referáty
Seminář soudních znalců ve znamení
mimořádných událostí
V pořadí již 6. seminář Unie soudních znalců, který se již tradičně konal v Modřanském biografu, měl pracovní název Rozbor mimořádných událostí z pohledu soudních znalců. Jeho hlavní osou,
jak název napovídá, byla analýza případů, kde kterým by bývalo
nemuselo dojít, kdyby byly dodrženy požadavky norem a dalších
souvisejících předpisů.

Seminář o vnějších vlivech v Čechii
Pokud bychom měli definovat nějaký bod, kde začíná elektrická spolehlivost, a především bezpečnost, asi bychom museli jít proti toku času
až do okamžiku, kdy se určují vnější vlivy v daném objektu či prostoru.
Správné stanovení vnějších vlivů je tedy zcela zásadním počinem. Jde
o jednu ze základních charakteristik, ze které vychází projektant uvažující o volbě a výběru vhodných elektrických zařízení pro jím navrhovanou elektroinstalaci, montážní firma při posuzování, zda se zadání díla
shoduje s dokumentací a těmito charakteristikami, pro revizního technika, který se připravuje k vykonání výchozí, popř. pravidelné revize.
O tom, že určení vnějších vlivů je nejen důležité, ale také ne vždy
zcela snadné, se mohli přesvědčit účastníci semináře s názvem Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3,
který pořádala vzdělávací agentura L. P. Elektro 6. listopadu v Praze.
Hlavními protagonisty tohoto semináře byli Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT, a Ing. Jan
Hlavatý, projektant, autorizovaný inženýr. Zatímco Ing. Dvořáček se ve
své přednášce zaměřil na vnější vlivy z hlediska legislativy (provozní podmínky a vnější vlivy podle ČSN, přehled vnějších vlivů a jejich

Obr. 1. Seminář Unie soudních znalců zahájil její předseda Ing. Jiří Kutáč

Seminář zahájil Ing. Jiří Kutáč (obr. 1), předseda Unie soudních
znalců, který hned poté navázal svým příspěvkem týkajícím se požárů iniciovaných chybami v ochraně před bleskem. Semináře se
jako přednášející účastnili také členové Unie soudních znalců ze
Slovenska (Ing. Meravý a Mgr. Herman), kteří ve svém vystoupení prezentovali případy ledabylé práce některých slovenských elektrotechniků, včetně těch, které skončily tím nejhorším možným způsobem, totiž smrtí.
O tom, že je lepší prevence a dobře odvedená
elektrikářská práce, než
rozbory mimořádných událostí končících škodami
na majetku a zdraví, se snažili přesvědčit účastníky tohoto semináře další přednášející. V tomto duchu prezentovali svou přednášku
JUDr. Zbyněk Urban, člen
Unie soudních znalců, který pohovořil o požadavcích
na normální provoz spotřebičů a zajištění bezpečnosti z hlediska škod na zdraví a majetku, a Ing. Jiří
Sluka (obr. 2), TIČR Ústí
nad Labem, jehož tématem
byl návrh, výběr a zřizoObr. 2. Ing. Jiří Sluka při své přednášce vání elektrických instalací
o elektroinstalacích v prostředích s nev prostředí s nebezpečím
bezpečím výbuchu
výbuchu.
Tato akce, na které byl časopis Elektro mediálním partnerem, rozhodně patří k těm, které velkou měrou přispívají ke zkvalitnění práce
elektrotechniků v širokém spektru profesí, projektanty počínaje a elektroinstalatéry konče. Jen dobrá informovanost a učení se z chyb „těch
druhých“ může být zárukou nejen kvalitní práce elektrotechnika, ale
také bezpečnosti pro všechny.
(text a foto: Kl)
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Obr. 1. Ing. Karel Dvořáček při své přednášce o vnějších vlivech z pohledu norem

Obr. 2. Živá diskuse s přednášejícími na téma vnější vlivy v plně obsazeném přednáškovém sále hotelu Čechie – v popředí vlevo Ing. Jan Hlavatý,
vpravo Ing. Karel Dvořáček

stanovení ve složitých prostorech a výjimky pro specifická prostředí),
Ing. Hlavatý připravil několik typických příkladů pro vypracování protokolu o vnějších vlivech v praxi (pro prostor s normálními vlivy, rodinný dům, obytný vícepodlažní dům, administrativní budovu, skladovací
halu, dílny pro dřevovýrobu, domov důchodců a zdravotnické zařízení).
Že je o tuto problematiku opravdu velký zájem, svědčil jak plný
přednáškový sál, tak četné dotazy i živá diskuse s přednášejícími. Tuto
akci, kde byl časopis Elektro mediálním partnerem, lze hodnotit velmi
pozitivně jak z hlediska výběru tématu, tak organizace. Velkou zásluhu
na tomto úspěchu měli nepochybně sami přednášející, kteří se v průběhu
přednášek i v diskusi skvěle doplňovali, a tvořili tak navenek kompaktní
a sehraný tým, a to i přes to, že to bylo jejich první společné vystoupení.
(text a foto: Kl)
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