
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na dvoudenní celorepublikový  

seminář č. 128

Vaše číslo objednávky: ..........................................................

Příjmení, jméno, titul: ............................................................

................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.............................................................................................. 

 

E-mail: ................................................................................... 

 

Název a adresa firmy: .............................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

IČ: ......................................... DIČ: .......................................

Tel.: ....................................... 

Přejete-li si zasílat info o školeních a konferencích na Váš 
e-mail, nebo Vaši datovou schránku, pak je zde uveďte:

................................................................................................

Podpis a razítko organizace             Podpis účastníka 

pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, 
vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce  

a pracovníky útvarů BOZP organizací, 
které nakládají s výbušninami 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1. Cena semináře:
 Základní cena  3 752,- Kč
 DPH 21 %     788,- Kč
 CELKEM  4 540,- Kč

  Cena zahrnuje:
  2x oběd
  1x neformální večeře
  3x coffee break  

 Sborník přednášek v elektronické podobě 
 

2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 2 dny před koná-
ním semináře na e-mail nebo na adresu. 

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. 

4. Přihláška na seminář je závazná. Bezplatně ji můžete zru-
šit nejpozději 14 dní před konáním semináře. Zrušení při-
hlášky musí být provedeno písemně. Na seminář je možno 
vyslat náhradní osobu. Pokud přihlášku zrušíte 2-13 dní 
před konáním semináře, bude Vám účtován storno popla-
tek ve výši 50 % z ceny semináře. V ostatních případech 
jste povinni uhradit plnou cenu semináře. 

5. Na základě řádně vyplněné přihlášky vám bude vystaven 
daňový doklad (faktura) se všemi potřebnými údaji k uhra-
zení semináře.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo seminář zrušit při malém po-
čtu účastníků. 

7. Upozorňujeme, že seminář je omezen počtem účastníků – 
max. kapacita je 70 osob. 

KONTAKTNÍ INFORMACE

MONTANEX, a. s.             IČ:    47677180
školicí středisko                         DIČ: CZ47677180
Kasalického 163/13                         tel.: 737 286 945
715 00  Ostrava                         e-mail: as@montanex.cz 
                                                        č. ú.: 253744761/0100

          

pořádá 
dvoudenní celorepublikový  

seminář č. 128  
pro střelmistry, technické vedoucí 
odstřelů, vedoucí trhacích prací, 

odpovědné zástupce a pracovníky 
útvarů BOZP organizací, 

které nakládají s výbušninami 
Přednášejí: 

Michal Roháč, ČBÚ v Praze 
Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze

Ing. Josef Slovák, ČBÚ v Praze
Ing. Josef Turek, ČBÚ v Praze

Ing. David Jung, OBÚ pro území krajů Královéhradeckého  
a Pardubického

Ing. Dušan Špinetti, OBÚ pro území kraje Karlovarského
Ing. Aleš Buřík, Epiroc Czech Republic s.r.o. 

Ing. Zdeněk Máša, Epiroc Czech Republic s.r.o.
RNDr. Bohumil Svoboda, Geodyn, s.r.o.

Ing. Martina Pražáková, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
Praha

doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc., Výzkumný ústav bezpeč-
nosti práce, Praha

kpt. Ing. Radek Volny, HZS ČR
Ing. Přemysl Gromada, Explosia a.s.

Ing. Pavel Diviš, Explosia a.s.
Libor Bártek, Austin Detonator s.r.o.

Vladimír Pravda, Metrostav a.s. 
Miloš Kánský, Rocktech, s.r.o.

 
Termín a místo konání:
10. až 11. listopadu 2020 

Hotel Astra, Srby 184, Tuchlovice (u Kladna)
GPS:  50.1374650N, 14.0322608E

MONTANEX a.s. 
vydavatelství a školicí středisko,
Kasalického 163/13, 715 00 Ostrava
www.montanex.cz



17.15 – 17.40  
Servisní strategie f. Rocktech/Sandvik v nových pod-
mínkách
Miloš Kánský, Rocktech, s.r.o.

