
      UNO PRAHA, spol. s r.o., Thámova 396/1, Praha 8 

           provozovna: Na Návsi 342/2, 252 18 Úhonice 
 

Zveme Vás na odborný seminář 
 

ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  KKVVAALLIITTYY  VVEE  SSVVAAŘŘOOVVÁÁNNÍÍ  

TTEERRMMOOPPLLAASSTTŮŮ  VV  PPLLYYNNÁÁRREENNSSTTVVÍÍ  AA  VVOODDÁÁRREENNSSTTVVÍÍ 
 
Odborný seminář je zaměřený na svařování trubních rozvodů ve vodárenství a plynárenství, 
na svařování konstrukcí, navrhování konstrukcí a posuzování termoplastových trubních 
konstrukcí. Seminář je určen pro techniky, technology, pracovníky NDT kontroly a další 
zájemce z oboru. 
 

Seminář je klasifikován dvěma body Odborného plynárenského vzdělávání 
v 1. pololetí 2018 

 
Termín semináře:   16.4. – 17.4.2018 (2 dny) 
Místo konání:  Velké Pavlovice, areál penzionu „U Hiclů“ 
Začátek :   9.00 hod. 16.4.2018  
 
Program semináře: 
16.4.2018 
08.30 – 09.00 – Prezence účastníků 
09.00 – 09.50 – Systémy kvality a jejich zabezpečování u firem – V. Šponer 
10.00 – 11.00 – Novinky v normách a pravidlech TP G pro svařování plastů – L. Ondráček 
11.15 – 12.15 – Novinky v sortimentu – Bezpečné potrubní systémy pro budoucí generace
      – Ing. Daniel Šnajdr, Egeplast GmbH 
12.15 – 13.15 – Oběd 
13.15 – 14.15 – Elektrosvářečky a svářečky na tupo GEORG FISCHER, nejčastější chyby 
                          při svařování – Z. Tesař, Titan- Metalplast, s.r.o. 
14.30 – 15.30 – Statická analýza termoplastového potrubí a konstrukcí  

– Ing. Roman Gratza, Ph.D.  
15.30 – 16.00 – Prezentace firem – materiály, strojní zařízení   

   Shrnutí diskuse k přednáškám 
18.00    - Večeře   
19.00               - Neformální diskuse k problematice 
17.4.2018 
09.30 – 10.30 – Materiály pro rozvody plynu a vody, pro konstrukce z termoplastů 
                          – Ing. Josef Melichar, Simona-Plastics CZ, s r.o. 
10.40 – 11.15 – Certifikace firem v plynárenství ve vztahu k novým pravidlům 
                          – Karel Richter, GAS s.r.o.  
11.20 – 12.30 – Nové trendy a zkušenosti ze svařování polyethylenů – Ing. A. Bareš  
12.30 – 13.30 – Ukončení a Oběd 
 
Další informace k semináři: 

 Organizace: Seminář probíhá první den od 9:00 do 16:00 hod., druhý den od 9.00 do 
13.30 hod. (hodinová přestávka na oběd)  

 Odborný garant: Vlastimil Šponer, tel.: 603 583 046, e-mail: skola@uno.cz 

 Organizační garant: Kateřina Havelková, tel.: 734 316 438, e-mail: skola@uno.cz                                                        

 Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu 

 Cena:  3.800,- Kč (bez DPH 21%) za jednu osobu bez ubytování 

 Ubytování: je zajištěno v penzionu „U Hiclů“ - www.uhiclu.cz , přihlášení a platbu si 
provádějí účastníci sami – tel. 606 606 432. Požadavek na předběžnou rezervaci 
vyznačte prosím v přihlášce  

 Platba: Platbu lze poukázat na účet vedený u Equa Bank, č. účtu: 1025207061/6100, 
variabilní symbol: 260118, fakturou na základě objednávky nebo v hotovosti na místě před 

začátkem kurzu 

 Přihlášku lze zaslat e-mailem:  skola@uno.cz 

http://www.uhiclu.cz/

