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TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJÙ A VÝROBNÍCH ZAØÍZENÍ

 2023

31. leden - 1. únor 2023

Orea Resort Devìt Skal ***, Snìžné - Milovy
Další konkrétní informace a registrace na  



Zamìøení konference :

Tématické okruhy :

Hlavní partner :

Odborní garanti :

Mezinárodní programový výbor :

Mediální partneøi :

Konference je zamìøena na mìøicí metody, pøístroje a systémy používané v údržbì k objektivnímu 
zajiš�ování technického stavu, na øešení systémù údržby, na provozní zkušenosti z údržby strojù a zaøízení, 
na øešení problematiky provozní údržby.

systémy technického stavu*
teorie systémù údržby, informaèní a øídící systémy údržby*
tribotechnická diagnostika objektu a maziv*
vibraèní diagnostika a monitorování technického stavu, modální a strukturální analýza objektu*
termodiagnostika, diagnostika elektrických toèivých strojù*
ustavování strojních systémù*
nasazení a využití technické diagnostiky k zajištìní jakosti chodu a jakosti nových výrobkù, resp. oprav*
praktické zkušenosti z nasazení technické diagnostiky, øešení problematiky údržby*
vzdìlávání v technické diagnostice a údržbì, certifikace zpùsobilosti osob *

Centrum energetických
a environmentálních technologií prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. - øeditel CEET

p. Ondøej Švec, DiS. TRIFOSERVIS s.r.o., Èelákovice
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. VŠB-Technická univerzita Ostrava, FEI
Ing. Jakub Všolák ÈEZ, a.s., Elektrárna Štìchovice, Štìchovice
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D. Západoèeská univerzita v Plzni, NTVC
Mgr. Marek Šeremeta LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. koordinátor vodíkových technologií SR, Košice, SR
prof. dr hab. iný. Zbigniew Matuszak Akademia Morska w Szczecinie, Polsko
prof. Dr. Ing. Pavel Nìmeèek víceprezident ATD ÈR, z.s., Technická univerzita v Liberci
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. prodìkan TF, Slovenská po¾nohosp. univerzita v Nitre, SR
doc. Ing. Juraj Grenèík, PhD. podpøedseda SsÚ, Žilinská univerzita v Žilinì, SR
prof. Ing. Hana Paèaiová, PhD. viceprezidentka ATD SR, Technická univerzita v Košiciach, SR
Ing. Jan Hroch výkonný øeditel, Èeská spoleènost pro údržbu, z.s., Praha
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. tajemník ATD ÈR, z.s., VŠB-Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. František Helebrant, Csc. VŠB-Technická univerzita Ostrava

technická diagnostika a provozní spolehlivost, monitorovací 
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Místo konání :

Termíny :

Prezence :

Jednací jazyk :

Spoleèenské akce :

Poplatky :

Pokraèuje akce “Podporujeme partnerské vztahy”
Díky vyhlášené akci si také v prùbìhu tohoto roèníku konference mùžete pozvat svého životního partnera 
(manžel/ka, snoubenec/ka, pøítel/pøítelkynì, atd. … ?) za cenu ubytování, tedy za 1 200,- Kè / osobu / noc.
Po dobu pøednášek mùže doprovod využít spoleèenského a sportovního zaøízení hotelu a okolí (bar, bazén, 
sauna, masáže, turistika a podobnì).

Zpùsob úhrady :

Poznámky k poplatku :

Bankovní spojení :

konference se koná v krásném koutu Vysoèiny, v hotelu Orea Resort
Devìt Skal ***, Snìžné - Milovy 11, 592 02 Svratka

16.12.2022 - zaslání názvu a anotace pøíspìvku
30.12.2022 - zaslání závazné pøihlášky + plného znìní pøíspìvku

30.1.2023 od 14:00 do 18:00 hod., recepce hotelu Orea Resort Devìt Skal ***
31.1.2023 od 08:00 do 13:00 hod., recepce hotelu Orea Resort Devìt Skal ***

èeština, slovenština, polština, požadavek tlumoèení nutno oznámit pøedem

- v pøedveèer konference, tedy 30.1.2023 od 19.00 hodin, probìhne
odborné setkání úèastníkù s obecným názvem “Nejen prací živ je èlovìk”
- tradièní odborné diskusní fórum zaèíná dne 31.1.2023 od 19.30 hodin
- obì akce se konají v prostorách hotelu Orea Resort Devìt Skal ***

vložné (vè. sborníku) 5 500,-Kè
snížené vložné (vè. sbor.) 5 000,-Kè (øádný èlen ATD ÈR, z.s.)
sborník samostatnì    500,-Kè Nejsme plátci DPH !