18.00 Společenský a debatní večer, občerstvení

2. den – středa 11. listopadu 2020

8.30 – 9.15
Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách
kpt. Ing. Radek Volny, HZS ČR

9.45 – 10.10 
Bezpečnost práce na odloučených pracovištích
Ing. Přemysl Gromada, Explosia a.s.

10.10 – 10.30 
Nové trendy trhavin – ekologické aspekty
Ing. Pavel Diviš, Explosia a.s.

10.40 – 11.15
Vliv použitého roznětu při trhacích pracích na efektiv-
nost výroby a logistiky iniciačních prostředků
Libor Bártek, Austin Detonator s.r.o.

11.15 – 11.40
Destrukce tramvajového depa Praha-Hloubětín 
Vladimír Pravda, Metrostav a.s.

11.40 – 12.00
Srovnání povolování nabývání výbušnin v některých 
státech EU 
Vladimír Pravda, Metrostav a.s.

12.00 – 13.00 Oběd

 
CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je rozšířit znalosti profesních zaměst-
nanců o zkušenosti odborníků z celé republiky, seznámit je  
s připravovanou legislativou, upozornit na některá ustanove-
ní právních předpisů a technických norem a seznámit s mi-
mořádnými událostmi při nakládání s výbušninami a někte-
rými poznatky z kontrolní činnosti. 

U účastníků se předpokládají adekvátní znalosti – lektoři 
se nebudou zabývat všeobecně známými skutečnostmi z ob-
lasti nakládání s výbušninami

UBYTOVÁNÍ

Hotel Astra, Srby 184, Tuchlovice (u Kladna)
GPS:  50.1374650N, 14.0322608E

Objednání zajišťuje na základě e-mailové nebo telefo-
nické objednávky společnost MONTANEX a.s.

Ubytování nahlaste prosím, předem, nocležné si 
hradí každý účastník sám. 

nocleh        ANO   /   NE
nehodící se škrtněte

PROGRAM SEMINÁŘE

1. den – úterý 10. listopadu 2020 
 
 
10.00 – 10.15

Úvodní slovo
Michal Roháč, ČBÚ v Praze 

10.15 – 12.00
Příprava novely zákona o pyrotechnice
Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze  

Evidence výbušnin a hlášení podle § 25f odst. 6 zákona 
č. 61/1988 Sb. vs. oznamovaní přepravy podle § 25f 
odst. 1 cit. zákona a současná problematika nabývání, 
předávání, dovozu, vývozu a tranzitu výbušnin
Ing. Josef Slovák, Ing. Josef Turek, ČBÚ v Praze 

12.00 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.50
Mimořádné události za v roce 2018 a 2019
David Jung, OBÚ pro území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického
Ing. Dušan Špinetti, OBÚ pro území kraje Karlovar-
ského

14.05 – 14.30 
 Optimalizace Epiroc vrtacího nářadí

Ing. Aleš Buřík, Ing. Zdeněk Máša, Epiroc Czech Re-
public s.r.o.

14.30 – 15.00 
Problematika úředního měření seismických účinků 
podle zákona 505/1990,89/2012 ve znění pozdějších 
úprav a novelizované ČSN 730040
RNDr. Bohumil Svoboda, Geodyn, s.r.o.

15.15 – 15.45 
Představení činnosti VÚBP zejména s ohledem na pre-
venci závažných havárií
Ing. Martina Pražáková, Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce

15.45 – 16.15 
Představení projektu: Specifikace požadavků zákona 
o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skla-
dování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických 
výrobků
doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc. Výzkumný ústav bez-
pečnosti práce

16.25 – 17.10  
Záchranné a likvidační práce pomocí trhavin v rámci 
HZS ČR
kpt. Ing. Radek Volny, HZS ČR
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