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Východiska Průmyslu 4.0 

V poslední době mnoho firem nejen u nás začalo řešit problematiku Průmyslu 4.0. My nejsme výjimkou.  

Iniciativa Průmyslu 4.0 započala svoje začátky už v roce 2011. Dnes se píše rok 2019 a je zajímavé sledovat tento vývoj za posledních 8 let. 
Touto cestou bychom Vás rádi pozvali do společnosti BD SENSORS s.r.o. a ukázali, jak se zde podařilo uchopit tak velké téma. 

Chceme Vám poskytnout referenční návod k Vašemu vlastnímu řešení nyní a současně hledat možné cesty pro následujících 5 až 10 let. 

praktický seminář o realizaci v českých podmínkách 

Karel Mareček — Lukáš Chudík — Peter Debnár — Michal Polášek — Kamil Jurčeka 

Cíle semináře 

• Ukázat si reálnou aplikaci Průmyslu 4.0 v našich podmínkách  

• Realizovat prohlídku společnosti BD SENSORS s.r.o.  

• Seznámit se s praktickými přínosy a realizovanými projekty  

• Prezentovat přístup pomocí konceptu Smart4Factory  

• Formou workshopu si vyzkoušet kroky k řešení 

• Získat kontakty a inpiraci pro vlastní řešení 

Termín a místo konání 

12. – 13. 11. 2019 

 

Profil společnosti BD SENSORS s.r.o. 

• BD SENSORS je střední firmou, v jejímž čele stojí sami majitelé, 
kteří kladou velký důraz na nezávislost a stabilitu. 

• Z malého podniku založeného v prosinci 1993 se během několika 
let stala celosvětově úspěšná firma nabízející elektronické tlako-
měrné přístroje. 

• Dnes zaměstnává BD SENSORS více než 200 pracovníků na čty-
řech pracovištích v Německu, České republice, Rusku a v Číně . 

Přednášející 

• Karel Mareček — jednatel BD SENSORS s.r.o. 

• Lukáš Chudík — jednatel COMFIS s.r.o. 

• Michal Polášek — projektový manažer 

• Kamil Jurčeka — technik specialista 

• Peter Debnár — nezávislý konzultant  

Cena 

8.900,00 Kč bez DPH 
• Cena zahrnuje náklady na lektory, podklady v tištěné formě, organizační náklady, včetně občerstvení. Ubytování je nutné si  rezer-

vovat zvlášť (v případě potřeby pomůžeme se zajištěním). 

• V případě účasti více osob z jedné společnosti poskytujeme individuální slevu. 

Technický garant 

• Mgr. Lukáš Chudík, MBA; jednatel COMFIS s.r.o. 

Výrobce biometrických  systémů s 15-ti letou historií. 

• Prostory společnosti BD SENSORS s.r.o., Buchlovice 

• Prostory Hotelu Skanzen, Velehrad 
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Program 

12.11.2019 — Úterý 

Registrace účastníků 

Přihlášky a dotazy 
Michal Polášek, projektový manažer 

E: polasek@smart4factory.cz 

T:  +420 572 411 942 

M:  +420 702 266 899 

 

Po osobním setkání u příležitosti MSV 2019  
možnost zvýhodněné ceny pro zájemce 

Kapacita semináře:  10 účastníků 

13.11.2019 — Středa 
Hotel Skanzen  

ul. Modrá 227 
687 06 Velehrad  

BD SENSORS s.r.o. 

Hradišťská 817 
687 08 Buchlovice  

Cíle 

Očekávání 

Program 

Zahájení 

Souvislosti Průmyslu 4.0 

Globální a lokální praxe 

Přestavení konceptu Smart4factory 

Integrační potřeby a kompetence 

Pilíře pro uchopení realizace Průmyslu 4.0 

Smart4factory/Peter Debnár 

Od práce s informacemi až po Big Data 

Internet věcí a jeho nasazení 

Ukázka realizovaných řešení a projektů 

Přínosy a benefity 

Integrace managementu dat,       
integrace software a IT integrace/
Lukáš Chudík 

Představení společnosti 

Přístup uplatněný v podmínkách BD SENSORS 

Výzvy stávajících a budoucích řešení 

Cesta Smart4factory v BD SENSORS/
Karel Mareček 

Setkání účastníků 

Klíčové výstupy 

Otevřené body 

Podněty pro Workshop 

Zahájení a krátká rekapitulace  

12:30 — 13:00 

Kompetenční pilíře a vazby na procesy 

Vstupní analýza 

Oblasti řešení 

Projektový plán 

Podmínky úspěšnosti 

Workshop — praktická realizace 
pro nalezení vlastního řešení/     
Michal Polášek 

13:15 — 13:50 

Doporučení pro vlastní realizaci 

Klíčové výstupy 

Zpětná vazba 

Diskuze a shrnutí 14:00 — 14:50 

16:00 — 17:00 

18:30 
Společenský program v hotelu 
SKANZEN spojený s prohlídkou 
vinné a slivovicové cesty 

13:00 — 13:15 

15:00 — 15:50 

Diskuze a zpětná vazba 

8:30— 8:45 

9:00 — 10:00 Factory tour 

10:00 — 11:00 

8:45 — 9:00 

11:15 — 11:45 

Akce doporučena pro jednatele a majitele firem 

„Jak tu implementaci neuchopí jednatel nebo majitel s jasnou vizí, tak to skončí nedobře.“ 


