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ASOCIACE
ZZ – ČR z.s.

si dovoluje 
Vás 

pozvat 
na

XXVI. Celostátní
odbornou 
konferenci

revizních a odborných
techniků zdvihacích 

zařízení

23. – 24 října 2018
HRADEC KRÁLOVÉ

NNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKYY::

Termín a místo konání:
23. – 24. října 2018  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: 
19. 10. 2018  

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

Ubytování:
Ubytování nezajišťujeme, je reservováno 
a účastník si má možnost nocleh zajistit
v hotelu Černigov, tel. 495 814 266, noc
na vícelůžkových pokojích 650 Kč se snídaní.

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

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ   OO  PPLLAATTBBĚĚ::
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:  datum narození 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
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OODDBBOORRNNÝÝ  PPRROOGGRRAAMM  KKOONNFFEERREENNCCEE

▪ Představení Metodiky pro ověřování technického
stavu mobilních jeřábů.

▪ Hlavní zásady pro odbornou přípravu zahranič-
ních pracovníků pro činnost v ČR

▪ Pracovní plošiny – pronájem – revize a prohlídky,
zaškolení obsluh, zajištění bezpečnosti provozu.

▪ Nové požadavky na provádění prohlídek ocelo-
vých konstrukcí jeřábů.

▪ Laserové technologie pro zvýšení bezpečnosti je-
řábů.

▪ Použití stavebních strojů jako zdvihacích zařízení
a požadavky na školení jejich obsluh.

▪ Bezpečné postupy manipulací při výstavbě pod-
pěry dálničního mostu.

▪ Využití diagnostické jednotky NOVA MASTER u
jeřábů a kladkostrojů JASS.

▪ Novinky v jeřábové technice NOPO.
▪ Rozsah připravované změny 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 ::

Letos bude konference opět v Hradci Králové. Přede-
vším bude představena Metodika pro zkoušení mobil-
ních jeřábů včetně možností jejího využití v praxi.
Častou otázkou je, jak provádět odbornou přípravu za-
hraničních pracovníků.  Definitivně bude dořešena
problematika nutnosti provádění prohlídek ocelových
konstrukcí jeřábů podle ČSN 73 2604 a určitě bude pro
praxi RTZZ důležitý komplexní rozbor problematiky pro-
vozu, půjčování a zkoušení pracovních plošin. Odborné
firmy budou prezentovat novinky v jeřábové technice a
všechny revizní techniky bude určitě zajímat rozsah při-
pravovaných změn ČSN 27 0142.                                            
Při večerní diskuzi za účasti pracovníků z OIP, TIČR,
právníka a dalších odborníků můžete získat odpovědi
na mnohé otázky na zajišťování bezpečného provozu
ZZ. 
V průběhu prvého dne konference budou vybrané se-
rvisní organizace, výrobci a dovozci prezentovat no-
vinky v oblasti zdvihací a vázací techniky.

OODDBBOORRNNÝÝ  GGAARRAANNTT::
Ing. Miroslav Chromečka   tel.  602 362 527 

OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ   GGAARRAANNTT::
Jaroslav Záhora  tel. 603 449 479

ČČAASSOOVVÝÝ  PPRROOGGRRAAMM  KKOONNFFEERREENNCCEE
Úterý 23. října 2018 
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 - 21:00 hod. diskuse s odborníky u dobrého 

vína

Středa 24. října 2018
8:30 - 13:00 hod.   odborné přednášky

13:00 hod.               ukončení konference, oběd

ZZÁÁVVAAZZNNÁÁ      PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKAA
na

XXVI. Celostátní odbornou konferenci
revizních a odborných techniků

zdvihacích zařízení

Termín konání:  23.-24.října 2018 
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: 


