
Informace k platbě:  

1) Platby poukažte na účet:  
Dodavatel:        Ing. Karel Škréta, Hradební 5, 110 00 Praha 1  
Plátce DPH:          Ne  
IČ:                         14972166 
DIČ:                       CZ530307131 
Bankovní spojení:   Fio banka  
Č. účtu:                  2900656776/2010  
IBAN:                      CZ9620100000002900656776  
SWIFT adresa:       FIOBCZPPXXX 

2) Jako variabilní symbol uveďte svoje IČ (není-li IČ přiděleno, uveďte datum 
narození). 

3) Plátcům připravíme na základě řádně vyplněné přihlášky daňový doklad 
(fakturu), který účastník obdrží na místě při registraci. Platba provedená před 
termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude 
provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den konání akce. 

4) Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem (účastník). 
Poplatek lze po předchozí dohodě s Ing. Bukovskou výjimečně uhradit 
v hotovosti na místě při registraci. 

5) Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací, příslušné materiály obdržíte poštou. 

6) Vzhledem k tomu, že kapacita semináře je omezena, bude naplněn v pořadí 
došlých přihlášek. 

Kontaktní telefon pro případné dotazy:  603 864 678 - Ing. Bukovská 

 775 955 373 - Ing. Škréta 

      728 029 678 – Ing. Vlasák 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na tradiční lešenářský seminář 
 
 

INFORMACE, NOVINKY A 
ZAJÍMAVOSTI Z OBORU LEŠENÍ 
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Seminář pořádaný pod záštitou  

Technické normalizační komise č. 92 „Lešení“ 
a Českomoravské komory lešenářů 

 



 
Vážení, 

opět vás zveme na každoročně pořádaný seminář, který má jako vždy za cíl seznámit 
zájemce s aktuálními informacemi v oblasti lešení.  

Kromě již obvyklého seznámení s aktuálním stavem norem a předpisů týkajících se lešení a 
dalších informací, např. ze zasedání technické komise CEN/TC 53, se letošní seminář 
zaměří na praktické příklady konstrukcí pracovních lešení z hlediska jejich správného nebo 
chybného provedení. Věnovat se budeme jednotlivým částem lešení od založení, kotvení, 
ztužení až po konstrukce s konzolami, přemostěním atd. 

Pro každého účastníka bude připraven sborník přednášek, včetně CD.  

Seminář poskytne i prostor pro mimopracovní setkání lešenářské obce. 

Místo konání ani cena školného se nemění: 

Datum a místo konání:    28. 11. – 29. 11. 2019  
Hotel Hajčman, Strojírenská 372, Žďár nad Sázavou 
tel: 566 625 208, www.hotelhajcman.cz 

Program semináře: 

1. den 
Zahájení – 10.00 hod 

• Aktuální stav norem a předpisů pro dočasné stavební konstrukce;  
(Ing. Karel Škréta) 

• Informace ze zasedání CEN/TC 53, konečná verze EN1004 a připravovaná  
prEN 1004-2 pro malá pojízdná lešení do 2 m;   
(Ing. Ivan Kunst, CSc.) 

• Pohled stavební laboratoře VÚBP na připravované změny norem pro pojízdná lešení. 
(Ing. Marie Bukovská) 

Přestávka na oběd 12.30 – 13.45 hod 

• Lešeňové konstrukce v praxi - Správná a chybná provedení pracovních lešení   
- založení, ztužení, kotvení, zakrytí, použití průchozích rámů, přemostění, konzol atd.  
(Ing. Svatopluk Vlasák, Ing. Petr Veverka) 

• Diskuse 

Ukončení – cca 17:00 hod 

2. den 
Zahájení – 9.00 hod 

• Předávání a přebírání lešení na staveništi  
(Tomáš Jirsák)  

• Informace z ČMKL - Spolupráce s Hospodářskou komorou, zkušenosti s profesními 
kvalifikacemi, personální zajištění.  
(Ing. Karel Škréta) 

Oběd 12.30 – 13.45 hod  - Ukončení semináře 

Organizační garant:   Ing. Marie Bukovská, tel.: 603 864 678  

 

Organizační informace a podmínky účasti   

1) Účastnický poplatek:  Školné je 3450,- Kč. Pro členy Českomoravské komory 
lešenářů platí snížená cena 2950,- Kč, kterou lze uplatnit pouze pro jednoho 
účastníka z každé členské organizace ČMKL, ostatní účastníci platí plnou cenu. 
V uvedené ceně je zahrnuto vložné, káva a nápoje během přednášek, sborník 
přednášek a CD.  Ubytování a stravu si účastníci zaplatí buď na místě, nebo je 
lépe provést společnou úhradu se školným, viz přihláška na tento seminář.  

3) Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. 

4) K dispozici jsou dvou a třílůžkové pokoje, cena 700,- Kč/noc/osobu, včetně 
snídaně. Možnost ubytování rovněž v jednolůžkovém pokoji 950,- Kč/noc se 
snídaní (viz přihláška). Cena za stravu 400,-Kč (2x oběd – výběr ze 4 menu a 1x 
večeře - výběr ze 4 jídel). Ubytování a stravování je možno uhradit společně se 
školným.  

5) Cena ubytování a stravování pro 1 účastníka:  
Ubytování ve dvou a třílůžkovém pokoji se snídaní ..........  700,- Kč 
Stravování..........................................................................  400,- Kč  
Celkem: ............................................................ …………..1100,- Kč  

Ubytování jednolůžkovém pokoji se snídaní ....................... 950,- Kč 
Stravování ........................................................................... 400,- Kč  
Celkem: ..............................................................................1350,- Kč 
 

6) Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete 
co nejdříve, nejpozději však do 22. 11. 2019 na adresu:  Ing. Marie Bukovská 
  Radlická 2220/90 
  150 00 Praha 5  
nebo e-mail: marbukov@seznam.cz 

7) Doprava: 

  
Hotel Hajčman, Strojírenská 372, Žďár nad Sázavou 
GPS 49°33'30.132"N, 15°56'6.973"E  

➢ od Prahy  
Dálnicí D1 na exit č. 119 – směr Nové Veselí, Žďár nad Sázavou.  

➢ od a Brna 
Dálnicí D1 na exit č. 141 – směr Ostrov nad Oslavou, Žďár nad Sázavou. 

 

Pozor při dojezdu – „Hotel  Hajčman“ je naproti hypermarketu ALBERT! 

Parkování je možné na hotelovém parkovišti nebo přímo naproti hotelu, u hypermarketu. 

 

mailto:marbukov@seznam.cz

