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Přípravný kurz ke zkouškám revizních tech-
niků elektrických zařízení pro kategorie 
E2A k přezkoušení revizních techniků po 
pěti letech
termín: 6. až 9. dubna 2009 (1. část)

 20. a 21. dubna 2009 (2. část)
Místo: Malý zasedací sál, Střední škola tech-
nická, Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
Zkoušky: 22. dubna 2009
Přednášející: Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. 
s r. o., viceprezident ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďouba-
lík, výkonný tajemník ESČ 
Šestidenní přípravný kurz v rozsahu pro re-
vize elektrických zařízení do 1 000 V, včetně 
hromosvodů a revize strojů, přístrojů a roz-
váděčů, je zaměřen na přípravu ke zkoušce 
nových revizních techniků i pro přezkouše-
ní revizních techniků po pěti letech. Zkušební 
testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvá-
řeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek 
– testové otázky jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách ITI Praha (http://www.iti.cz).  
Kurz je vhodný i pro přípravu ke zkoušce re-
vizních techniků v rozsahu pro kategorii E4 – 
revize elektrických přístrojů, spotřebičů a ruč-
ního nářadí do 1 000 V v objektech třídy A.

ke zkoušce je nutné předložit:
o osobní doklad totožnosti,
o doklad o ukončeném elektrotechnickém 

vzdělání,
o potvrzení o délce odborné praxe,
o osvědčení o odborné způsobilosti v elek-

trotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 
1 000 V v objektech třídy A, včetně hro-
mosvodů, 

o zprávu o cvičné revizi elektrického zaří- 
zení,

o lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 
pro práci revizního technika elektrických 
zařízení a pro práci ve výškách,

o občanský průkaz.

k přezkoušení je nutné předložit:
o osobní doklad totožnosti,
o platný doklad o odborné způsobilosti v elek-

trotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení pří-
slušného druhu a napětí podle požadova-
ného rozsahu osvědčení,

o lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 
pro práci revizního technika elektrických 
zařízení a pro práci ve výškách,

o původně vydané osvědčení revizního tech-
nika,

o výjimku ze vzdělání (byla-li vydána),
o vypracované revizní zprávy z pracovní čin-

nosti revizního technika.

Přípravný kurz k rozšíření osvědčení reviz-
ních techniků elektrických zařízení na vn 
a vvn – E1A
termín: prozatím nebyl stanoven (uskuteční 
se jen v případě zájmu)
Místo: Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
Kurz je vhodný i pro žadatele o přezkoušení 
po skončení pětileté platnosti osvědčení E1A 
jako samostatný modul ke kurzu ESČ pro pře-
zkoušení E2A po pěti letech. Zkoušku pak 
bude možné složit v mimořádném termínu ITI 
22. dubna 2009 v sídle ESČ. Kurz je zaměřen 
na témata, která jsou předmětem zkoušky.

Přihlášky a informace:
elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 
tel.: 244 464 649, 244 464 071
fax: 244 464 072
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz

Elektrotechnický svaz český pořádá

Leading by intelligent bonding technology 

Např.:
n Ochrana součástek před 

manipulací
n Ochrana elektrolytických 

kondenzátorů před 
vibracemi

n Lepidla NCA nebo ACA  
pro technologii flip-chip

n Fixace cívek

Výhody:
n Vytvrzení během několika 

sekund
n Dobrá chemická odolnost
n Použití při vysokých 

teplotách

DELO Industrie Klebstoffe
tel.: +49 8193 9900–0
e-mail: info@DELO.de
http://www.DELO.de


