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VIII. ročník semináře 
   
 
 

 
 
  

 DEN PRO KOTLE 2017  
 

12. 4. 2017 
v konferenčním sále 

 
ELEKTRÁRNY TŘEBOVICE (ETB) 

 
 
Zaměření a cíl semináře 

 
Cílem je seznámit se s nejnovějšími poznatky předních odborníků s mezinárodní účastí a hostů 
semináře pracujících v oblastech provozu a údržby tepelně energetických zařízení, s aktuálními 
problémy a perspektivami tohoto oboru. 
 
Odborná problematika je zaměřena na seznámení technických pracovníků se současným 
stavem techniky, s materiálovými problémy, provozními zkušenostmi, spalováním různých 
druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů, metodami snižování emisí, metodami 
údržby a novými diagnostickými technologiemi. 
   
V doprovodném programu je možnost prezentace výrobních a dodavatelských společností a 
navázaní dalších odborných i obchodních kontaktů. 
   
Odborná garance semináře: 

 
Ing. Lukáš Baran 

Ing. Přemysl Ryšavý 

Ing. David Mikuláš Ph.D. 

Ing. Libor David 

Ing. Ivo Strak 

 
Organizační výbor semináře: 

 
Ing. Miroslav Pajchl – ředitel společnosti AmpluServis, a.s. 
Mobil :  +420 602 749 580 
 
Ing. Daniel Šlachta  – vedoucí obchodního útvaru 
Mobil : +420 724 009 488 
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Mgr. Veronika Růžičková – asistentka ředitele společnosti 
Mobil : +420 724 196 106 
 
Ing. Jozef Dorociak – IT podpora 
Mobil: +420 606 671 411 

 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na VIII. ročník odborného semináře „DEN PRO KOTLE 2017“,   
který se bude konat dne 12. 4. 2017 v prostorách konferenčního sálu ETB. 
Organizátoři Vám nabízejí možnost získat nové informace, poznatky a vyměnit si zkušenosti a 
názory z oblasti technologií, materiálů a metod údržby používaných v energetickém průmyslu. 
 
Termín a místo konání: 
  

 12. dubna 2017 (středa) od 9:00 – 14:45 hod., 

 ELEKTRÁRNA TŘEBOVICE (ETB) – konferenční sál, Ostrava-Třebovice. 

 
Tématické okruhy semináře: 

 
 výrobní technologie, 

 provoz, údržba a modernizace energetických zařízení, 

 provozní diagnostika a měření, 

 životnost a spolehlivost komponent, 

 materiály pro energetiku. 
 
Jednací jazyk:  

 
  čeština, slovenština 
 
Přednášející mají k dispozici: 

 
  notebook, dataprojektor. 

 
 Další informace: 

 
 časový harmonogram a program jednání semináře uveden v programu, 

 po ukončení semináře budou přednesené prezentace vydány na flash discích, 
 změna programu a přednášejících vyhrazena. 


