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INTELIGENTNÍ VÝROBA  STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2019

STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2019
ZAMĚŘENO NA INTELIGENTNÍ VÝROBU
Žijeme v digitální době nul a jedniček. A tím pomalu zapomínáme na vůni nové knihy, když 
ji poprvé otevřeme. Na šustění listů novin, když jimi po ránu s čerstvou kávou a křupavým 
croissantem listujeme. Na začernalé palce od tiskařské barvy, když hledáme ve Zlatých 
stránkách telefonní číslo. Knihy přesouváme do čteček a tabletových aplikací, noviny čteme 
na telefonu a popíjíme automatovou kávu z plastového šálku, a potřebný telefonní kontakt 
najdeme “natotata”.… Snad ten toaletní papír nám ještě chvíli vydrží…

Současný svět se mění a neustále zrychluje. A my se měníme s ním. Mění se tradiční byznys 
modely, do konstrukčně-vývojového procesu často přichází to, co již má svého zákazníka. 
Abychom uspěli a stačili našemu okolí přinejmenším evropskému, či světovému, potřebujeme 
„s hlavou otevřenou“ schopné a vzdělané lidi. To je klíčové. Nové technologie, vybavení výrobních provozů a modernizace 
konstrukčních pracovišť pokryjeme z tržeb či štědrých dotačních nástrojů. Ale, abychom do tohoto stavu mentálně dozráli,  
to vyžaduje změnu myšlení v globálním pojetí celé firmy. Finální výrobce musí detailně znát potřeby svých zákazníků. Jim se 
musí přizpůsobovat nabídka, výrobní firma jako taková a její výrobní proces. To je budoucnost konkurenceschopného tuzemského 
strojírenství. Hořící management firmy, který zapaluje své okolí pro nadšení o nové přístupy, vize, strategie, realizace, je jediným 
správným kapitánem pro plavbu na rozbouřeném moři tržního světa čím dále více ovlivňovaným asijskou konkurencí.

Společným jmenovatelem pro dosažení tohoto stavu je neustálá efektivita procesů a inovací, která je na manažery vyvíjena 
akcionáři či trhem samotným. Ale jakými nástroji toho můžeme dosáhnout? Je tou správnou odpovědí přechod na tzv. inteligentní 
výrobu a procesy, o kterých se neustále hovoří?

Odpovědi na tyto úvahy bychom vám chtěli zprostředkovat dalším ročníkem Strojírenského fóra, jehož podzimní část jsme letos 
umístili na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Tím, že věnujete svůj čas účasti na této konferenci, 
jasně deklarujete skutečnost, že moderní způsob výroby a řízení je pro vás klíčový na cestě k vyšší konkurenceschopnosti 
a efektivitě vašich procesů. A v podstatě nezáleží na tom, zda-li jste výrobní, obchodní firma či výzkumná organizace.  
Všechny vás spojuje zodpovědnost za činnosti, které realizujete.

A k tomu chce být Strojírenské fórum vaším partnerem. A opět nebude teoretizovat. Stejně jako po devět ročníků předchozích, 
i tento desátý, jubilejní, vám zprostředkuje realitu otestovanou na vlastní kůži. Mějte inspirativní setkání!

Za organizátorský tandem Exponex & MM publishing
Ing. Roman Dvořák, FENg.

STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2019 INTELIGENTNÍ VÝROBA
Nakladatel: Exponex s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno
Grafická úprava, sazba, zlom: Exponex s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno
Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Za věcnou správnost a odbornost textů ručí autoři příspěvků.
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PROGRAM KONFERENCE
08:00 – 09:00 Registrace účastníků, ranní káva a občerstvení

  I. BLOK  ÚVOD – PROCES DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 
   moderuje Roman Dvořák, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing,  

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR

09:00 – 09:10   Roman Dvořák, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing 
Úvod

 

09:10 – 09:15  Vladimír Aubrecht, děkan FEKT VUT v Brně  
Uvítání účastníků

 

09:15 – 09:35  Václav Kaczmarczyk, FEKT VUT v Brně 
Průmysl 4.0 ve výuce průmyslové automatizace na FEKT VUT v Brně

 

09:35 – 10:05  Libor Witassek, jednatel DC vision a STROJCAR s.r.o. 
Na cestě k tvůrci digitálního prostředí

 

10:05 – 10:35  Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnická asociace ČR 
Druhá vlna Průmysl 4.0 – je už opravdu tady?