- pøíkazem k úhradì nebo pošt. poukázkou typu A v termínu do 13.1.2023
- platba v hotovosti u prezence není možná
- doklad o platbì (faktura) bude odeslán elektronicky, pøíp. vydán u prezence

1. Vložné zahrnuje sborník konference, nutné náklady na organizaci, technické vybavení, nájmy, úèast na  
odborném setkání úèastníkù a diskusním fóru.

2. Publikování pøíspìvku ve sborníku je podmínìno zaplacením vložného nebo ceny sborníku (v pøípadì 
neúèasti na konferenci) do 30.12.2022. Za druhý a každý další publikovaný pøíspìvek pøirážka 500,- Kè.

3. V pøípadì neúèasti zasíláme sborník poštou. Vložné nevracíme - možno vyslat náhradníka !

Banka: Komerèní banka, a.s., Ostrava - Poruba
Èíslo úètu: 35-9131820237/0100CZK
IBAN: CZ5601000000359131820237
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: 740310123   Konstantní symbol:       0308
Specifický symbol: uveïte vlastní IÈO firmy nebo RÈ (u fyzické osoby)
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Ubytování :

Cena ubytování :

Hotel Orea Resort Devìt Skal ***, okolí a pøíjezd :

Adresa pro korespondenci :

Kontakty a spojení na èleny organizaèního výboru :

1. Pro závaznì pøihlášené bude ubytování zajištìno dle požadavkù v pøihlášce do vyèerpání kapacit hotelu.
2. Úhradu provádí každý úèastník souèasnì s úhradou konferenèních poplatkù.
3. K dispozici jsou 2-lùžkové pokoje, žádost o samostatný pokoj je nutné vyznaèit v pøihlášce.
4.  V cenì možnost využití vnitøního bazénu.
5. Všechny požadavky na ubytování budou uspokojovány zásadnì podle poøadí došlých pøihlášek.
    Po termínu pro zaslání závazné pøihlášky již nemusíme být schopni ubytování garantovat.

jednolùžkový pokoj    ,
dvoulùžkový pokoj    1 200,- Kè / osobu / noc.

Doprava vlastní, možnost parkování u hotelu Orea Resort Devìt Skal ***, vjezd na parkovištì v obci Milovy
u restaurace U Šlechtù (GPS 49.6679664N, 16.0895969E). Pøíjezd:
•  ze smìru Praha: dálnice D1 - exit 119 (Velký Beranov) - Žïár nad Sázavou - Nové Mìsto na Moravì - Snìžné
•  ze smìru Brno: dálnice D1 - exit 162 (Velká Bíteš) - Žïár nad Sázavou - Nové Mìsto na Moravì - Snìžné
•  ze smìru Ostrava: dálnice D1 - exit 167 (Olomouc) - Mohelnice - Svitavy - Polièka - Svratka
Autobus: zastávka Snìžné, Milovy, cca 50 m od hotelu, linky: Nové Mìsto na Moravì - Svratka, Brno - Svratka.

Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Asociace technických diagnostikù ÈR, z.s.
Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172 / 15
708 00  Ostrava - Poruba

•  Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. tel.: +420 597 324 600,  e-mail: ladislav.hrabec@vsb.cz
mobil: +420 603 782 998

•  Ing. Jan Blata, Ph.D. tel.: +420 597 324 580,  e-mail: jan.blata@vsb.cz
mobil: +420 605 317 606

V roce 2022 byla dokonèena rekonstrukce všech pokojù hotelu.

1 700,- Kè / osobu / noc
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