
XIV. ročník ELTECH 2017
12. – 14. 9.2017 – Hluboká na Vltavou

Čtrnácté celostátní setkání elektrotechniků i letos
proběhne v prostředí SOŠE a Centra odborné přípravy 
v blízkosti krásného zámku Hluboká nad Vltavou, pod
záštitou generálních partnerů E.ON., MICRONIX a FLUKE. 

pozvánka



PROGRAM KONFERENCE 

ÚTERÝ 12. 9. 2017

08.30 – 10.30 Prezence

10.30 – 11.15 Zahájení, přivítání generálního partnera E.ON

11.15 – 12.15 Postup při připojení nového odběrného místa k elektřině
Ing. Zdeněk Máca, Ing. Jan Volek, E.ON Distribuce

12.15 - 12.30 Přestávka

12.30 – 13.30 Oběd

13.30 – 14.15 Posuzování shody u strojních zařízení podle nařízení vlády 176/2008 Sb 
a Evropské směrnice 2006/42 ES
Ing. Karel Špirk, inspektor a gestor TÜV SÜD Czech pro strojní a elektrické 
zařízení včetně EMC

14.15 - 14.30 Přestávka

14.30 - 15.15 Elektrické pracovní stroje a normy související
Ing. Karel Špirk, inspektor a gestor TÜV SÜD Czech pro strojní a elektrické 
zařízení včetně EMC

15.15 – 16.00 Jak spolehlivě modernizovat zařízení nn a vn - Modernizace zařízení nn a vn, 
která jsou za hranicí své mechanické nebo elektrické životnosti a již nelze 
zajistit jejich plnohodnotný servis a zaručit bezpečný provoz.
Milan Klimenda, Schneider Electric

16:00 – 16:30 Coffee Break

16:30 – 17:15 Tecomat Foxtrot – Univerzální systém pro instalaci v chytrých domech Od měření 
energií k optimalizaci jejich spotřeby 
Ing. Jaromír Klaban, obchodní ředitel TECO a. s, Kolín



17:15 – 17:45 Podlahové vytápění, návrh, provoz, údržba a revize. Vytápění rodinných domů 
topnými kabely, jaké jsou možnosti, typy regulace 
Ing. Dušan Pavlík – V systém

17.45 - 18.30 Revize svářeček
Ing. Leoš Koupý, obchodní ředitel ILLKO Blansko

18.30 - 19.30 Večeře

19.30 - 22.30 Ochutnávka moravského vína

STŘEDA 13.9.2017 

07.30 - 8.30 Snídaně

08.30 - 9.15 Přivítání generálních partnerů FLUKE a Micronix Praha
Kvalita el. energie, analýza silových sítí 
zástupce FLUKE

09.15 - 10.00 Predikce a údržba pomocí infrakamer 
Ing. Přemysl Hejduk, Micronix Praha

10.00 - 10.15 Přestávka

10.15 - 11.00 Revize elektrických zařízení a instalací, chyby při revizích a psaní revizních zpráv
Ing. Miroslav Sýkora, revizní technik elektrických zařízení

11.00 - 11.45 Vyhodnocování výsledků měření při revizích, měření přepěťových ochran, jaké 
napětí používat při měření izolačního odporu u přepěťových ochran, na co si dát 
pozor, aby nedošlo k poškození přepěťové ochrany 
Ing. Ján Meravý, soudní znalec v oboru elektrotechnika, člen Unie soudních 
znalců České republiky, člen technické komise TK 84 pri SÚTN.

11.45 - 12.30 Jak dále postupovat při ochraně před zásahem blesku po zrušení norem ČSN 
(STN) 34 1300, STN 341391 a STN 34 1398? 
Ing. Ján Meravý, soudní znalec v oboru elektrotechnika, člen Unie soudních 
znalců České republiky, člen technické komise TK 84 pri SÚTN.



12.30 - 13.30 Oběd

13.30 - 14.30 Postupy při provádění revizí. Ověření bezpečnosti el. instalace. Základní 
informace vyplývající z nové ČSN 33 2000-6 ed.2. Základní změny 
v ČSN EN 61140 ed. 3. Zařazení částí normy 2000- 4-41 do této normy, 
zkušenosti z praxe čeho by se měli revizní technici vyvarovat při používání normy 
ČSN 33 2000- 6 - 61
Valdemar Nosákovec, inspektor elektrických zařízeni I.T.I. - Integrovaná 
technická inspekce spol. s r. o.

