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Osvědčení
Systém protipožární ochrany

Platnost do: 09.09.2021

Společnost:

Účastníci školení:

Osvědčení bylo vystaveno na základě absolvovaného
Školení protipožárních systémů pasivní požární ochrany Hilti.

Proškolení proběhlo v souladu s platnými zkušebními 
protokoly schválenými autorizovanou osobou AO 204 a AO 
216 dle zákona č.22/1997Sb. o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto osvědčení opravňuje proškolené k používání materiálů 
Hilti, pouze při dodržení technologických postupů a údajů v 
katalogu v návaznosti na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Osvědčení se vztahuje na aplikaci protipožárních systémů 
Hilti a jejich kontrolu pro kabelové trasy, potrubí, stavební 
spáry a protipožární nástřiky nebo nátěry kabelů, při dodržení 
všech požadavků vyhlášky č.246/2001 Sb.

Firma se zavazuje dodržovat technologická ustanovení a 
souhlasí s možností kontroly ze strany Hilti na provedených 
akcích realizovaných Hilti systémy.

Daniel Bratršovský, 1977
Vojtěch Cink, 1992
Jakub Dostál, 1997
Václav Franc, 1961
Martin Holý, 1973
Lukáš Horáček, 1991
Miroslav Jarosch, 1978

Školitel:
Opocensky Petr

Hilti ČR spol. s r.o. Uhříněveská 734, 252 43 Průhonice,
IČO: 416 93 132
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Petr Jíra, 1984
Ondřej Kaplan, 1974
Bohumil Kratochvíl, 1959
Jaroslav Kusák, 1985
Marek Leopold, 1997
Jaromír Sláma, 1966
Libor Sodomka, 1976
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Jaroslav Stoklásek, 1988
Martin Šeda, 1997
Martin Šimek, 1989
Michal Urbánek, 1969
Roman Vacenovský, 1977
Jiří Vítek, 1993
Filip Vítek, 1981
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