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ARTEZ 2009
45. celostátní aktiv revizních techniků elek-
trických zařízení
Termín konání: 27. až 28. ledna 2009
Místo: VŠE Praha
Odborný garant:  Ing. Miloslav Valena 

JUDr. Zbyněk Urban
Hlavní témata:
o	Požáry iniciované elektrickým zařízením 

a některé zjištěné příčiny vzniku požáru 
(pplk. Ing. Vladimír Vonásek)

o	Komentář k vyhlášce č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochra-
ny staveb se zaměřením na užívání staveb 
(plk. Ing. Květoslava Skalská)

o	Poznatky z inspekční činnosti na elektric-
kých zařízeních (Ing. Josef Vozobule)

o	Revizní zpráva a RT při haváriích a úra-
zech el. proudem v pohledu nových před-
pisů a norem (Ing. Miloslav Valena)

o	Význam předpisových ustanovení v práci 
revizního technika elektrických zařízení 
(JUDr. Zbyněk Urban)

Semináře a školení vzdělávací agentury Unit
o	Změny v novele ČSN 33 2130 pro vnitřní 

el. rozvody (Ing. Karel Dvořáček)
o	Problematika souboru norem ČSN EN 

62305 a uplatnění TNI 34 1390 (Ing. Jiří 
Kutáč)

o	Změny v technické normalizaci v roce 
2009 (Ing. Vincent Csirik)

o	Elektrická zařízení a zachování jejich pro-
vozuschopnosti v mimořádných podmín-
kách požáru (Ing. Jiří Burant)

Doprovodný program:
o	výstava výrobků a služeb,
o	tombola.

Přípravné kurzy ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení
Termín konání: 13. ledna až 3. března 2009
přednášky a konzultace:  13. a 20. ledna, 

3., 10. a 17. února, 
3. března

zkoušky: 4. března 2008
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Přípravné kurzy jsou určeny pro nové ucha-

zeče o získání osvědčení revizního techni-
ka elektrických zařízení (RTEZ) nebo pro 
ty, kteří si chtějí jeho rozsah rozšířit. Sou-
částí šestidenního školení je nejen seznáme-
ní s normami, vyhláškami a zákony týkající-
mi se činnosti RTEZ, ale také konzultace nad 
otázkami ze zkušebních testů a vypracování 
cvičných revizních zpráv. 

Doškolení a přezkoušení RTEZ 
Termín konání: 24. až 26. února 2009
zkoušky: 4. března 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Doškolení je určeno revizním technikům, 
kterým končí po pěti letech platnost osvěd-
čení. Účastníci budou seznámeni se změna-
mi norem, vyhlášek a zákonů týkajících se 
činnosti RTEZ. Podstatnou část kurzu budou 
tvořit konzultace nad správnými odpověďmi 
na testové otázky.

Další informace a přihlášky na adrese:
http://www.unit.cz

15. ročník předního světového veletrhu po-
užitých strojů a zařízení Resale se bude konat 
od 22. do 24. dubna 2009 v Karlsruhe (Ně-
mecko). Tento ročník chystá pro zájemce roz-
šířenou nabídku služeb mj. také v komunikaci. 
Pořadatel veletrhu přidal mezi jazyky užívané 
při komunikaci s návštěvníky např. ukrajinšti-
nu, takže nabídka Resale je teď v ukrajinštině 
k dispozici jak v podobě tištěné, tak on-line. 

Dále byla rozšířena internetová nabídka i v ji-
ných jazycích, jako např. v perštině či albán-
štině. Pro vystavovatele bude rozšířena nabíd-
ka on-line služeb. On-line katalog Resale od 
dubna 2008 v ničem obsahově nezaostává za 
katalogem tištěným – podrobná funkce podle 
speciálních nabídek strojů vystavovatelů do-
konce umožňuje ještě efektivnější vyhledává-
ní. On-line vyhledávač ocení vystavovatelé po 

celý rok, neboť bezplatně umožňuje zadávat 
poptávky po jejich strojích. Internetová strán-
ka http://www.resale-germany.com se již od 
září 2008 plně zaměřuje na nadcházející udá-
lost v dubnu 2009 – nová náplň, přepracované 
download-centrum, více multimediálních ob-
sahů než dříve. Zatímco se rozbíhá návštěv-
nická reklamní kampaň, několik vystavovate-
lů má již zajištěno svůj stánek. S

RESALE 2009

Česká metrologická společnost pořádá ve 
dnech 18. a 19. března 2009 v Plzni (Dům 
kultury Inwest) 18. mezinárodní konferenci 
měřicí techniky pro kontrolu jakosti. Kon-
ference je spojena s rozsáhlou výstavou mě-
řicí, kontrolní a zkušební techniky z oblasti 
strojírenských měření (délky, negeometric-
ké veličiny, přístroje pro zkoušky materiálu, 

NDT, přístroje pro kalibraci měřidel a systé-
my pro řízení a kontrolu technologických pro-
cesů). Výstava bude otevřena po celou dobu 
konání konference. Na konferenci navazuje 
fakultativní program (20. března 2009), je-
hož součástí bude workshop měření elektric-
kých a neelektrických měření na FEL ZČU, 
a konzultační den spojený s prohlídkou kali-

bračních laboratoří a zkušeben. Konference 
je určena pro pracovníky útvarů řízení kvali-
ty, technické kontroly a metrologie, metrolo-
gických laboratoří, zkušební techniky, tech-
nology a pro učitele vysokých a středních 
škol příslušného zaměření.
Další informace na:
http://www.csvts.cz/cms

Konference měřicí techniky v Plzni

Národní koordinační skupina (NKS) pro 
digitální vysílání v České republice vydala 
aktuální doporučení k úpravám společných 
televizních antén (STA) při přechodu na di-
gitální televizní vysílání. Pracovní skupina 
identifikovala základní modely řešení pří-
jmu signálu zemského digitálního TV vysí-

Úpravy STA při přechodu na digitální vysílání

lání DVB-T prostřednictvím STA a v pod-
statě popsala hlavní zásady pro realizaci 
úprav. Každá společná anténa je však pod-
le rozsahu, provedení, příjmových podmí-
nek, kvality servisu, a především stáří vel-
mi individuální zařízení. Způsob přechodu 
na distribuci digitálního signálu prostřednic-

tvím STA nelze proto řešit zcela univerzál-
ně, ale v závislosti na konkrétních podmín-
kách. Zobecnění modelů řešení je připrave-
no jako doporučení pro servisní společnosti 
i jako podklad zajišťující základní informo-
vanost obyvatel.
[Tiskové materiály NKS.]


