ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚDRŽBU
Kamýcká 872, 165 00 Praha Suchdol
ve spolupráci se společností

ABB s.r.o.
K Zyfu 929, Ostrava-Hrabová
GPS: 49.757527, 18.265032

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Principy a nástroje Průmyslu 4.0 a jejich vliv na údržbu.
„I servis může být SMART“
4. a 5. června 2019
Ostrava
Vážení přátelé,
zveme Vás na odborný seminář ČSPÚ do Ostravy – servisního centra motorů a
globálního centra repase robotů ABB.
Dvoudenní seminář je určen nejenom pro všechny absolventy 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 digitalizace v údržbě pro úspěch podniku. Pozornost bude věnována
zvláště potřebným změnám procesů.
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 ABB Ostrava. Zajímavý
program je organizován po malých skupinách v prostorách závodu, kde budou mít účastníci
semináře možnost na vlastní oči vidět instalovaná řešení pro chytrou údržbu, vidět v praxi jejich
použití, dozvědět se přímo od pracovníků ABB jakým způsobem je využívají a co jim přinášejí.
Zajímavý bude jistě i večerní společný program v atraktivních technických prostorech
areálu Dolní oblast Vítkovice.
Těšíme se na Vaši účast
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
předseda předsednictva ČSPÚ

Ing. Jan Hroch
výkonný ředitel ČSPÚ

Rámcový program
https://udrzba-cspu.cz/events/i-servis-muze-byt-smart-seminar-cspu-a-abb-4-5cervna-2019

Úterý 4.6.2019
12:00-13:00

Příjezd do ABB Ostrava a oběd
K Zyfu 929, Ostrava-Hrabová

(GPS: 49.757527, 18.265032)
13:00-16:00
Představení a prohlídka Servisního centra
motorů a globálního centra repase robotů ABB
o Představení servisu motorů/ Repase centrum
robotika
o Praktické ukázky moderních podob servisu v praxi
o Moderní diagnostické nástroje prediktivní údržby
o Ukázky na stanovištích ve výrobě
Ubytování – Hotel Harmony
(28.října 170, Ostrava- Mariánské Hory)
17.30-22:00
Společný program
o Dolní oblast Vítkovic (DOV) a společný raut
16:00-17:00

o Prohlídka Bolt tower
o Science show
o Neformální diskuse

Středa 5.6.2019
7:00-8:30
9:00-13:00
13:00

Snídaně
Odborný seminář
Společný oběd a ukončení

Program odborného semináře
8:00 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:10

Zahájení a organizační pokyny
Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel ČSPÚ
Úvod do chytrého servisu ABB
Jaroslav Bialko, Servis ABB
Principy a nástroje Průmyslu 4.0 a jejich vliv na management údržby
prof. Ing. Václav Legát, DrSc., předseda předsednictva ČSPÚ
Robotizace jako prostředek automatizace výroby 4.0
Lukáš Hulak, ABB Robotika
Přestávka a občerstvení

9:10 – 9:45
9:45 – 10:20
10:20 – 10:55
10:55 – 11:25
11:25 – 12:00
12:00 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00

Přínos SKF digitální cyklické ekonomiky pro management údržby
Ing. Jan Klement, Application Engineering Manager East Europe
Trendy v robotice a případové studie ABB Robotika
Ondřej Novák, ABB Robotika
Závěr semináře
Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel ČSPÚ
Společný oběd

Účastnický poplatek za dvoudenní seminář
Poplatek

Účastnický poplatek

21 % DPH

Celkem

člen ČSPÚ

2 000,-

420,-

2 420,- Kč

nečlen ČSPÚ

2 300,-

783,-

2 783,- Kč

Přihlášení na seminář
Přihláška na seminář je dostupná na internetových stránkách ČSPÚ:
https://udrzba-cspu.cz/events/i-servis-muze-byt-smart-seminar-cspu-a-abb-4-5cervna-2019/apply

Přihlášku odešlete nejpozději do 28. 5. 2019.
Platbu účastnického poplatku proveďte na náš účet
Název banky (Name of bank):
Číslo účtu (Account Number):
IBAN Number
SWIFT Code

Česká spořitelna, a.s.
81769339/0800
v. s. 04062019
CZ94 0800 0000 0000 8176 9339
GIBA CZ PX

Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na náš účet nebo 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 účastníkům
Vlastní odborný seminář se koná v prostorech
Harmony Club Hotel
28. října 170
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: +420 596 652 111
www.harmonyclub.cz
GPS: 49°49'44.996"N, 18°15'42.468"E
Kapacita semináře je vzhledem k návštěvě závodu ABB s.r.o. omezena na 70 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.
V blízkosti závodu ABB je zajištěno parkování.

Ubytování v hotelu Harmony
Ubytování si účastníci hradí samostatně a vzhledem ke kapacitě je zapotřebí si ho včas
rezervovat.
Cena pokojů - promo kód: „ABB2019“
SGL

1.150,- Kč

DBL/TWIN

1.650,- Kč

Parkování:
150,- Kč/den
Rezervace:
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Harmony-Club-Hotel/2Q7L/cs/

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
Daniel Antal – Communication&Marketing Manager for Service ABB
Mob.: +420 734 787 284
Další informace: http://www.udrzba-cspu.cz/

