
 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
 
1. Místo konání: TREZOR TEST s.r.o. 
   Na Vršku 67, Klecany  
 
2. Termín konání: 24-25.5.2017 
 
3. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději týden před vybraným termínem  
na adresu TREZOR TEST s.r.o. 

     Na Vršku 67 
     250 67 Klecany 

nebo na  trezortest@trezortest.cz 
 
4. Účastnický poplatek činí 4000,- Kč včetně DPH 21 % na osobu,  
    zahrnuje informační materiál,  

      
 
5. Při neúčasti přihlášeného účastnický poplatek nevracíme, možno vyslat  
    i náhradníka. 
 
6. Platbu poukažte na: 
 ČSOB, a.s. Praha 
 č. ú. 3575651/0300 
 variabilní symbol – Vaše IČ 

do zprávy pro příjemce: jméno účastníka 
 

   
 
  
 
 

   

 

 

TREZOR TEST s.r.o.                                                                               

 

 

 

       -----------------------------------------------------------------------------------------------                           

  
 
 

 SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ 
 

 

 Nouzové otevírání dve řních uzáv ěrů  
  

 
 
 
 
 
 
 

24.-25.5.2017 
 ------------------------------------------- 

       
  TREZOR TEST s.r.o. 

Na Vršku 67 
250 67 Klecany 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Vážení partneři, 

 S ohledem na stav ve znalostech a vzdělávání v oblasti mechanických 

zábranných systémů u pracovníků firem, zabývajících se jejich instalací, je poci-

ťována nutnost obnovy vzdělávání v oboru zámečnictví – zámkařství. V důsledku 

této potřeby a s ohledem na získané zkušenosti pořádá společnost TREZOR 

TEST s r.o. cyklus školení problematiky zámkařství. Cyklus školení je určen pře-

devším odborné veřejnosti – montážním a výrobním firmám v oblasti uzamyka-

cích systémů, ale i pro odborné pracovníky bank, pojišťoven a bezpečnostních 

služeb. 

 Těšíme se na Vaši účast. 

 
 
 
Odborný garant školení:  Ing. Petr Koktan 
 
Organiza ční garant školení:  Zdenka Fišerová 
 
Sekretariát školení:   TREZOR TEST s.r.o. 
    284 892 997 – telefon 
    e-mail trezortest@trezortest.cz 
 
Místo konání školení:   TREZOR TEST s.r.o. 
    Na Vršku 67, Klecany, Praha – východ 
 
Počet účastník ů:  minimálně 6 osob - maximálně 9 osob 
 
Termín konání:  24.-25.5.2017 
 
Zahájení:    24.5.2017 v 09.00 hod  
 
Ukon čení:    25.5.2017 v 15.00 hod 
 

 
 

OBSAH ŠKOLENÍ 
 
 

1. Dveřní uzávěry a jejich komponenty – rozdělení, názvosloví a základní 

požadavky, 

2. Nedestruktivní otevírání zajištěných – zaklapnutých dveří apod., 

3. Destruktivní otevírání zajištěných – zaklapnutých dveří apod., 

4. Funkce cylindrické vložky, 

5. Nedestruktivní otevření cylindrické vložky, 

6. Funkce obyčejného zámku, 

7. Nedestruktivní otevření obyčejného zámku, 

8. Funkce dozického zámku, 

9. Nedestruktivní otevření dozického zámku, 

10. Funkce zámku pro cylindrickou vložku, 

11. Destruktivní otevření dveřních uzávěrů – cylindrické vložky – rozlomení, 

vytržení, odvrtání 

12. Destruktivní otevření přídavných zámků. 

Na závěr školení bude jednotlivým účastníkům vydáno osvědčení 

o jeho absolvování. 

 
  Upozornění:  

 Podmínkou přijetí na školení je podaná závazná přihláška. Zájemci 

budou zařazeni podle pořadí došlých přihlášek. V případě zvýšeného zá-

jmu budou následovat další školení v dalších termínech.  

 O nezařazení do vybraného termínu budou zájemci informováni tele-

fonicky a bude s nimi projednán jiný termín.  



 Přijetí přihlášek nepotvrzujeme.  

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA 

                    na dvoudenní školení konané ve dnech 24.-25.5.2017 
 

Nouzové otevírání dveřních uzávěrů 
 

Kontaktní údaje: 

Titul, jméno, příjmení   …………………………………………….………. 

Firma – název ……………………………………………………………… 

Adresa firmy  ……………………………………………………………… 

Fakturační adresa  
(nevyplňujte v případě, že je shodná s korespondenčními údaji) 
 
…………………………………………………………………….………… 

Telefon, Fax …………………………………………………….…………. 

Číslo účtu/banka  …………………………………………………..………. 

IČ …………………………………  DIČ  ………………………..……….. 
 
Variabilní symbol (Vaše IČ) ……………………………………………… 
 
(přihlášku zašlete nejpozději týden před vybraným termínem) 
 

 
Potvrzujeme, že předmětnou částku za školení 4000,- Kč uhradíme 
        převodem na číslo účtu 3575651/0300, var. symbol – Vaše IČ, do zprávy pro 

příjemce: jméno účastníka 
 

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA 

                   na dvoudenní školení konané ve dnech 24.-25.5.2017 
                       

Nouzové otevírání dveřních uzávěrů 
 
 
Kontaktní údaje: 

Titul, jméno, příjmení   …………………………………………….………. 

Firma – název ……………………………………………………………… 

Adresa firmy  ……………………………………………………………… 

Fakturační adresa  
(nevyplňujte v případě, že je shodná s korespondenčními údaji) 
 
…………………………………………………………………….………… 

Telefon, Fax …………………………………………………….…………. 

Číslo účtu/banka  …………………………………………………..………. 

IČ …………………………………  DIČ  ………………………..……….. 
 
Variabilní symbol (Vaše IČ) ……………………………………………… 
 
(přihlášku zašlete nejpozději týden před vybraným termínem) 
 

 
Potvrzujeme, že předmětnou částku za školení 4000,- Kč uhradíme 
         převodem na číslo účtu 3575651/0300, var. symbol – Vaše IČ, do zprávy pro 

příjemce: jméno účastníka 
 


