
                                                       

 

 

 
 

 

 

Pozvánka  na  15. ročník  semináře: 

„Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ 

 
 

Vážení obchodní přátelé,  

 

dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý ročník odborného semináře pro potřeby 

elektrárenských a teplárenských provozů, který pořádají firmy TESPO engineering s.r.o., 

WEIR MINERALS CZECH & SLOVAK, T-PROJECT Group spol. s r.o., PROVYKO s.r.o., 

EUTIT s.r.o., ENVIRMINE-ENERGO a.s., MOSA Solution s.r.o. 

Seminář proběhne ve dnech 23.5. a 24.5.2012 tradičně v hotelu Lázně Sedmihorky u 

Turnova v oblasti Českého ráje. Součástí tohoto semináře je i společenský večer, na který Vás srdečně 

zveme. V rytmu country hraje opět kapela ŠVEHOLNÍCI. 

 

Účastnický poplatek činí 600,- Kč. Poplatek bude vybírán oproti potvrzení při prezenci 

účastníků před zahájením semináře dne 23.5.2012. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi a dovolujeme si Vás požádat o upřesnění počtu Vašich 

spolupracovníků, kteří se také semináře zúčastní. Žádáme Vás též o sdělení i v případě, pokud se této 

akce nebudete moci účastnit. 

 

Podrobné informace Vám budou zaslány v měsíci květnu 2012. 

 

Účast potvrďte, prosím, nejpozději do 30.4.2012 písemně (faxem, poštou, e-mailem) na adresu 

agentury, která pro nás seminář organizačně zajišťuje: 

 

 

AD&M, Ing. Petra Adamová, Urxova 470, 708 00 Ostrava-Poruba, 

e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz., tel./fax: 59 691 99 77 

 

 

Bližší informace : 

 

TESPO engineering s.r.o., Ing. Radek Strnad, tel.: 543 331 296 – 7, 

                                              e-mail: strnad@tespo-eng.cz 
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TÉMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: 

 
Termín konání semináře: 23 a 24. května 2012. 

 

TESPO engineering s.r.o.: Ing. Radek Strnad 

Nová technologie podávání a dávkování paliva do roštových kotlů (uhlí, biomasa, směs 

uhlí a biomasy) 

Některé zajímavé aplikace realizované firmou TESPO engineering s.r.o. v roce 2011 

Regulační hydrodynamické spojky pro regulaci otáček ventilátorových mlýnů: Retrofit 

ČEZ, a.s. EPRU II – stručné info o průběhu akce  
   

WEIR MINERALS CZECH & SLOVAK: Ing. Petr Hroch 

Weir Minerals - partner pro komplexní řešení dodávek vysoce odolných zařízení  

pro těžbu a zpracování rud, energetiku a provozy odvodnění 
 

T – PROJEKT GROUP spol. s r.o.:  Dr. Ing. Pavel Nekvapil 

Řešení DENOX na granulačních a roštových kotlích 

 

ENVIRMINE-ENERGO, a.s.: Ing. Jaroslav Faltus 

Hlubinná vykládka paliva 

Výstavba nového hlubinného zásobníku na uhlí vč. navazující pasové dopravy a 

opatření proti prašnosti. 

 

 

EUTIT s.r.o.: pan Tomáš Mátl 

Ochrana potrubí proti abrazi 

 

PROVYKO s.r.o.: Ing. Alojz BOKO 

Úpravy spalovacích systémů práškových kotlů za účelem dosažení nových limitů emisí 

NOx 

 

T I Centrum a.s.: Ing. Zdeněk Zrno 

Návrh vyhrnovače strusky a odstraňování sedimentů z přepadových a oplachových vod 

 

MOSA Solution s.r.o.: Ing. Jan Moša 

Projekty realizované v roce 2011 technologií pulsních trysek a akustických měničů 

 

HENNLICH ENGINEERING spol. s r.o.: Ing. Petr Uttendorfský 

Systémy průmyslové filtrace a odsávání - suchá varianta odprášení 

http://www.tespo-eng.cz/
http://www.weirminerals.com/
http://www.t-project.cz/
http://www.envirmine-energo.cz/
http://www.eutit.cz/
http://www.provyko.cz/
http://www.ticentrum.cz/
http://mosasolution.com/
http://engineering.hennlich.cz/

