze. 
 

Účastník 

Příjmení  Jméno  

Společnost  

Ulice  PSČ  

Město  DIČ  

Tel./mobil  E-mail  

 
 
Spojení: 
MHD: metrem C (červená trasa) na stanici Chodov a dále autobusem 177 nebo 
193 na zastávku Volha (3. zastávka).  
Autem: dálnice D1 exit 2, směr Šeberov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

JAK EFEKTIVNĚ A BEZPEČNĚ 

UDRŽOVAT PECNÍ ZAŘÍZENÍ 
S 

 

MINÁŘ 

 

 
 

 

 

 

20.4.2017 
 

Konferenční centrum Sázava, Praha 
 

Chemická 952 (Ekonomická), 148 28 Praha 4 – Kunratice, www.vscht.cz/suz 

 

 

Asociace pro tepelné zpracování kovů 
K Vodárně 531, 257 22 Čerčany 

Tel./Fax: 317 777 772-5 
asociacetz@asociacetz.cz, www.asociacetz.cz 

IČ: 45249903, Registrace na MV ČR dne 30.9.1991, č.j. VSC/1-7785/91-R 

 

http://www.vscht.cz/suz


Program semináře Přednášející 

 

 Ing. Oldřich Honzík, CSc. (ECOSOND s.r.o.) 

 Ing. Pavel Stolař, CSC. (ECOSOND s.r.o.) 

 Ing. Václav Hošek (ECOSOND s.r.o.) 

 Ing. Filip Vráblík (ECOSOND s.r.o.) 

 Ing. Ľuboš Calpaš (Galtex spol. s r.o.) 

 Ing. Půlpytel (Veskom) 

 Ing. Havlas (Suma) 

                       

 

  

 

 

Upozornění 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o Vaši registraci  

na  adrese www.asociacetz.cz   

popř. e-mailem na asociacetz@asociacetz.cz  nejpozději do  13.4.2017. 

Následně Vám bude zasláno potvrzení o účasti. Prezence účastníků začíná v 8.30 
 
Cena pro členy ATZK, studenty a doktorandy denního studia: 900,- Kč 
Cena pro nečleny ATZK: 2.400,- Kč 
 

Platba zálohovou fakturou do 13.4.2017 zaslána e-mailem na Vámi uvedenou 

adresu do 3 dnů po obdržení přihlášky. Nelze platit na místě v hotovosti. 

Seminář musí být uhrazen předem. 

V ceně je zahrnuto: občerstvení po celý den a sylaby přednášek 

 

 

 

Kontakt 

Ing. Alexandra Musilová 

výkonný sekretář ATZK 

Asociace pro tepelné zpracování kovů, z.s. 

K Vodárně 531, 257 22 Čerčany 

Tel./Fax: 00420 317 777 772-5, 00420 604 273 865 

asociacetz@asociacetz.cz, www.asociacetz.cz 

8:30 Registrace účastníků 

 

9:00 Zahájení semináře 

 Údržba senzorů v tepelném zpracování  

- termočlánky, kalibrace výměny termočlánků 

- kyslíkové a vodíkové sondy, kalibrace sond 

 Pravidla údržby vyvíječů ochranných atmosfér  

 Oprava a servis atmosférických pecí v kalírnách  

 Údržba a servis vakuových pecí  

 Řízení a regulace pecí a vyvíječů  

 Koncepce a údržba kalicích lázní  

 Provoz a údržba pracích zařízení  

 Provozní údržba solných lázní  

 Servis a údržba hořáků  

 Údržba chladících systémů pecních zařízení a jejich modernizace  

 Údržba zařízení z pohledu norem  

 

16:00 Závěr a diskuse  

 

 

  

http://www.asociacetz.cz/prihlaska-na-seminar/?a=303
mailto:asociacetz@asociacetz.cz
mailto:asociacetz@asociacetz.cz
http://www.asociacetz.cz/