14.30 - 16.00 Ostrovní a hybridní fotovoltaické elektrárny, typy fotovoltaických panelů a jejich 
umístění rozdíly mezi síťovými, ostrovními a hybridními měniči baterie, olověné, 
LiFePO4,Lion, nejčastěji dotazy a odpovědi z praxe
Ing. Martin Kolařík, Ostrovní elektrárny s.r.o.

16.00 - 16.30 Coffee Break

16.30 - 17.30 Nová koordinovaná norma EU EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační 
a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách. 
Ing. Michal Klauber, technický ředitel, Kabelova Kabex a.s.

17.30 - 18.00 Ověření návrhu „rozváděčů”, automatické generování popisek na přístrojů
barevné odlišení fází na popiskách, rozšíření přístrojů o elektroměry, 
rozšíření výběru skříní
Ing. Roman Hudeček, jednatel společnosti Bonega

18.00 - 18.30 Systémy komplexní domácí automatizace
Ing. Richard Sobotka, YATUN, s. r. o.

18.30 - 19.30 Osobní volno

19.30 - 22.30 Raut

PLÁNOVANÉ EXKURZE 

14. 9. 2017 
Exkurze I. Prohlídka Pivovaru Budvar, s možností zakoupení vybraných vzorků, 

a posezení v pivovarské restauraci včetně možnosti oběda 
Exkurze II, Prohlídka zámku Hluboká
Exkurze III. MVE Římov se dvěma Francisovými turbínami ve správě Povodí Vltavy 



CENY

Vložné 
pro jednoho účastníka 3500 Kč/os 2x snídaně v ceně ubytování zdarma 

3x oběd, dva chody - polévka + hlavní jídlo 180Kč/os/den 
1x večeře, dva chody - polévka + hl. jídlo 180 Kč/os 
Raut 13. 6. zdarma 

Ubytování: 2x dvoulůžkový pokoj 1600 Kč/ 800 Kč /osoba/1 noc 2x 
jednolůžkový pokoj výjimečně po dohodě s pořadatelem 
1200 Kč/osoba/1noc 

EXKURZE 

v I. Exkurze 
Pivovar Budvar, prohlídka města, kapacita 45 účastníků. Ochutnávka piva, s možností oběda v pivo-
varské restauraci 300 Kč/os /včetně dopravy ve vlastní režii

vII. Exkurze
Zámek Hluboká 160 Kč/os, doprava vlastní 

vIII. Exkurze 
MVE Římov ve správě Povodí Vltavy s prohlídkou dvou Francisových turbín, kapacita 25 účastníků 
250 Kč/os/ v četně dopravy 

SLEVY
Slevy při přihlášení a provedení úhrady do 15.7.2017 500Kč/os 
Slevy při přihlášení a provedení úhrady do 31.7.2017 250Kč/os 
Sleva za opakovanou účast 500 Kč/os 
Akce 2 + 1 3500 Kč 

(při přihlášení 3 účastníků na jednu přihlášku má jeden účastník vložné zdarma ) 

Požadované služby vyznačte, účastnický poplatek vypočítejte podle poskytnutých slev z vložného 
a poskytnutých služeb, ubytování , stravování a exkurzí. 

Zdroj: Budějcká drbna



Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu: hala@etm.cz. Po obdržení faktury uhraďte na
účet přadatele.

ETM LONDON LTD, Odštěpný závod Vraňany, Vraňany 233. 
IČ: 06113371 

Kontakt: Ing. Pavel Hála, tel.: +420 778 008 250, 
e-mail:hala@etm.cz 

Nejsme plátci DPH 

Generální partneři

Hlavní partneři

Mediální partneři

Partneři



Domov mládeže Střední odborné školy elektrotechnické 
a Centra odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou

Všechny pokoje jsou krásně a čistě zařízeny, ve společné buňce najdetesamostatné sociální zařízení 
a sprchy.
Ti z Vás, kteří si nevyberou ani jednu exkurzi, a přesto se chcete někampodívat, pak Vás ředitel školy,
pan ing. Staněk, zve k prohlídkám dílenských prostorů přímo v objektu školy na Hluboké.
Zde se můžete seznámit s odbornou výukou a kdo ví, možná sem přihlásit i Vaše děti ke studiu.


