
  
 

 

 

První oznámení First annnouncement 
  

Společnost pro Trhací Techniku a 

Pyrotechniku 

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní 

konferenci 

Trhací Technika a Pyrotechnika 2022 

konanou ve dnech 

21. – 23. září 2022 

ve 

Valči u Hrotovic. 

Association For Blasting Technics And 

Pyrotechnics 

is pleased to invite you to international 

conference 

Blasting Technics And Pyrotechnics 2022 

held on 

21st – 23rd September 2022 

at 

Valeč by Hrotovice 
  

                
  

Mezinárodní konference je určena pro střelmistry, technické 

vedoucí odstřelů, pyrotechniky, odpalovače ohňostrojů a 

další pracovníky z oblasti vědy, výzkum, školství, legislativy 

a praxe ve všech odvětvích s využitím trhacích prací, pro 

výrobce, dodavatele a uživatele prostředků trhací techniky a 

pyrotechniky. 

International conference is intended for shotfirers, blast 

engineers, pyrotechnicians, fireworkers and other workers 

from science, research and development, education, 

legislation, all applications using blasting works, also for 

procedures, suppliers and users of blasting works and 

pyrotechnics.  
  

Součástí mezinárodní konferencí bude i valná hromada 

Společnosti pro Trhací Techniku a Pyrotechniku. 

Part of international conference will be annual general 

meeting of Association For Blasting Technics And 

Pyrotechnics. 
  

Přihlašování na konferenci bude možné od 30.6.2022 

formou formuláře na webu www.sttp.cz do 11.9.2022 za 

nižší cenu, po termínu 12.9.2022 za cenu vyšší. 

Registration will be available after 30th June 2022 using form 

at website www.sttp.cz until 11th September 2022 with lower 

price and after 12th September 2022 with increased price. 
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Výzva k zaslání přednášek Call for papers 
  

Společnost pro Trhací Techniku a Pyrotechniku vyzývá 

všechny, kteří by chtěli prezentovat v rámci mezinárodní 

konference Trhací Technika a Pyrotechnika 2022 aby zaslali 

abstrakt přednášky. 

Association For Blasting Technics And Pyrotechnics is 

asking everybody, who would like to present paper during 

conference Blasting Technics And Pyrotechnics 2022 to 

send abstract of paper. 
  

Mezinárodní konference je určena pro střelmistry, technické 

vedoucí odstřelů, pyrotechniky, odpalovače ohňostrojů a 

další pracovníky z oblasti vědy, výzkum, školství, legislativy 

a praxe ve všech odvětvích s využitím trhacích prací, pro 

výrobce, dodavatele a uživatele prostředků trhací techniky a 

pyrotechniky. 

International conference is intended for shotfirers, blast 

engineers, pyrotechnicians, fireworkers and other workers 

from science, research and development, education, 

legislation, all applications using blasting works, also for 

procedures, suppliers and users of blasting works and 

pyrotechnics. 
  

Termín pro odeslání abstraktů je do 31.7.2022. Abstrakt 

musí obsahovat název přednášky v přednášeném jazyce a 

v anglickém jazyku a musí mít délku maximálně 400 slov. 

Abstrakty zasílejte na sttp@sttp.cz . 

Deadline for abstract submissions is 31st July 2022. Abstract 

must have name of presentation in national language and 

name in English language and the abstract length must be 

max 400 words. Send abstracts to sttp@sttp.cz . 

  

              
  

Přednášky je nutno připravit a odeslat do 31.8.2022. 

Přednášky je nutno připravit v PowerPoint verzi pro 

promítání v rámci konference a jako článek ve Word pro 

otištění v rámci časopisu Trhací technika a pyrotechnika. 

Papers must be ready and sent by 31st August 2022. Papers 

must be in in PowerPoint for presentation during conference 

and also in Word form for printing in magazine Blasting 

Technics and Pyrotechnics. 
  

Autoři nekomerčních / ne-reklamních přednášek získají 

autorskou odměnu po prezentaci přednášky a odevzdání 

článku ve formátu Word. 

Authors of non-commercial / non-advertisement papers will 

be honored by author fee after presentation and delivering 

article in Word form. 
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Výzva k zaslání videí Call for videos 
  

Společnost pro Trhací Techniku a Pyrotechniku vyzývá 

všechny, kteří by chtěli soutěžit se svým autorským videem 

odstřelu v rámci mezinárodní konference Trhací Technika a 

Pyrotechnika 2022, aby se přihlásili. 

Association For Blasting Technics And Pyrotechnics is 

asking everybody, who would like to compete with own 

blasting video during international conference Blasting 

Technics and Pyrotechnics 2022 to enroll. 
  

Účastníci konference budou hlasovat a volit nejlepší video 

ročníku 2022 a autoři tří nejlepších videí budou odměněni 

věcnými cenami. 

Conference attendees will be voting and selecting best video 

of year 2022 and authors of top 3 videos will be honored. 

  

Video by měly zobrazovat trhací práce malého nebo velkého 

rozsahu, demolice nebo pyrotechnické práce ve své kráse. 

Musí být drženy všechny právní a bezpečnostní aspekty. 

Video should be showing blasting works, demolition or 

pyrotechnic works in its beauty. All legal and safety aspects 

must be met. 
  

                             
  

Termín pro přihlášení videí je 31.8.2022. Video nesmí 

obsahovat obrazové informace k identifikace autora. 

Informace o autorovi a lokalitě je nutno zaslat taktéž. Videa 

budou uveřejněna na Facebook, YouTube a webových 

stránkách Společnosti. Videa zasílejte na adresu 

sttp@sttp.cz . 

Deadline for video enroll is 31st August 2022. Video can’t 

contain any visual identification of an author. Information 

about author, location and blast should be sent together with 

video. Videos will be published on Facebook, YouTube and 

Association website. Video should be sent to email 

sttp@sttp.cz . 
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