
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.  
ve spolupráci s Pobočkou ČSVTS při elektrotechnické fakultě Praha 6 

Vás zve na seminář 
 

EMC   
současná legislativa a praxe 

 

26. 4. 2017 
 

 

Číslo akce 10020060 
Místo konání  Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena 

 

Odborný garant 

1815,- Kč včetně DPH  
 

Pobočka ČSVTS při elektrotechnické fakultě Praha 6 zastoupená Doc. Ing. 
Janem Kubou, CSc. – FEL, ČVUT Praha  

 

Lektor Ing. Michal Brejcha, Ph.D. – FEL, ČVUT Praha 
 

Určeno Seminář je určen pro projektanty elektrotechnických zařízení, pracovníky ve 
výrobních, montážních a dodavatelských organizacích působících 
v elektrotechnice, pracovníky zajišťující provoz elektrotechnických zařízení, 
řídící pracovníky a další zájemce o danou problematiku. 

 

Anotace Program školení je zaměřen na předávání informací týkající se 
elektromagnetické kompatibility. Konkrétně se jedná o problematiku omezení 
emitovaných elektromagnetických rušení a zajištění dostatečné odolnosti proti 
takovému rušení u pevných instalací. Správná implementace požadavků 
vyplývajících z legislativy vyžaduje úzkou součinnost mezi jednotlivými 
profesemi, to znamená mezi projektanty, dodavateli, montážními firmami, 
provozovateli a řídícími pracovníky. 

 

Program  Legislativa EMC - základní pojmy, zákony, požadavky na výrobky uváděné na 
trh, nařízení vlády vztahující se k EMC 
 

Zkoušky EMC - předepisované zkoušky, příklady a způsoby měření EMC ve 
firmě Vyrtych 
 

Způsoby omezování emisí - nf a vf rušení, základy integrity signálů, 
přizpůsobování, základní návrh odrušovacích filtrů 
 

Pevné instalace - správné technické postupy, vedení kabelů, zemnění, 
komponenty s určeným použitím 
 

Diskuze k případným problémům 
 

Časový 
harmonogram 

8,30 – 9,00  prezence 
9,00 - 14,30  odborný program  

Organizační 
pokyny 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 24. 4. 2017 na adresu:  
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. 
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
e-mail: buchtova@dtpce.cz 
 

Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank 
Pardubice, variabilní symbol 10020060. Účastnický poplatek je možné uhradit 
u prezence. 
Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 

 

DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz, www.dtpce.cz  


