ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚDRŽBU
Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10
ve spolupráci se společnostmi SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o. a SKF CZ, a.s.

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost
a efektivnost jejich údržby
Termín: 6. června 2018, v 9:00 hodin
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov,
Náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov u Karlových Varů
Vážení přátelé,
zveme Vás na odborný seminář ČSPÚ do Chodova, sídla společnosti SKF Lubrication
Systems CZ, s.r.o.
Jednodenní seminář je určen nejenom pro všechny absolventy našich kurzů Manažer
údržby, Technik údržby a Mistr údržby, ale i pro celou odbornou veřejnost z oblasti managementu
údržby, výroby, logistiky i pro pracovníky dalších útvarů.
Seminář je již tradičně pořádán ve spolupráci s předním výrobcem ve strojírenství,
navazuje na semináře předchozí a je orientován na oblast péče o hmotný majetek, především pak
na rostoucí význam spolehlivosti výrobních zařízení pro úspěch podniku. Pozornost bude
věnována zvláště potřebným změnám procesů, efektivnímu plánování údržby a včasné identifikaci
poruch jako cestě k vysoké pohotovosti zařízení.
V programu budou předneseny příspěvky na téma spolehlivosti fyzického majetku,
zlepšování procesů údržby, diagnostiky a optimalizace prediktivní údržby. Seminář je zaměřen
především na „chytrá“ výrobní zařízení a praktické příklady řešení potřeb údržby. Dalším
posláním tohoto semináře je umožnit setkání manažerů a odborných pracovníků z oblasti údržby
a výroby v neformálním prostředí s cílem výměny zkušeností a získání dalších poznatků.
Seminář je spojený s prohlídkou výrobních pracovišť závodu SKF Lubrication
Systems CZ, s.r.o., kde budou mít účastníci semináře možnost na vlastní oči vidět instalovaná
SKF řešení pro chytrou údržbu, vidět v praxi jejich použití, dozvědět se přímo od pracovníků
údržby jakým způsobem je využívají a co jim přinášejí. Dále pak bude v areálu závodu k dispozici
SKF demonstrační truck, kde bude probíhat komentované předvádění SKF nástrojů a přístrojů
pro běžnou každodenní údržbu doplněné o SKF diagnostické přístroje a nástroje.
Těšíme se na Vaši účast

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
předseda předsednictva ČSPÚ

Ing. Jan Hroch
výkonný ředitel ČSPÚ

PROGRAM JEDNODENNÍHO SEMINÁŘE

Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a
efektivnost jejich údržby
Program:
8:00 – 8:55

Registrace účastníků.

Seminář:
8:55 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 –14:00
14:00 – 16:00

Zahájení a organizační pokyny
Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel ČSPÚ
Představení společnosti SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.
Martin Zvěřina, Ředitel výrobního závodu a Prokurista
Údržba v SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.
Ing. Roman Bauer, Lean Manager
Co se očekává od chytrých výrobních zařízení a co je k tomu potřeba
prof. Ing. Václav Legát, DrSc., předseda předsednictva ČSPÚ
Chytrá údržba za pomoci SKF řešení
Ing. Jan Klement, Technický ředitel SKF CZ, a.s.
Přestávka a občerstvení
Prediktivní údržba s využitím cloudových řešení.
Ing. Filip Škeřík, Festo s.r.o.
Bezporuchovost a zajištěnost údržby chytrých výrobních zařízení
v kontextu bezpečnosti práce
Ing. Jan Škarka, místopředseda ČSPÚ
Budoucnost diagnostiky a její role při údržbě chytrých výrobních
zařízení
Aleš Křováček, ŠKODA AUTO a.s.
Zdroje pro plánování údržby
Jaroslav Horák, ŠKODA AUTO a.s.
Závěr semináře
Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel ČSPÚ
Přesun do závodu SKF.
Program ve třech skupinách (čas rotace cca 40 min.).
A - komentovaná prohlídka závodu,
B – SKF demonstrační truck,
C – oběd.
Organizace dle dispozic pracovníků závodu.

Účastnický poplatek
(za jednodenní seminář)
Účastnický poplatek

Poplatek

21 % DPH

Celkem

člen ČSPÚ

2 300,-

483,-

2 783,- Kč

nečlen ČSPÚ

2 900,-

609,-

3 509,- Kč

Přihlášení na seminář
Přihláška na seminář je dostupná na internetových stránkách ČSPÚ: http://www.udrzba-cspu.cz/
nebo přímo zde: http://www.udrzba-cspu.cz/nabidky/prihlaska.php?akceid=37

Přihlášku odešlete nejpozději do 4. 6. 2018.
Platbu účastnického poplatku proveďte tak, abychom ji obdrželi nejpozději do 4. 6. 2018,
na účet č. 81769339/0800 u ČS Praha 4, v. s. 06062018.
Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na náš účet a odeslán po ukončení akce.
Pokud požadujete daňový doklad s číslem vaší objednávky, zašlete objednávku na naši adresu
info@udrzba-cspu.cz
Zaplacený účastnický poplatek se nevrací, může se však zúčastnit náhradník.

Upozornění
Kapacita semináře je vzhledem k návštěvě závodu SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.
omezena na 60 účastníků, o účasti rozhoduje pořadí přihlášených.
Prosíme o dochvilnost a dodržování pokynů organizátorů.
Při exkurzi je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny organizátorů včetně vhodného oblečení a
obuvi odpovídající bezpečnostním předpisům pro návštěvu výrobních provozů.

Seminář se koná v Kulturním a společenském středisku Chodov,
Náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov
http://www.kasschodov.cz

V jeho blízkosti je zajištěno omezené množství parkovacích míst.
Po skončení přednášek následuje přesun (vlastními auty cca 1,5 km) na exkurzi do prostor
závodu SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o. (omezené parkovací plochy v areálu závodu a jeho
okolí).

Kontaktní osoby pro organizační záležitosti semináře
Ing. Jan Hroch - výkonný ředitel ČSPÚ
Mob.: +420 732 385 196
E-mail: hroch@udrzba-cspu.cz
Ing. Jan Škarka místopředseda předsednictva a tajemník ČSPÚ
Mob.: +420 724 530 600
Ing. Bohumil Polanka - člen předsednictva ČSPÚ
Mob.: +420 606 745 410
Další informace: http://www.udrzba-cspu.cz/