 

10:35 – 10:55 Coffee break

  II. BLOK   PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ  
 moderuje Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR 

10:55 – 11:25  Pavel Sobotka, generální ředitel Frentech Aerospace s.r.o. 
Organizace a řízení výroby v rozvíjejícím se vesmírném průmyslu ČR

 

11:25 – 11:45  Robin Mitana, ředitel SIDAT Digital, s.r.o. 
Praktické skúsenosti s realizáciou Industry 4.0 projektu vo firme SECOP

 

11:45 – 12:00  Jan Vetiška, vedoucí odboru robotiky a robotů Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI, VUT v Brně 
Od průmyslu 3.0 k průmyslu 4.0

 

12:00 – 12:20  Jan Loos, CNC Sales manager & CNC application engineer, FANUC Czech s.r.o.  
FANUC řešení problematiky Internetu věcí.

 

12:20 – 12:40  Tomáš Koutek, Promitea partner 
Radim Gryc, projektový manažer, B2A Digital Innovation 
Od tužky k tabletu

 

12:40 – 12:55  Ondřej Bouzek, vedoucí týmu upínací technika, SCHUNK Intec s.r.o. 
Chytrá výroba

 

12:55 – 13:40 Oběd
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  III. BLOK INTELIGENTNÍ VÝROBA V RESTRUKTURALIZAČNÍM PROCESU 
                         – PANELOVÁ DISKUSE 
  moderuje Roman Dvořák, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing

 TÉMATA: 
13:40 – 15:10 RESTRUKTURALIZACE FIREMNÍCH PROCESŮ POMOCÍ NÁSTROJŮ DIGITALIZACE  
 DIGITALIZACE DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAHŮ  
 MODERNÍ PRODUKT PRO EFEKTIVITU A KONKURENCESCHOPNOST ZÁKAZNÍKŮ
 
 Monika Šimánková, statutární ředitelka společnosti Hestego a.s.  
 Libor Witassek, jednatel DC vision a STROJCAR s.r.o.
 Radek Vlček, technický ředitel divize Strojírny, ŽĎAS a.s.
 Radek Sejtko, vedoucí projektant oddělení Elektrické systémy, ŽĎAS a.s.
 Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR 
 

15:10 – 15:25 Coffee break

 

  15:25 – 16:25   EXKURZE – NÁVŠTĚVA PRACOVIŠTĚ VIRTUÁLNÍ REALITY 
  V ÚSTAVU VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY 
  FSI VUT V BRNĚ 

Změna programu vyhrazena.
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  ÚVOD – PROCES DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 

I. BLOK 09:00 – 10:35

 09:10 – 09:15 

Vladimír Aubrecht, děkan FEKT VUT v Brně

 

Vysokoškolské studium absolvoval v letech 1983-87 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity v oboru „Fyzikální elektronika a optika“. 

Od roku 1987 je zaměstnancem Vysokého učení technického v Brně na Fakultě elektrotechni-
ky a komunikačních technologií (FEKT). Zde byl též v roce 2005 jmenován profesorem  
pro obor Teoretická elektrotechnika. 

Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na diagnostiku a matematické modelování 
plazmatu spínacího oblouku. Je světově uznávaným odborníkem na počítačové modelování 
radiačního transportu energie v termickém plazmatu.

V roce 1992 absolvoval tříměsíční studijní pobyt na The University of Liverpool a v témže roce 
pak půl roku pracoval v CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organi-
zation), Division of Applied Physics, Sydney, Austrálie, v týmu Dr. J. J. Lowke na problému 
přenosu energie zářením v plazmatu spínacího oblouku.

