
ASOCIACE ZZ – ČR z.s.  
ve spolupráci se společností

KApKA pluS s.r.o.

dovoluje si Vás pozvat
na

Informace pro účastníky

termín a místo konání:
20.–21. října 2020 Hradec Králové

hotel ČERNIGOV, Riegrovo náměstí 1494/4
 

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: 

16. 10. 2020

účastnický poplatek: 
člen AZZ z.s.: 3 200 Kč

nečlen AZZ z.s.: 4 200 Kč

V ceně poplatku jsou zahrnuty 
Učebnice jeřábníka tř. a,  

Sborník a taška s propagačními materiály.

Ubytování:
ubytování nezajišťujeme, je reservováno pod heslem 

„asocIaceZZ“ a účastník si má možnost nocleh zajistit 
v hotelu Černigov, tel. 495 814 266. 

Při rezervaci ubytování třetí stranou nebude 
poskytnuta sleva!!!

Jednolůžkový pokoj – 990 Kč/ noc 

Dvoulůžkový dvě osoby – 1 300 Kč/noc 

Místní poplatek za pobyt – 15 Kč

Upozornění:
při neúčasti na semináři se účastnický 

poplatek nevrací, lze vyslat náhradníka. 

Sborník Vám zašleme.

oZnámení o platbě 

Souhlasíme se smluvními podmínkami a potvrzujeme, 
že jsme uhradili účastnický poplatek za:

příjmení, jméno, titul. 

.............................................................................................................

ve výši: ...........................................................................................

příkazem k úhradě – složenkou *)

ve prospěch účtu:  

230492514 /0300 

Variabilní symbol:  

datum narození

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 z.s. *)
  - není členem AZZ z.s *)

Razítko a podpis příkazce: 
 

.............................................................................................................

pozn.: 
Oznámení o platbě vyplňte shodně s příkazem k úhradě

Daňový doklad bude účastníkům vydán v průběhu 
konference

*) Nehodící škrtněte

podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů.

XXVIII. celostátní
odbornoU konferencI

reVIZních  
a odborných
technIků  
ZdVIhacích ZaříZení

20.–21. října 2020

hradec králoVÉ
v hotelu černigov 



anotace

letošní rok je hodně zvláštní a nejenom v souvislosti 

s Coronavirem, kvůli němuž byl letos poprvé po více než 

20 letech zrušen tradiční odborný seminář JEŘÁBY v Brně 

a nebylo možné jej uspořádat ani v náhradním termínu 

v červnu. proto jsme se po vzájemných jednáních roz-

hodli pro uspořádání podzimní Konference AZZ-ČR z.s., 

pro letošní rok ve spolupráci se společností KApKA pluS 

s.r.o. v rozšířeném časovém i obsahovém formátu i s vy-

užitím vybraných témat připravených pro seminář v Brně. 

právě možnost využití některých témat připravovaných 

pro seminář JEŘÁBY 2020 umožnila vytvořit širší tema-

tické bloky v rámci nichž je možné prezentovat více infor-

mací k daným problémům. 

Věříme, že v rámci tradiční večerní diskuze za účasti od-

borníků z oblasti zdvihacích zařízení se můžete vrátit 

k některým předneseným tématům a dalším problémům 

bezpečného provozu ZZ. 

odborný garant:
Ing. miroslav chromečka tel. 602 362 527 

organizační garant:
Jaroslav Záhora tel. 603 449 479 

časový program konference:

úterý 20. říJna 2020

8:00. prezence účastníků 

10:00–12:30 hod. zahájení konference, odborné přednášky

12:30–14:00 hod. oběd, prezence vystavovatelů

14:00–17:30 hod. odborné přednášky

17:30–19:00 hod. večeře

19:00– diskuse s odborníky u dobrého vína

středa 21. říJna 2020

 8:30–15:00 hod. odborné přednášky

15:00 hod. ukončení konference

ZáVaZná přIhláŠka
na

XXVIII. celostátní odbornou konferenci
reVIZních a odborných technIků

ZdVIhacích ZaříZení

Termín konání: 20.–21.října 2020 Hradec Králové

..............................................................................................................
Účastník  (příjmení, jméno , titul)

..............................................................................................................
Datum narození: 

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................

..............................................................................................................
Organizace (název, adresa, pSČ)

                      
IČ: ........................................................................................................

pracovní zařazení: ................................................................................

Tel.: .......................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................

..............................................................................................................
Bydliště  (adresa vč. pSČ)

                   

podpis účastníka: .................................................................................

Datum: .................................................................................................
.

.............................................................................................................. 
Razítko a podpis vysílající organizace

 odborný proGram konference
 

Zvláštní posouzení – interpretace vybraných  �
ustanovení čsn Iso 9927-1

stanovení kritických míst mostových  �
a mobilních jeřábů

 Jak provádět revizní zkoušky pohyblivých  �
pracovních plošin

pronájem pojízdných zdvihacích pracovních  �
plošin 

pracovní systém pro pracovní plošiny podle  �
čsn Iso 18 893 

Zásady pro obracení břemen pomocí mostových  �
a výložníkových jeřábů

sbp – nejčastější chyby při jeho zpracování �

mýty a legendy při používání manipulačních  �
přípravků

Jak správně vypracovat doklady o provedených  �
revizích a zkouškách jeřábů

aktuální stav schvalování nového zákona  �
o Vyhrazených technických zařízeních 

Zajištění revizních techniků proti pádu z výšky  �
při činnostech na jeřábech 

Zajištění koordinace provozu jeřábů na  �
sousedních stavbách 

V závěrečné diskuzi zástupci súIp a tIčr podají  �
aktuální informace k problematice VtZ a nV 
pro VZZ

Poznámka: další odborné přednášky jsou ještě 
připravovány

Bližší informace o jednotlivých přednáškách, 
přednášejících, přesném časovém programu a dalších 

podrobnostech získáte  
od poloviny září na

www.azzcr.cz, asociacezz@seznam.cz
www.kapkaplus.cz, info@kapkaplus.cz


