
Anotace:  Po úspěšném loňském odborném školení k problematice „pohyblivých pracovních plošin“ 
jsme připravili jeho poněkud širší pokračování, tentokráte ve dvou dnech. Po krátkém 
teoretickém úvodu budou následovat dva půldenní bloky v prostorách odborné servisní firmy 
zaměřené především na praktické ukázky inspekčních a servisních činností, provádění revizí 
a zatěžkávacích zkoušek. Samostatnou částí budou ukázky provádění školení, praktického 
zácviku obsluh plošin a realizace pronájmu plošin. 
Věříme, že připravený praktický odborný program využijete ve Vaší odborné praxi.

Odborný garant: Ing. Miroslav Chromečka
Lektor:  Zbyněk Tomášek - ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Termíny konání:  25. – 26. června 2019
Místo konání:  Hotel ČERTOUSY*** (Bártlova 35/10, 193 00 Praha 9 Horní Počernice)  

a prostory firmy ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.  
(Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha Horní Počernice)

Cena: 

Cena ubytování: 

Program: 

3.900 Kč (+ 21% DPH), tj. 4.719 Kč (vč. 21% DPH) / 1 účastníka; v ceně zahrnut účastnický 
poplatek, podklady a občerstvení po celou dobu akce (coffee breaky, oběd a večeře); 
ubytování NENÍ v ceně zahrnuto. 
1.720 Kč/pokoj; uvedená cena za pokoj je včetně snídaně a DPH.  
Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty;  
POZOR!!! pokoje nutno rezervovat nejpozději do 10. června 2019!!!
Odborný blok I. 
-  Prezentace firmy ROTHLEHNER (dodávané a vyráběné produkty)
-  Doprovodné programy pro vývoj, výrobu, kontrolu, měření a předávání strojů zákazníkům 
-  Doprovodné programy pro tvorbu dokumentace a provádění servisu
Odborný blok II.
-  Rozdělení do pěti skupin (pět samostatných pracovišť s ukázkami)
-  Příprava nového stroje pro prodej (výbava, zkoušky, dokumentace)
-  Ukázka školení IPAF (praktická část, druhy školení, dokumentace, PAL karta)
-  Provedení zatěžovací zkoušky dle požadavků výrobce (měření zatížení opěr, měření 

pohybových časů)
-  Měření izolačního stavu izolované plošiny (praktická část, protokoly)
-  Použití olejů PANOLIN (výhody, nevýhody)
Odborný blok III.
-  Pravidelná roční prohlídka stroje včetně revizí zdvihacího zařízení a elektroinstalace
-  Prohlídka montáže nástaveb
-  Ukázka činnosti a prohlídka půjčovny SICO

PROBLEMATIKA POHYBLIVÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN
pořádá dvoudenní odborné školení

Časový harmonogram akce:
 25. června 2019
9:00 Zahájení, přivítání, úvod, 

představení
 9:30-12:00 Odborný blok I.
 12:00-13:15 Oběd, přesun do 

ROTHLEHNER pracovní 
plošiny s.r.o.

 13:15-17:15 Odborný blok II.
 18:00 Večeře
 19:00 Ukončení 1. dne 

odborného školení + 
diskuze 

 26. června 2019
9:00-11:00 Odborný blok III.
 13:00 Závěrečná diskuze, 

předání Osvědčení, 
ukončení akce

Kontakt na organizátora akce: 
Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
T +420 792 307 805 | +420 596 780 107 | E k.latalova@kapkaplus.cz
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ZáVaZNá PřIHLášKa
PROBLEMaTIKa POHYBLIVÝCH PRaCOVNÍCH PLOšIN

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

Organizace (název, adresa, PSČ):  .....................................................................................................  

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

IČ: ....................................................................... DIČ: ...............................................................................  

Pracovní zařazení: ...................................................................................................................................  

Tel./fax: ............................................................ E-mail: ...........................................................................  

Bydliště (adresa vč. PSČ), tel.: .............................................................................................................  

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

Razítko a podpis vysílající organizace: 

OZNÁMENÍ O PLATBĚ  Splatné dne: ......................................................... 

Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek za (příjmení, jméno, titul): 

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

Celkovou částku: .............................................................. Kč 

Prostřednictvím příkazu k úhradě na vrub účtu: ............................................................................. 

Ve prospěch účtu: 274367934/0300 u Československé obchodní banky  

Variabilní symbol: 351900

Datum odeslání příkazu: ................................................................... 

IČ příkazce: .......................................................................................... 

DIČ příkazce: ........................................................................................  

Razítko a podpis příkazce: 

Kontakt na organizátora akce: 
Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
T +420 792 307 805 | +420 596 780 107 | E k.latalova@kapkaplus.cz
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