Od roku 2010 je ředitelem regionálního výzkumného centra CVVOZE (Centrum výzkumu  
a využití obnovitelných zdrojů energie). 

 
V roce 2018 byl jmenován děkanem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. 
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 09:15 – 09:35 

PRŮMYSL 4.0 VE VÝUCE PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE  
NA FEKT VUT V BRNĚ

Václav Kaczmarczyk, FEKT VUT v Brně

 

Autor po absolvování doktorského studia na Ústavu automatizace a měřicí techniky 
Vysokého učení technického v Brně nastoupil jako Junior Researcher do Středoevropského 
technologického institutu, kde pracuje dodnes. Zároveň na uvedeném ústavu vyučuje 
předměty věnující se Průmyslu 4.0, potažmo automatizaci procesů a podílí se na řešení 
výzkumných projektů nejen na uvedená témata. Autor se dále věnuje vývoji zákaznických 
Multi-Tier databázových systémů na platformě .NET Framework.

 

Anotace přednášky

Prezentace popisuje některá z aktuálně řešených témat na Ústavu automatizace a měřicí techniky, která se týkají Průmyslu 
4.0. V rámci části přednášky je uveden popis návrhu a využití zjednodušené verze rozhraní Asset Administration Shell (AAS), 
sloužícího jako vstupní brána fyzických entit do světa Průmyslu 4.0. 
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 09:35 – 10:05 

NA CESTĚ K TVŮRCI DIGITÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

 Libor Witassek, jednatel DC vision a STROJCAR s.r.o.

 

Libor Witassek se dlouhodobě specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se 
zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton 
University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako 
Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. 
Libor Witassek je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six 
Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu,  
nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globální korporaci 
GCE Group, jako generální ředitel a předseda představenstva VÍTKOVICE, a.s. a nyní je 
transformačním manažerem v Krnovských opravnách a strojírnách s.r.o. Je autorem řady 
publikací a metodologie LEAN Leadership®, kterou přednáší na Vysoké škole ekonomické  
v Praze. Libor Witassek je držitelem řady ocenění, Dobrá rada nad zlato od Nadace Tomáše 
Bati, v soutěžích Manažer roku 2012, Marketér roku 2011 a 2012 a Ceny za společenskou 
odpovědnost firem v Moravskoslezském kraji 2013. Dnes je nezávislým podnikatelem  
v technologických oblastech cirkulární ekonomiky v rámci investiční firmy IMPACTIVE®.

 

Anotace přednášky

Exponenciální nárůst nových technologií a nová digitální ekonomika nabízí možnost odpoutat se z pozice dodavatele součástek 
s minimální přidanou hodnotou a proniknout do pozice tvůrce digitálního prostředí s nejvyšší přidanou hodnotou pro zákazníky. 
Nové trendy digitální ekonomiky tak vyžadují nové agilní přístupy, náklady ušetří systémový přístup k tvorbě podnikové 
soustavy a inovace jsou pak důsledkem nových znalostí pracovníků.
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 10:05 – 10:35 

DRUHÁ VLNA PRŮMYSL 4.0 – JE UŽ OPRAVDU TADY?

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnická asociace ČR

 

•  Po absolvování Elektrotechnické fakulty VUT v Brně v roce 1979 pracoval jako projektant, 
později jako samostatný vývojový pracovník v Elektromontážních závodech Praha.

•  V letech 1985 až 1992 byl odborným asistentem na katedře elektroenergetiky 
Elektrotechnické fakulty VUT v Brně.

•  V roce 1990 spoluzaložil firmu ELCOM, a. s, kde do roku 2018 působil jako předseda 
představenstva, nyní spolupracuje s managementem ELCOM, a. s. jako konzultant. 

•  Je statutárním ředitelem společnosti LJ FUTURE a. s., v níž se zaměřuje na oblasti 
digitální transformace malých a středních firem a monitoringu a testování kvality 

•  Od roku 2012 je prezidentem Elektrotechnické asociace České republiky. V roce 2014 
se stal členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde je 
zodpovědný za aktivity SP ČR v konceptu Průmysl 4.0.

