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asOcIace
zz – čr z.s.

dovoluje si 
Vás 

pozvat 
na

XXV. celostátní
odbornou 
konferenci

revizních a odborných
techniků zdvihacích 

zařízení

17. – 18. října 2017
HraDec králOVÉ

nnffOOrrmmaaccee  pp rrOO  úúččaass ttnnííkkyy::

Termín a místo konání:
17. – 18. října 2017  Hradec Králové
hotel ČERNIGOV, Riegrovo náměstí 1494/4
Hotel ČERNIGOV

Přihlášení:
Řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením o
úhradě účastnického poplatku zašlete  na
adresu:

ASOCIACE ZZ – ČR  z.s.
Horní 883/10
700 30 Ostrava - Hrabůvka
Tel. 596 620 222, 607 775 290
E-mail: asociacezz@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek končí dnem: 
13. 10. 2017  

Účastnický poplatek:
člen AZZ :      2.500.-Kč
nečlen AZZ :  3.100.-Kč
V ceně poplatku jsou zahrnuty Metodika
mostové jeřáby, Sborník, DVD a taška s pro-
pagačními materiály.

Ubytování:
Ubytování nezajišťujeme, je reservováno 
a účastník si má možnost nocleh zajistit v ho-
telu Černigov, tel. 495 814 266, noc na více-
lůžkových pokojích 650 Kč se snídaní.

Upozornění:
Při neúčasti na semináři se účastnický   
poplatek nevrací, lze vyslat náhradníka.  
Sborník Vám zašleme.

OOzznnáámmeenníí   OO  ppllaatt bběě::
Souhlasíme se smluvními podmínkami 
a potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický 
poplatek za: příjmení, jméno, titul/  

……………………………………………..

ve  výši: …………………………………..

příkazem  k úhradě –  složenkou *)

na vrub  účtu: ………………………….

ve  prospěch  účtu: 230492514 / 0300

Variabilní symbol:  rodné číslo účastníka

UPOZORNĚNÍ !
Na platební doklad ve zprávě pro 

příjemce vždy uveďte i jméno/jména  
účastníků pro identifikaci plateb!

Datum odeslání příkazu k úhradě - úhrady složenkou:

………………………………………………......

Účastník akce:  - je členem AZZ   *)
- není členem AZZ *)

Razítko a podpis příkazce:

……………………………………………

Pozn.: 
Oznámení o platbě vyplňte shodně s příkazem
k úhradě
Daňový doklad bude účastníkům vydán v průběhu
konference

*) Nehodící škrkněte



$

OODD bbOOrrnnýý  pprrOOggrraamm  kkOOnnffeerr eennccee

▪ Představení Metodiky pro ověřování technic-
kého stavu mostových jeřábů.

▪ Průběh a výsledek projednávání návrhů zákona
o VTZ a nařízení vlády určující vyhrazená ZZ.

▪ Provádění prohlídek OK jeřábů a jeřábových
drah revizními techniky v rámci revizí a zkoušek.

▪ Využití plastových kladek u lanových mecha-
nizmů jeřábů.

▪ Poškození ocelových lan, jejich příčiny a kritéria
pro vyřazování.

▪ Problematika zkoušení hydraulických nakláda-
cích jeřábů z hlediska doporučení výrobců.

▪ Průběh zvláštního posouzení mobilního jeřábu
DEMAG CC 2400.

▪ Možnosti instalací přetěžovacích zařízení na
starší mostové a věžové jeřáby.

▪ Stanovení zbytkové životnosti jeřábů před pro-
vedením zvláštního posouzení.

▪ Nebezpečí, rizika a opatření v rámci revizí a
zkoušek jeřábů podle ČSN 27 0142

▪ V závěrečné diskuzi zástupci SÚIP a TIČR podají
aktuální informace z oblasti bezpečnosti vyhra-
zených zdvihacích zařízení.

Poznámka: další odborné přednášky jsou ještě
připravovány

Bližší informace o jednotlivých přednáškách,
přednášejících, přesném časovém programu 

a dalších podrobnostech získáte od počátku září 
na www.azzcr.cz

aannOOttaaccee ::

Letošní konference je poprvé po Olomouci a Plzni po-
řádána v Hradci Králové. Především bude představena
dokončená Metodika pro zkoušení mostových jeřábů
včetně možností využití v praxi RTZZ. Budete sezná-
meni s průběhem a výsledky projednávání návrhů zá-
kona o VTZ a nařízení vlády určující vyhrazená ZZ. Pro
praxi revizních techniků bude zajímavé nejen prová-
dění prohlídek OK jeřábů a jeřábových drah v rámci re-
vizí a zkoušek, ale také problematika poškození
ocelových lan a jejich příčiny, stanovení zbytkové ži-
votnosti jeřábů nebo správné hodnocení nebezpečí a
rizik v rámci revizí a zkoušek jeřábů. Při večerní diskuzi
za účasti pracovníků z OIP, TIČR a dalších odborníků
z oblasti zdvihacích zařízení můžete získat odpovědi
ke všem problémům při zajišťování bezpečného pro-
vozu ZZ. 
První den konference budou vybrané servisní organi-
zace, výrobci a dovozci prezentovat novinky v oblasti
zdvihací a vázací techniky.     

OODDbbOOrrnnýý  ggaarraanntt::
Ing. Miroslav Chromečka   tel.  602 362 527 

OOrrggaannIIzz aaččnníí   ggaarraanntt::
Jaroslav Záhora  tel. 603 449 479

čč aassOOVV ýý  pprrOOggrr aamm  kkOOnnffeerreenncc ee
Úterý 17. října 2017 
11:00 - 12:30 hod.  prezence účastníků a návštěva

prezentací výrobců a dovozců  
12:30 hod.              zahájení konference
12:30 - 18:30 hod. odborné přednášky 
18:30 - 19:30 hod. večeře
19:30 - 21:30 hod. diskuse s odborníky u dobrého 

vína

Středa 18. října 2017
9:00 - 13:30 hod.   odborné přednášky

13:30 hod.               ukončení konference, oběd

zzááVVaazznnáá      ppŘŘIIHHllááŠŠkkaa
na

XXV. Celostátní odbornou konferenci
revizních a odborných techniků

zdvihacích zařízení

Termín konání:  17.-18.října 2017 
Hradec Králové

Účastník  (příjmení, jméno , titul)

…………………………………………………….

Rodné číslo: ……………………………………….
Organizace (název, adresa, PSČ)

………………………………………………………

……………………………………………………..
IČ: ………………………………………………….

Pracovní zařazení:…………………………………
Tel.: ……………………………………………….
E-mail: ……………………………………………
Bydliště  / adresa vč. PSČ /:

……………………………………………………

..………………………………………………….

Podpis účastníka: ………………………………..

Datum: ……………………………………………

.Razítko a podpis vysílající organizace: 


