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Technická školení ITTEC 2023 
 

Tentokráte se Vám na školení budou sbíhat sliny :-) 
  
Dovolte nám opět Vás pozvat na naši tradiční sérii technických školení, tentokráte v novém prostředí 
školících prostor firmy Chocotopia (Čokoládové zážitkové centrum) v Průhonicích. Prostředí bude 
nové, ale školení navazuje na již osvědčený program seminářů a školení i formou dílen, na kterých 
si budete moci osvojit nové, případně prohloubit dosavadní dovednosti z oblasti závlah a osvětlení 
zahrad, a také získat certifikáty, kterými se budete moci prezentovat …. 
 
V rámci školení jsou probírána témata jak pro začínající firmy, tak jsou vždy zařazeny i novinky, které 
se v průběhu roku v našem oboru objeví. Vzájemně zde sdílíme i zkušenosti v řešení závlahových 
systémů na různých aplikacích na sportovních, komerčních i soukromých plochách i způsoby řešení 
osvětlení zahrad.  
  
V případě zájmu Vás prosíme o vyplnění přihlášky do 21.12.2022. 

     
    Plánovaná skupinová školení pro rok 2023 

B1   Teorie a praxe návrhů závlahových systémů - dílna 

23.1.2023    Praha - Chocotopia Průhonice 

 
Detailní uvedení do problematiky návrhu závlahových systémů. Školení probíhá formou dílny s ukázkou 
a vyzkoušením postupu při návrhu závlahového systému - analýza zdroje vody, volby a rozmístění 
postřikovačů, dimenzování trubních rozvodů, dělení systému do sekcí, návrh kabelových vedení a volba 
ovládacího systému. Praktické školení návrhu ZS – účastníci si sami vyzkoušejí vzorový návrh zahrady 
krok za krokem. 
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B8 / B4   Osvětlovací technika do zahrad / Čerpací 
technologie, filtrační technika 

24.1.2023    Praha - Chocotopia Průhonice 

Kombinované školení – dopoledne proběhne uvedení do problematiky návrhu a instalace osvětlovacího 
systému do zahrad plus představení nejaktuálnějších novinek v sortimentu. Systém in-lite pracuje s LED 
technologií 12V AC a široký sortiment světel umožňuje nasvícení rostlin, cest, konstrukcí, vodního prvku. 
Odpoledne pak bude probírán sortiment čerpací techniky používané v oblasti závlahových systémů 
zahrad, parků a sportovních ploch od standardních řešení až po nejaktuálnější novinky v oboru 
(frekvenční měniče, filtrace, dopouštění ...).  

 

B2   Teorie a praxe instalace závlahových systémů 

25.1.2023    Praha - Chocotopia Průhonice 

Detailní uvedení do problematiky instalace zavlažovacích systémů pro zahrady zahrnuje všechny 
aspekty instalace, vytyčování systému, provádění   zemních   prací, volba   trubních   materiálů, 
ventilové rozvody, servis a zazimování systémů.  Instalace a nastavování postřikovačů. Seznámení se 
sortimentem největšího světového výrobce profesionálních závlah Rain Bird i dalších výrobců. Školení 
probíhá formou celodenní dílny – praktické vyzkoušení montáže závlahových detailů, nastavení 
postřikovačů, programování ovládací jednotky, volba správného režimu závlahy apod.  

 

B5 / B6   Závlaha sportovních ploch / Inteligentní 
ovládání ZS 

26.1.2023   Praha - Chocotopia Průhonice   

 
Kombinované školení – dopoledne bude detailně probrána problematika závlahových systémů na 
sportovních plochách (fotbal, tenis, baseball, …). Ukázka moderních koncepcí řešení, probrání 
jednotlivých prvků systémů s praktickou ukázkou, řešení zdroje vody a vhodné čerpací techniky. 
Odpoledne se budeme věnovat nejmodernějším trendům v inteligentním ovládání závlahových systémů 
– vzdálený přístup, úprava dob závlahy dle počasí, čidla vlhkosti apod. Předvedeme si jednotlivé 
produkty a konfigurace vhodné pro konkrétní aplikace. 
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Platba vložného za školení bude provedena na základě vystavené faktury, kterou zašleme na Váš 
email po obdržení Vaší přihlášky. 
 
Místo konání:  sídlo firmy Chocotopia; V Oblouku 728, 252 43 Průhonice ZDE 
Čas konání:    8:30 - cca 16:00 všechny dny  
 
Parkování na parkovišti firmy Chocotopia.  
Spojení veřejnou dopravou: 14 minut z metra Opatov BUS 328 + 7min pěšky (600m od zastávky 
V Oblouku). Případné ubytování si účastníci zajišťují sami. 
 
Svou přihlášku vyplňte buď formou editovatelného pdf souboru nebo word dokumentu (viz příloha) 
a zašlete na mail zavlahy@ittec.cz do výše uvedeného data.  
  
Těšíme se na setkání a spolupráci v roce 2023.       ... buďte s námi profesionály ... 
 
Akce se koná pod záštitou a mezinárodní aliance Rainworks. 
 
 
Za team ITTECu Naďa Braťková 
  

 

  

  

 

Ing. Naďa Braťková 

nbratkova@ittec.cz  |  +420 603 227 297  
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Přihláška 
Firma: 

Tel.: email: 

Jméno Příjmení Firma Typ školení - nehodící se

vymažte/škrtněte

Vložné za 
os/školení 
(bez DPH) 

* 

* 

* 

* 

B1  23.1.2023 Teorie a praxe návrhu závlahových systémů - dílna 
B8 / B4  24.1.2023 Osvětlovací technika in-lite / Čerpací technologie, filtrační technika 
B2  25.1.2023 Teorie a praxe instalace závlahových systémů - dílna 
B5 / B6  26.1.2023 Závlaha sportovních ploch / Inteligentní ovládání zavlažovacích ploch

Prosíme, vyplňte tiskacími písmeny a vyberte požadované typy školení.
Školení B8, B4, B5 a B6 jsou půldenní a je možno se na ně hlásit i samostatně. 
Všechny semináře se konají v přednáškové místnosti firmy Chocotopia v Průhonicích, začátek v 8:30.

* Vložné:
Celodenní školení: 1.650,- Kč bez DPH
Půldenní školení: 825,- Kč bez DPH
- cena na osobu a jedno školení

Vložné obsahuje veškeré studijní materiály a stravování v místě konání. 

Případné ubytování si zajišťují účastníci sami.

Zašlete, prosím, přihlášku emailem co nejdříve! 
Platbu pak proveďte převodem na základě vystavené faktury, kterou obdržíte na Váš email před konáním školení.

Závazně se přihlašuji na vyznačená školení  Podpis: 

V   .........……………………..  dne: .……………… 

Oblast Vaší činnosti Zkušenosti ve vybraném oboru 
 Instalační firma, zahradník  začátečník
 Prodejce, obchodník  teoretické znalosti
 Architekt, projekční kancelář  ………. let činnosti
 Zástupce měst a obcí
 jiný: ................................................ 

Přihlášku odešlete na email: 

zavlahy@ittec.cz 

mailto:info@ittec.cz
http://www.ittec.cz/
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