•  V rámci vědeckovýzkumných a inovačních aktivit spolupracuje s elektrotechnickými 
fakultami některých českých a slovenských vysokých škol, se středními školami  
spolupracuje na popularizaci konceptu Průmysl 4.0.

 

Anotace přednášky

Od vyhlášení národní iniciativy Průmysl 4.0 uplynuly čtyři roky. Doposud vnímala technická veřejnost tento koncept velmi 
rozdílně. Jedna část jej považovala za skutečnou technologickou revoluci, naproti tomu jiní za pouhý marketingový trik.  
Je dobře, že si v současné době začínáme společně postupně uvědomovat, že má-li být koncept Průmysl 4.0 vedoucí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti českých firem naplněn, je nutné věnovat největší pozornost změnám vnitrofiremních, ale i mezi firemních 
procesů. Právě optimální implementace pokročilých technologií v těchto procesech společně s postupným využíváním umělé 
inteligence bude jedním ze základních kamenů algoritmické ekonomiky, která by měla být našim cílem.
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  PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ   

II. BLOK 10:55 – 12:55
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 10:55 – 11:25 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY V ROZVÍJEJÍCÍM SE  
VESMÍRNÉM PRŮMYSLU ČR

Pavel Sobotka, generální ředitel Frentech Aerospace s.r.o.
 

Pan Pavel Sobotka se narodil v Brně. S tímto městem je spojena jeho celoživotní profesní 
kariéra. Prošel všemi stupni vzdělání, od vyučení v oboru soustružník kovů, přes Střední 
průmyslovou školu strojnickou až po oborový institut TST se specializací CNC technika 
ve strojírenství.
Postupně prošel různými stupni zaměstnání. Pracoval nejdříve jako soustružník kovů, odkud 
se vypracoval postupně až na výrobního ředitele TESLA Brno. Od roku 1991 byl zaměstnán 
ve firmě MK Brno, kterou založil a měl na ní vlastnický podíl, a to až do roku 1994. Firma 
dodávala přesnou mechaniku pro elektronové mikroskopy a automatické parkovací systémy.
V roce 1994 založil společně s nizozemskou firmou Frencken Group společnost Frencken 
Brno s. r.o., ve které byl jednatele a ředitelem. Po odkoupení části podílů od této společnosti 
firmou Czech Aerospace Systems, s.r.o., které je také spoluvlastníkem, nadále v této 
společnosti vykonává funkce jednatele. V dceřiné společnosti Frentech Aerospace s.r.o. 
vykonává funkci jednatele a ředitele společnosti. V této společnosti působí dodnes.
Společnost Frentech Aerospace dosáhla za 20 let od svého vzniku pod vedením Pavla 
Sobotky významných úspěchů:
• Exportuje 95-100 % své produkce.
•  Dodává od roku 1997 díly pro letecký průmysl. Společnost dodává ročně více než 90 tis. dílů pro všechna letadla produkce 

Airbus. Společnost vyrábí díly i pro Boeing 787 a letadla Embraer.
• V roce 2010 dodala společnost sestavy zrcadel pro projekt „Alma“ (ESO) v Chile.
• Od roku 2004 firma dodává díly pro telekomunikační satelity.
•  Po vstupu ČR do ESA se společnost masivně angažuje ve vesmírných technologiích. Zahájila dlouhodobou spolupráci  

s přední evropskou firmou v oboru vesmírných technologiích Thales Alenia Space France.
•  Firma dodává mechanismy, které rozvíjí solární panely pro projekt století IRIDIUM NEXT. Jedná se o historicky největší komerční 

zakázku ve vesmírném průmyslu v ČR.
• Frentech AEROSPACE podepsala kontrakt na dodávku struktur kryostatů pro satelitní systém MTG.
• Frentech Aerospace dodala součást přistávacího modulu mise ExoMars 2020 „Caniter“ ve kterém je umístěn přistávací padák.
• Firma dodala díly pro projekt Ariane.
• Frentech Aerospace se podílí s dalšími českými subjekty na vývoji nových vesmírných technologií.
• Frentech Aerospace je členem České Vesmírné Aliance, Svazu průmyslu a dopravy ČR a německé asociace „SPACE“
•  Firma prosazuje myšlenku budování vesmírného průmyslu v České republice, jako odvětví s vysokou přidanou hodnotou, odvětví  

