
 

Cílem konference je poskytnout široký záběr znalostí tak, aby zodpovězení otázky, proč děláme věci zrovna takto, 
vedlo k zefektivnění výroby a bylo dosaženo vyšších zisků. 

Problematika zpracování plastů vstřikováním je velmi široká, a proto je nutné, aby všichni zúčastnění v řetězci výroby, 
měli znalosti jak o předchozí, tak i následné etapě výroby. Znalost toho, jak zrovna moje práce ovlivňuje následné 
postupy, pomáhá snižovat náklady a zlepšuje konkurenceschopnost firem na globálním trhu. 
I z tohoto důvodu je konference pořádána jako multioborová, protože se zaměřuje na komplexní problematiku 
vstřikování plastů a to od konstrukce výlisku přes cenový návrh, výrobu formy, až po vstřikování a údržbu formy. 

 
  

Mediální partneři 



Jsme rádi, že Vám firma SVOBODA může již osmý rok přinášet nejnovější informace z této oblasti 

a pořádat multioborové odborné konference se zaměřením na specialisty a technické pracovníky. 

➢ Pestrá nabídka přednášek reaguje na specifické potřeby pracovníků v plastikářském sektoru. 

➢ Moderní poznatky z různých oborů dávají firmám konkurenční výhodu a také umožňují lepší 

využití znalostí jejich pracovníků.  

➢ Široký přehled o novinkách na trhu získaný na konferenci napomáhá firmám efektivněji 

reagovat na výzvy trhu. 

➢ Nové kontakty jsou vedle novinek z oboru neocenitelným přínosem jak pro vedoucí pracovníky, 

tak pro obchodní zástupce jednotlivých firem.  

➢ Příjemné prostředí klimatizovaného hotelu Maximus Resort nabízí také zvláštní prostory pro 

prezentaci firem a přednášejících a pro diskusi účastníků.   

 

Nejdůležitější body přednášek je možné shrnout do jednoho titulku: 

 

Maximální efektivita výroby formy a výlisků s důrazem na kvalitu a rychlost 

 

Mezi přednášejícími mimo jiné jsou: 

➢ Lubomír Zeman, Plast Form Service, CZ 

➢ Uri Eisenstein, LIAD, Izrael, 

➢ Ing. Aleš Ausperger, PhD.,  TUV Liberec, CZ 

➢ Ing. Jan Žák, Uddeholm CZ 

➢ Ing. Petr Halaška, PhD., Smarplast, CZ 

➢ Damiano Balzi, Itálie 

➢ František Toman, Gerresheimer, CZ 

➢ Jan Svoboda, JSW MACHINES, CZ 

➢ Petr Zemánek, MP Line s.r.o., CZ 

➢ a další 

 

 

 

 

VŠICHNI ÚČASTNÍCI DOSTANOU PO KONFERENCI POTVRZENÍ O ABSOLVOVANÉM VZDĚLÁVACÍM KURZU 
 

  



TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE 
Termín: 17. května – 18. května 2017 
Registrace: ve středu 17. května od 7:30 do 8:50, nebo v již v úterý 16. května 2015 od 18:00 
Místo: hotel Maximus Resort, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno – zde najdete odkaz na mapu s možností 

naplánovat si trasu cesty 
 

CENA KONFERENCE 

1 osoba ........................................................ 2.100,-Kč/osoba 
3 a více osob z jedné firmy ......................... 5% sleva 
Ceny za konferenci jsou uvedeny bez DPH. 
Zálohová faktura s platebními údaji Vám bude zaslána po přihlášení konkrétního počtu osob. 

 
Ubytování 
V tuto chvíli jsou k dispozici pokoje v těchto variantách: 

4* DLX sgl 4* pokoj Del pro jednu osobu 2000,-Kč/pokoj/noc  

4* DLX dbl 4* pokoj Del pro dvě osoby 2250,-Kč/pokoj/noc  

4* Suite 4* single/double Suite 2150/2400,-Kč/pokoj/noc  

3* Exec Suit 3* Executive Suite 4 osoby 5000,-Kč/pokoj/noc  

3* ECO dbl 3* pokoj Eco pro dvě osoby 1650,-Kč/pokoj/noc  

3* ECO trp 3* Economy tripl pro tři osoby 2800,-Kč/pokoj/noc  
Uvedené ceny jsou za celý pokoj včetně DPH. 

Pro zajištění ubytování nám prosím vyplňte své požadavky na ubytování v přiložené přihlášce. Počet 
pokojů, zejména jednolůžkových, je omezen. Rezervace pokojů zajišťuje fa Svoboda. Bližší informace 
o způsobu úhrady následně obdržíte e-mailem přímo od pracovníků recepce hotelu Maximus Resort. 
Strava i občerstvení v průběhu konference jsou zajištěny. Jejich cena je již zahrnuta v konferenčním 
poplatku. 
V případě stravovacích omezení (cukrovka, celiakie, intolerance na jiné alergeny) je možno zajistit 
dietní stravu. Informujte nás prosím v poznámce. 
Přihlášky přijímáme nejpozději do 15. dubna 2017 
Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací. 
 

Věříme, že Vás tato konference zaujme, a těšíme se na setkání s Vámi. 
 
Přihlášky posílejte na adresu: dvorakova@jansvoboda.cz. 

