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�3. celostátní setkání elektrotechniků v Brně

Místo konání: Střední škola informatiky 
a spojů, Brno, Čichnova 23, Brno-Jundrov, 
Kongresový sál
(tramvajová linka brněnské městské dopravy 
č. 1, směr Bystrc - Ečerova, zastávka Vozovna 
Komín, jedenáctá zastávka od Brno Hl. ná-
draží) 

Odborný garant akce: Ing. Vincent Csirik 
– Český normalizační institut Praha
 
Hlavní odborná témata školení 
o	Nové elektrotechnické normy v oblasti pra-

videl pro elektrotechniku
o	Barevné označování vodičů podle platných 

ČSN
o	Připojení měřicích zařízení v odběrných 

místech napojených ze sítí nn
o	Technické normalizační informace (TNI) 

jako komentáře k vydaným ČSN TNI 
33 2000-4-41; TNI 33 2000-5-54 ,TNI 
33 2000-6; TNI 33 2000-7-701; TNI 
33 2000-7-702; TNI 33 2140

o	Navrhování nouzového osvětlení podle 
platných ČSN

o	Zásady přezkušování revizních techniků 
podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

o	Požadavky na provedení elektrické insta-
lace v prostorách nebezpečných a zvlášť 
nebezpečných podle ČSN 33 2000-5-51 
ed. 2.

o	Silová požárně bezpečnostní zařízení a je-
jich uplatnění v praxi.

Účastníci obdrží
o	osvědčení o absolvování kvalifikačního se-
mináře podle norem ISO 9000,

o	sborník přednášek, obsahující příspěvky 
předních odborníků v dané oblasti.

Časový harmonogram obecně
8.00–9.00 prezentace účastníků
9.00–12.00 přednášky
12.00–12.45 oběd
12.45–16.00 přednášky

Program přednášek

středa 17. 9. 2008 
Ing. Vincent Csirik – Český normalizační 
institut Praha
Nové elektrotechnické normy v oblasti pravi-
del pro elektrotechniku v roce 2008 – Barevné 
označování vodičů podle platných ČSN.

Václav Macháček – dlouholetý pracovník 
energetiky – ČENES, o. s. 
Shody a rozdíly v technických podmínkách 
pro připojení měřicích zařízení v odběrných 
místech napojených ze sítí nn regionálních 
provozovatelů distribučních soustav.

Ing. Michal Kříž  – IN-EL s. r. o. Praha
České technické normy a technické normali-
zační informace TNI 33 2000-4-41 komentář 
k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2; TNI 33 2000-5-54  
komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 a TNI 
33 2000-6 komentář k ČSN 33 2000-6.

Ing. Jiří Sluka –  ITI Praha
Požadavky na provedení elektrické instala-
ce a výběr zařízení v prostorách nebezpeč-
ných a zvlášť nebezpečných dle požadavků 
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. v závislosti na ur-
čení vnějších vlivů.

čtvrtek 18. 9. 2008 
František Kosmák – bývalý inspektor Stát-
ního odborného dozoru
Navrhování nouzového osvětlení podle plat-
ných ČSN.

Ing. Josef Vozobule - ITI Praha
Přezkušování revizních techniků podle vyhláš-
ky č. 50/1978 Sb., nejčastější problémy, které 
se vyskytují u předkládaných revizí při ústní 
části zkoušek, vztah starého zařízení k novým 
normám, souběžná platnost norem, podmín-
ky měření apod.

Ing. Karel Dvořáček  - člen TNK č. 22 a 76 
a autorizační komise ČKAIT

České technické normy a technické normali-
zační informace TNI 33 2000-7-701 komentář 
k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2; TNI 33 2000-7- 
-702 komentář k ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 
a TNI 33 2140 komentář k ČSN 33 2140.

Josef Honzík – INSTALACE PRAHA s. r. o.
Silová požárně bezpečnostní zařízení a jejich 
uplatnění v praxi s přihlédnutím k nové vy-
hlášce o tech. podmínkách požární ochrany 
staveb č. 23/2008 Sb. 

pátek 19. 9. 2008
9.00–15.00
Individuální návštěva Mezinárodního strojí-
renského veletrhu – areál Výstaviště

Dne 17. 9. 2008 je pro účastníky celého se-
tkání připravena  pozvánka na Bowlingo-
vý turnaj elektrotechniků o věcné ceny 
spojený s občerstvením. V případě účas-
ti pouze jeden den CSE je možné vstupen-
ku na turnaj zakoupit – cena vstupenky je 
400 Kč/osoba. 

13. CSE je
o	zařazeno do Projektu celoživotního vzdě-

lávání členů ČKAIT,
o	akreditováno na Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR ve vzděláva-
cích akcích, které jsou pořádány v rám-
ci systému dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků (DVVP) pod č. j. 10819/ 
/2006-25-160,

Pořadatel a organizační garant 13. Celostát-
ního setkání elektrotechniků
L. P. Elektro s. r. o.
Novoměstská 1a, 621 00 Brno
Lenka Parýzková mobil: +420 608 983 830
Eva Doležalová mobil: +420 775 933 890 
Věra Doležalová mobil: +420 775 933 894
fax: +420 545 234 004
e-mail: seminare@lpelektro.cz

Jednatelka agentury LP Elektro paní Lenka 
Parýzková s odborným garantem semináře 
Ing. Vincentem Csirikem (ČNI) při zahájení 
loňského CSE v Brně

Pořádá agentura LP Elektro
Seminář je součástí doprovodného programu 50. MSV 
Spolupořadatel - Veletrhy Brno a. s.
Časopis Elektro je mediálním partnerem akce

17. až 19. 9. 2008 – po dobu konání 50. mezinárodního strojírenského veletrhu v brně

Bowlingový turnaj LP Elektro 2008
13. Celostátní setkání elektrotechniků 
v Brně