s uznávanou prestiží, odvětví, kde se uplatňují technické znalosti a zkušenosti především českých techniků a jiných odborníků.
V roce 2012 Pavel Sobotka získal ocenění Podnikatel roku Jihomoravského kraje.
V roce 2017 byla společnost Frentech Aerospace vyhlášena jako firma roku.
V roce 2018 zvítězila společnost Frentech Aerospace v soutěži Český lídr za Jihomoravský kraj.
 

Anotace přednášky

Jsme svědky dramatických změn v různých typech výrob. Nelze přístupy paušalizovat a zužovat pouze na hesla digitalizace,  
3D print a jak říká pan odborářský předák – kupte si více robotů.
V každém případě je jinak řízena organizována výroba v automobilovém průmyslu a úplně jinak v zakázkově orientovaných 
výrobách, kde lze využívat nejvyšší stupeň automatizace jen v omezeném měřítku.
Na co ale musí být každý typ výroby připraven? Je to schopnost vypořádat se s rychlými změnami, změnami požadavků 
zákazníků (trhu) a podmínek které jsou nyní na výrobce kladeny.
Nejdůležitější vlastností v různých typech výrob je a bude flexibilita a efektivita.
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 11:25 – 11:45 

 PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S REALIZÁCIOU INDUSTRY 4.0  
PROJEKTU VO FIRME SECOP
 

Robin Mitana, ředitel SIDAT Digital, s.r.o. Digitalizácia výrobných a logistických procesov SIDAT Digital s.r.o.

 

Od roku 1989 pôsobil v spoločnosti SOVA Digital kde sa venoval na rôznych pozíciách 
oblastiam digitálny návrh výrobkov a digitálny návrh výrobných procesov. V rokoch 2015 
-2017 pôsobil v spoločnosti Siemens PLM Praha v oblasti predaja a implementácie digitálnych 
riešení firmy Siemens pre zákazníkov z oblasti priemyslu. Od roku 2017 pôsobí ako konateľ 
spoločnosti SIDAT Digital (spoločný podnik SIDAT Praha a SOVA Digital Bratislava) ktorá sa 
zaoberá prepojením  fyzického sveta výroby a digitálnych technológií s cieľom identifikovať  
a pomôcť zlepšiť úzke miesta vo výrobných a logistických systémoch.

 

Anotace přednášky

Prednáška je zameraná na predstavenie praktickej realizácie projektu Industry 4.0 vo výrobnej firme. Popisuje celý proces od 
prvej myšlienky, cez prípravu realizácie, samotný proces realizácie a dosiahnuté výsledky. Cieľom je zdieľanie skúseností a 
odporúčania ako postupovať pri reálnej implementácii takéhoto projektu pre štandardnú výrobnú firmu.
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 11:45 – 12:00 

OD PRŮMYSLU 3.0 K PRŮMYSLU 4.0

 Jan Vetiška, vedoucí odboru robotiky a robotů Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI, VUT v Brně

  

Po ukončení magisterského studia na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inže-
nýrská informatika a automatizace, pokračoval v doktorském studiu v oboru inženýrská 
mechanika. Po dokončení studia nastoupil jako odborný asistent na Ústavu výrobních strojů, 
systémů a robotiky. V pedagogické činnosti přednáší a vede cvičení v oblasti výpočtů a simu-
lací obráběcích stojů, programování pro průmyslovou automatizaci a průmyslovou robotiku. 
Od roku 2017 se jako vedoucí odboru robotiky a robotů věnuje aplikaci průmyslových robotů 
v technické praxi. Na MSV v roce 2019 získal s kolektivem výzkumníků z ústavu výrobních 
strojů, systémů a robotiky zlatou medaili v kategorii automatizační technika a Industry 4.0.

