
  

                                               

             

 

 

 
 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje  

partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK, 

Regionální hospodářská komora Brno, 

Industry Cluster 4.0 

a 

Národní klastrová asociace 
  

si Vás dovolují pozvat na seminář 

 

Průmysl 4.0 selským rozumem 

 

Nebojte se nových výzev ve výrobě, pochopte Průmysl 4.0 a zadotujte si chytrou výrobu z peněz, které leží na 
dosah! 

 

Termín: pondělí 26. března 2018 od 10.00 hod  

Místo konání: BEST WESTERN Hotel Vista (Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, mapa zde) 

Program: 

09.30-10.00   Registrace 

10.00-10.30  Průmysl 4.0 – Konfrontace s realitou aneb sundejme růžové brýle  
Ing. Tomáš Kubala, INDUSTRY CLUSTER 4.0 

 Posuzování připravenosti firem na implementaci P4.0. 

 Nejčastější nedorozumění, příležitosti a doporučení. 

 Přínosy strukturovaného dialogu a tvorba akčních plánů. 

10.30-11.00  Peníze pro nové technologie na dosah  
Ing. Milan Sedláček, RENARDS dotační s.r.o. 

 Srozumitelné představení nesrozumitelné výzvy. 

 Klíčové body, které firma musí a dokáže splnit. 

 Přínosy komplexního posouzení firmy pro tvorbu žádosti. 

 Komplexní servis na klíč – konzistentní řešení.  

11.00-11.30  Coffee break – káva je dobrá, ale diskuse s odborníkem je lepší. 

11.30-12.00  „Připoj a vyráběj“ – Automatizace pro flexibilní výrobu 
Ing. Luboš Turanský, B+R Automatizace s.r.o. 

 Musíme vyhodit staré stroje, abych mohl vykročit do budoucnosti? 

 Co ztrácím, když nemám integrované stroje, když sbírám data ručně? 

 Naše vize validovány na Výrobní buňce 4.0.  

https://www.google.com/maps/place/Kpt.+Vajdy+3046%2F2,+700+30+Ostrava-jih-Z%C3%A1b%C5%99eh,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika/@49.791844,18.259304,14z/data=!4m5!3m4!1s0x4713e4bf8a6bb025:0xfae3cb6179afce34!8m2!3d49.7920103!4d18.2455499?hl=cs


  

12.00-12.30  Datová analytika a moderní zobrazovací metody  
Miroslav Hlaváč, UNICORN a.s. 

 Proč posílat data do mraků? Zaprší z nich někdy? 

 Velké lidi zajímají velké data. 

 Vize vs. realita. Začněme prvním krokem. 

 Koncept ověřený v praxi. 
 

 

12.30-13.00  Výrobní informační systémy MES S IOT a rozšířenou realitou  
Ing. Lubomír Sláma, PhD., MBA, Act-in Machine Services s.r.o. 

 Proč vyvíjet vyvinuté, pojďme to implementovat! 

 Co on-line neměřím, neanalyzuji a nevizualizuji, to neřídím! 

 Integrované systémy MES – jedna data, jedna pravda! 

 Údržba 4.0, přehlížená popelka. 

 

13.00-14.00  Shrnutí, diskuse, individuální konzultace, konec semináře 

 

Účastnický poplatek:  AKCE JE BEZPLATNÁ              Kapacita omezena.  

Uzávěrka přihlášek:      25. 03. 2018           

Kontaktní osoba:          Jan Skipala, Hana Simonová, tel: 597 479 330, e-mail: een@khkmsk.cz 

 

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: www.khkmsk-registrace.cz 

 

http://www.khkmsk-registrace.cz/