Za pořadatelský tým se na setkání těší  
Lubomír Zeman a Jan Svoboda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciální host a přednášející 

VĚDECKÉ CENTRUM CEITEC Z VUT BRNO 

  

http://www.maximus-resort.cz/-kontakty-maximus-resort-brno
mailto:dvorakova@jansvoboda.cz


PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI FORMY 2017 

FIRMA:…………………………………………………………………………………………… 
PLATEBNÍ ÚDAJE (IČO, DIČ, ADRESA): ___________________________________ 
 
POČET OSOB……………………………………………………………………………………. 
KONTAKTNÍ OSOBA: _____________________, TEL.: ________________ 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 1:………………………………………………………………………….. 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 2:………………………………………………………………………….. 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 3:………………………………………………………………………….. 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 4:………………………………………………………………………….. 
 
JMÉNO ÚČASTNÍKA 5:………………………………………………………………………….. 
 
V tuto chvíli jsou k dispozici pokoje v těchto variantách: 

označení popis cena 
1 nebo 2 noci (od úterý, 
od středy – vyznačte ) 

4* DLX sgl 4* pokoj Del pro jednu osobu 2000,-Kč/pokoj/noc   

4* DLX dbl 4* pokoj Del pro dvě osoby 2250,-Kč/pokoj/noc   

4* Suite 4* single/double Suite 2150/2400,-Kč/pokoj/noc   

3* Exec Suit 3* Executive Suite 4 osoby 5000,-Kč/pokoj/noc   

3* ECO dbl 3* pokoj Eco pro dvě osoby 1650,-Kč/pokoj/noc   

3* ECO trp 3* Economy tripl pro tři osoby 2800,-Kč/pokoj/noc   
 

NAPIŠTE PROSÍM KOLIK  OSOB A KOLIK POKOJŮ BUDETE CHTÍT 
 
 

Vyplněnou přihlášku pošlete na email: dvorakova@jansvoboda.cz na fax: 549 243 917 
Po přijetí přihlášky Vám vystavíme zálohovou fakturu, po jejímž zaplacení od nás obdržíte daňový 
doklad. 
 
POZOR! Po loňských zkušenostech bude přihláška potvrzena a akceptována PO zaplacení účastnického poplatku, aby 

nedocházelo ke zbytečné blokaci míst pro ty, kteří se konference chtějí opravdu zúčastnit.  



VÝBĚR Z PŘEDNÁŠEK, KTERÉ ZAZNÍ: 
 

 

Fa TaniTech, p.Ausperger Praktické využití viskózní křivky pro vstřikování 

  

Fa TD-IS, p. Medková 

Řízení vývoje a výroby formy a výstřiku. Spolupráce mezi konstruktérem, 

nástrojárnou a lisovnou. Jak zvýšit potenciál synergie, aneb 1+1  2 
 

 

Fa Velox, p. Černáč 

Čištění vstřikovacích jednotek. Teorie nasazení, nejčastější chyby a ekonomická 

výhodnost 

  

Fa Smartplast, p. Halaška 

Snížení deformace a vad vstřikovaných dílů. Reálné odchylky od tolerančního pole. 

Smrštění a deformace. Jak predikovat a odstranit je v průběhu návrhu.  

 

Fa CEITEC, p. Zikmund Aplikace CT pro kontrolu reálné orientace skelných vlaken 

  

Fa PlastFormService, p. Zeman  

Provoz, údržba a opravy vstřikovacích forem. Definice, cíle, vlivy na ekonomiku, 

minimalizace problémů. 

 

Fa Fanuc p. Vávra Srovnání hydraulických a elektrických vstřikovacích strojů 

 

 

JSW Machines, p. Svoboda 

 

Jak se vyrovnat z degresní křivkou odborné erudice - nároky na moderní řídící 

systémy s důrazem na jednoduchost obsluhy, v kontextu industry 4.0  

 

Fa Kenex, p. Kennedy, Irsko Detekce úniku plastového materiálu, vyhodnocení a následné korekce 

 

 

Fa LIAD, p. Uri, Izrael 

Automatická kontrola barvy výstřiku a korekce dávky aditiv. Velikost násypky a 

podávacího šneku v kontextu finančních úspor 

  

Fa BALZI, p. Balzi 

Efektivita chlazení a opakovatelnost výsledků. Na kvalitě chlazení je přímo závislá 

kvalita dílu. 

  

A DALŠÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ FIRMY 

SolidCam, Penta, Boehler Uddeholm, Renishaw. Prima Bilavčík, CADMould, CEITEC, Gerresheimer 
 
 
Příspěvky budou v českém, slovenském a anglickém jazyce. Simultánní tlumočení z anglického jazyka bude zajištěno. 

Pořadí přednášek se může měnit a bude upřesněno při prezenci. Změna programu vyhrazena. 

 

V PŘÍSÁLÍ PŘISLÍBILI ÚČAST A PREZENTACI PORTFOLIA TYTO FIRMY: 
MachineLOG IT  ukázky aplikace sytému řízení a sledování výroby. Kdykoliv a kdekoliv. 
JAN SVOBODA   moderní polotovary pro formy na plasty 
Indsatsen   ukázky navařování a oprav forem, včetně tvrdokovových nástrojů 
Smartflow USA  ukázky ekonomické optimalizace chlazení 
Prima Bilavčík  měření a vyhodnocování 
KENEX Irsko  praktické ukázky kontroly úniku plastového materiálu 

 

I Vy zde můžete prezentovat Vaši firmu a najít nové kontakty 
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