 

Anotace přednášky

Ústav výrobních strojů systémů a robotiky má dlouhou tradici v tvorbě automatizovaných výrobních soustav. Historie této tvorby 
sahá až do přelomu 70-tých a 80-tých let minulého století. Doba však pokročila a nyní jsou v souladu s trendem doby využívána 
k tvorbě a provozu automatizovaných výrobních soustav také digitální dvojčata. Uživatel může být účasten online přenosu reálné 
linky a digitálního modelu pracoviště včetně jejího virtuálního zprovoznění ve virtuální realitě za pomocí brýlí Oculus a/nebo HTC 
Vive. To má využití zejména v  testování a optimalizaci výrobní buňky během přípravy nové výroby. Je tak dosaženo zkrácení 
přípravných časů nové výroby a ekonomických úspor. Digitální dvojče je možné mimo jiné využít jako nástroj vzdálené virtuální 
správy pracoviště. Digitální dvojče robotické buňky (její virtuální zprovoznění) je mimo jiné  proměněná nominace na Zlatou me-
daili na letošním Brněnském strojírenském veletrhu  v kategorii Inovace v automatizační technice a Industry 4.0. V příspěvku se 
podělíme o naše zkušenosti. 
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 12:00 – 12:20 

 FANUC ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY INTERNETU VĚCÍ

Jan Loos, CNC Sales manager & CNC application engineer, FANUC Czech s.r.o.

 

profesí elektrotechnik (CVUT-FEL); 25 let praxe v oboru řízení obráběcích strojů,  
postupně s řídicími systémy Sinumerik, Dynapath, Yasnac, Cincinnati Milacron / Vickers, 
Heidenhain a FANUC.
Praxe se systémy FANUC přes 16 let na pozicích servis, aplikace a prodej,  
pro zákazniky v CZ, SK, PL, HU, RO a země bývalé Jugoslávie.

 

Anotace přednášky

FIELD system
Otevřená platforma navržená k inteligentnímu sledování, řízení výroby a plánování preventivní údržby průmyslových zařízení. 
Připojit je možno nejen zařízení FANUC, ale prakticky jakýkoliv přístroj libovolného výrobce, který o sobě poskytuje data podle 
principu IoT - Internet věcí. 
Podporujeme standardní rozhraní jako OPC UA nebo MT Connect, ale i exkluzivní převodníky výrobců připojených zařízení.
SW aplikace pro sběr a analýzu dat v námi spravovaném lokálním úložišti si uživatel nakupuje v internetovém obchodě (FIELD 
Store). A to jak aplikace FANUC, tak i produkty „třetích stran“.
Aplikace externích autorů jsou typicky nabízeny dodavateli příslušných IoT zařízení, kromě FANUC nyní například výrobci měřicích 
strojů, monitorovacích sond, ale i ložisek, nástrojových hlav, apod. 
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 12:20 – 12:40 

 OD TUŽKY K TABLETU

 Tomáš Koutek, Promitea partner

 

Vystudoval ČVUT v Praze, poté 7 let v telekomunikacích na produktových  
a projektových pozicích. V Eurotelu začal nakupovat a firemnímu nákupu 
se věnuje 17 let, z toho posledních 8 let jako konzultant KRC partners s.r.o. 
Firma je sales partnerem modulárního nákupního SW Promitea.

 

Anotace přednášky

Dobrý firemní nákup za přiměřené vnitřní náklady = dobrý, ale jednoduchý 
proces. Je-li navíc v aplikaci, která lidem v celé firmě (nejen v nákupu) 
pomáhá / neprudí, berou ho pak jako nejlepší cestu (pro firmu i pro ně) 
a nesnaží se proces obejít. To pak kromě dobře odvedené nákupní práce 
generuje kvalitní data, kterým vedení může věřit a použít pro svá  
manažerská rozhodnutí. 
 

Radim Gryc, projektový manažer, B2A Digital Innovation

 

Vystudoval na VUT v Brně - obor Systémové inženýrství, a poslední dva roky je členem A-týmu 
ve zlínské společnosti B2A Software Development, kde se stará o implementace aplikací B2A 
DIMA do výrobních společností. Při své práci se dostal do nespočtu společností, kde analyzoval 
jejich připravenost na digitalizaci. Díky tomu mu reálné poznatky a zkušenosti přímo z praxe 
rozšiřují obzory o jejích možnostech ve výrobní sféře.

 

Anotace přednášky

“Co se stane, když lidem ve výrobě seberete všechny papíry a dáte jim do ruky tablet? “
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 12:40 – 12:55  

 CHYTRÁ VÝROBA

Ondřej Bouzek, vedoucí týmu upínací technika, SCHUNK Intec s.r.o.

 

Vystudoval obor hydraulické a pneumatické stroje a zařízení na strojíren-
ské fakultě VUT v Brně. Pracoval jako konstruktér a později přešel  
do sféry technického obchodu, kde již působí 20 let. Má zkušenosti  
z oblasti pohonné techniky, automatizace a poslední roky se věnuje  
ve společnosti Schunk Intec s.r.o. oblasti strojního obrábění.

 

Anotace přednášky

Odhalíme a využijeme potenciál Vašich strojù a výrobních procesù. Snižte provozní náklady spojením přesného, flexibilního 
obrábění obrobkù a dynamické automatizace výroby. 
Firma SCHUNK patří ke světové špičce v oblasti upínací techniky a automatizace. Vyzkoušejte vzájemnou synergii produktù 
Schunk. Naši zákazníci profitují z inovací rodinného podniku, z odborných znalostí, zkušeností a týmového ducha více jak  
3000 spolupracovníkù. 
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  INTELIGENTNÍ VÝROBA  
  V RESTRUKTURALIZAČNÍM PROCESU 
  – PANELOVÁ DISKUSE 

III. BLOK 13:40 – 15:10
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Monika Šimánková, statutární ředitelka společnosti Hestego a.s. 

 

je v současnosti statutární ředitelkou společnosti Hestego a.s. Vystudovala na VUT v Brně, 
kde rovněž absolvovala doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku.  
Svou pracovní kariéru zahájila hned po střední škole v japonské společnosti Toray  
v Prostějově na ekonomickém úseku. Poté nastoupila ke studiu na vysokou školu  
a souběžně se studiem začala pracovat ve vyškovské strojírenské společnosti Hestego a.s.  
Zde nejprve zastávala několik pozic v oblasti controllingu, následně přešla jako manažerka 
na úsek logistiky, do financí se vrátila na post finanční ředitelky a v roce 2014 jí byla svěřena 
pozice generální, později statutární, ředitelky. V posledních několika letech společnost 
Hestego pod jejím vedením mimo jiné založila dceřiné společnosti v Německu a Rusku, 
implementovala rozsáhlou automatizaci dělení materiálu, změnila ERP na SAP a vyvinula 
nové řady vlastních produktů.

 Libor Witassek, jednatel DC vision a STROJCAR s.r.o.

 

Libor Witassek se dlouhodobě specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se 
zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton 
University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako 
Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. 
Libor Witassek je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six 
Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu,  
nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globální korporaci 
GCE Group, jako generální ředitel a předseda představenstva VÍTKOVICE, a.s. a nyní je 
transformačním manažerem v Krnovských opravnách a strojírnách s.r.o. Je autorem řady 
publikací a metodologie LEAN Leadership®, kterou přednáší na Vysoké škole ekonomické  
v Praze. Libor Witassek je držitelem řady ocenění, Dobrá rada nad zlato od Nadace Tomáše 
Bati, v soutěžích Manažer roku 2012, Marketér roku 2011 a 2012 a Ceny za společenskou 
odpovědnost firem v Moravskoslezském kraji 2013. Dnes je nezávislým podnikatelem  
v technologických oblastech cirkulární ekonomiky v rámci investiční firmy IMPACTIVE®.
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Radek Vlček, technický ředitel divize strojíren, ŽĎAS, a.s.

 

Po ukončení studia na VUT v Brně, obor Strojírenská technologie, nastoupil do firmy, dnes 
nesoucí jméno TE CONNECTIVITY s.r.o., kde začal pracovat jako konstruktér kontaktů  
a konektorů pro pojistkové skřínky automobilů. V průběhu let se zajímal o další oblasti, 
jako jsou procesní inženýrství, projektový management a prototypová výroba, 
takže po jedenácti letech se ukotvil na pozici Engineering manager.
Pokračoval na stejné pozici v železničním odvětvím ve firmě IFE-CR, a.s., vyrábějící 
automatické dveřní systémy pro kolejová vozidla.
Po sedmi letech přestoupil do firmy ŽĎAS, a.s., kde zastává pozici technického ředitele 
divize strojíren, zodpovědného za strategii produktového portfolia a za konstrukce 
a technologie firmy. 

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnická asociace ČR

 

•  Po absolvování Elektrotechnické fakulty VUT v Brně v roce 1979 pracoval jako projektant, 
později jako samostatný vývojový pracovník v Elektromontážních závodech Praha.

•  V letech 1985 až 1992 byl odborným asistentem na katedře elektroenergetiky 
Elektrotechnické fakulty VUT v Brně.

•  V roce 1990 spoluzaložil firmu ELCOM, a. s, kde do roku 2018 působil jako předseda 
představenstva, nyní spolupracuje s managementem ELCOM, a. s. jako konzultant. 

•  Je statutárním ředitelem společnosti LJ FUTURE a. s., v níž se zaměřuje na oblasti 
digitální transformace malých a středních firem a monitoringu a testování kvality 

•  Od roku 2012 je prezidentem Elektrotechnické asociace České republiky. V roce 2014 
se stal členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde je 
zodpovědný za aktivity SP ČR v konceptu Průmysl 4.0.

•  V rámci vědeckovýzkumných a inovačních aktivit spolupracuje s elektrotechnickými 
fakultami některých českých a slovenských vysokých škol, se středními školami  
spolupracuje na popularizaci konceptu Průmysl 4.0.
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POZNÁMKY



21

INTELIGENTNÍ VÝROBA  STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2019

POZNÁMKY



22

STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2019 INTELIGENTNÍ VÝROBA   

POZNÁMKY



EXPERTNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI
· Posuzování rizik a bezpečnosti
·  Posuzování a zvyšování výrobní přesnosti  
obráběcích strojů

·  Vývoj robotizovaných výrobních systémů  
v kontextu Průmyslu 4.0

· Návrh digitálních dvojčat výrobních systémů
·  Poradenská činnost při hodnocení kvality  
výrobků a procesů

Výčet nabízených činností není konečný,  
neváhejte nás kontaktovat.

KURZY A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
· Management rizik u strojních a elektrických zařízení
· Funkční bezpečnost technických systémů
· Kurzy v oblasti managementu kvality
· Kurzy v oblasti ovládání CNC obráběcích strojů
·  Metrologie technických parametrů  
průmyslových výrobků

APLIKAČNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI
· Multiparametrická diagnostika strojů a zařízení
· Použití principů umělé inteligence pro výrobní stroje
· Tvorba virtuálních prototypů za pomoci trojrozměrné  
  stereoskopické projekce
· Soudně-inženýrské poradenství v oboru strojírenství
· Zhodnocení systému údržby strojů a zařízení

ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, 
SYSTÉMŮ A ROBOTIKY  
FSI, VUT V BRNĚ  
NABÍZÍ PRŮMYSLOVÝM PARTNERŮM SPOLUPRÁCI V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA, 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI, VUT v Brně
marek@fme.vutbr.cz, T: +420 541 142 465



MM
PUBLISHING
S. R. O.

  BUSINESS PARTNER

  HLAVNÍ PARTNEŘI

  PARTNEŘI

  ORGANIZÁTOR   SPOLUORGANIZÁTOR   GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

  ODBORNÍ GARANTI

  MEDIÁLNÍ PARTNER


