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27. mezinárodní vědecká konference
27 th International scientific conference

DIAGO® 2008
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ
A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
Technical diagnostics of machines
and Manufacturing equipment
5. - 6. února 2008
5. - 6. February 2008
Hotel RELAX, Rožnov pod Radhoštěm
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Záštitu
áštitu nad konferencí
konferencí převzali :
prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

rektor VŠB-TU Ostrava
děkan FS, VŠB-TU Ostrava

Odborní
Odborní garanti :
doc. Ing. Karel Chmelík
Vladislav Marek
Ing. Jiří Svoboda
Ing. Tadeáš Lipus

prezident ATD ČR, FEI, VŠB-TU Ostrava
TRIFOSERVIS Čelákovice
TMV SS, spol. s r.o., Praha
SKF Ložiska, a.s., Praha

Meziná
Mezinárodní
rodní programový výbor :
doc. Ing. František Helebrant, CSc.
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.
prof. Ing. Jozef Balla, CSc.
prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
doc. Ing. Karel Záliš, CSc.
prof. Dr. Ing. Marian Dolipski
Dr. Ing. Jacek Spalek
prof. Dr. Vojin Cokorilo, DrSc.

FS, VŠB-TU Ostrava
rektor TU v Košicích, předseda ATD SR
TF, ČZU v Praze, ČSÚ Praha
děkan MF, SPÚ Nitra, SR
MF, SPÚ Nitra, SR
FS, ČVUT v Praze
FS, TU v Liberci
FEL, ČVUT v Praze
prorektor, Politech. Slaska, Gliwice, Polsko
Politechnika Slaska, Gliwice, Polsko
University of Belgrade, Jugoslavie

Organizač
Organizační výbor :
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Dr. Ing. Jaroslav Melecký
Ing. Jan Blata
Tomáš Dobruš
Marcela Dluhošová

tajemník ATD ČR, FS, VŠB-TU Ostrava
katedra 340, FS, VŠB-TU Ostrava
katedra 340, FS, VŠB-TU Ostrava
katedra 340, FS, VŠB-TU Ostrava
katedra 340, FS, VŠB-TU Ostrava
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Zaměř
eníí konference :
Zaměřen
Konference je zaměřena na měřicí metody, přístroje a systémy používané v údržbě k
objektivnímu zajišťování technického stavu, na řešení systémů údržby, na provozní zkušenosti
z údržby strojů a zařízení, na řešení problematiky provozní údržby.
Tématické
matické okruhy :
 Monitorovací systémy technického stavu
 Tribotechnická diagnostika objektu a maziv
 Vibrační diagnostika a monitorování technického stavu
 Modální a strukturální analýzy objektu
 Termodiagnostika
 Diagnostika elektrických točivých strojů
 Informační a řídící systémy údržby
 Teorie systémů údržby
 Praktické zkušenosti z nasazení technické diagnostiky, řešení problematiky údržby
 Nasazení a využití technické diagnostiky k zajištění jakosti chodu a jakosti nových výrobků,
resp. opravy
 Technická diagnostika a provozní spolehlivost
 Vzdělávání v technické diagnostice a údržbě
 Certifikace způsobilosti osob v technické diagnostice
 Ustavování strojních systémů
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Základní
kladní program konference :
Úterý 5.2.2008
9.00
9.30 – 12.30

ZAMĚŘENÍ
PROGRAM
Středa 6.2.2008
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FIRMY
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12.30 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.00
od 20.00

slavnostní zahájení konference
vystoupení firem, informace odborných skupin
ATD ČR, společné referáty
přestávka na oběd
společné referáty, jednání v sekcích
výstavka firem, odborné diskuse
veřejné plenární zasedání ATD ČR
odborné diskusní fórum

9.00 – 13.30
13.30 – 14.00
od 14.00

jednání odborných sekcí ATD ČR
zakončení konference
oběd

Adresa pro korespondenci :
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní, katedra 340
17. listopadu 15 / 2172
708 33 Ostrava - Poruba
tel./fax: +420 59 732 4600
Bankovní
Bankovní spojení
spojení :
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Specifický symbol:

e-mail: ladislav.hrabec@vsb.cz

Komerční banka Zlín
35-9131820237/0100CZK
Í POZOR! Změna čísla účtu!
CZ5601000000359131820237
KOMBCZPPXXX
740040208
0308
uveďte vlastní IČO firmy nebo RČ (u fyzické osoby)
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Termí
Termín koná
konání :
Místo koná
konání :

5.5.-6.2.2008
Hotel RELAX, Lesní
Lesní 1689, 756 61 Rož
Rožnov pod Radhoš
Radhoštěm

Termí
Termíny :

30.11.2007
21.12.2007

ZAMĚŘENÍ

Doprava na mí
místo :

- vlastní, parkování u hotelu RELAX zajištěno. Zastávka autobusů
cca 250 m, vlakové nádraží cca 1,5 km.

PROGRAM

Prezence :

- 4.2.2008 od 15.00 do 19.00 hod., recepce hotelu RELAX,
- 5.2.2008 od 7.00 do 14.00 hod., recepce hotelu RELAX.

Jednací
Jednací jazyk :

- čeština, slovenština, polština, nutnost simultánního tlumočení je nutno
oznámit předem.

Společ
Společenské
enské akce :

- odborné diskusní fórum dne 5.2.2008 od 20.00 hodin,
- možnost společenského i sportovního využití zařízení hotelu a okolí
(bar, bazén, sauna, pěší turistika - Valašské muzeum v přírodě…).

GARANTI

ORGANIZACE
UBYTOVÁNÍ
FIRMY
PŘÍSPĚVKY

Účastnický poplatek : - vložné
- sborník
Způ
Způsob úhrady :

- zaslání závazné přihlášky + název a anotace příspěvku
- zaslání plného znění příspěvku

2 800,-Kč
500,-Kč

Nejsme plátci DPH !

- příkazem k úhradě nebo pošt. poukázkou typu A nebo v hotovosti
u prezence. Daňový doklad bude vydán u prezence.

Pozná
Poznámky k poplatku :
1. Vložné zahrnuje nutné náklady na organizaci, technické vybavení, konferenční materiály,
nájmy, stravu a občerstvení, účast na diskusním fóru.
2. Publikování příspěvku ve sborníku je podmíněno zaplacením vložného dle termínu výše
nebo (v případě neúčasti na konferenci) ceny sborníku do 4.1.2008.
3. V případě neúčasti zasíláme sborník poštou. Vložné nevracíme.
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Ubytová
Ubytování :
1. Pro závazně přihlášené bude ubytování zajištěno dle požadavků vyznačených na přihlášce
do vyčerpání kapacit v hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm (místo konání), případně si
ubytování zajišťuje účastník osobně.
2. Úhradu provádí každý účastník současně s úhradou konferenčních poplatků. K dispozici jsou
1-2 lůžkové pokoje s veškerým soc. zařízením. V ceně možnost využití vnitřního bazénu.
3. Požadavky na samostatné pokoje (příplatek 400,- Kč, kapacita je omezena) je nutné
vyznačit v závazné přihlášce.
4. Všechny požadavky na ubytování budou uspokojovány zásadně podle pořadí došlých
přihlášek. Po termínu pro zaslání závazné přihlášky nejsme schopni ubytování garantovat.
Cena ubytová
ubytování :

- dvoulůžkový pokoj
- jednolůžkový pokoj

1 200,- Kč / osobu / noc,
1 600,- Kč / osobu / noc.

Hotel RELAX, okolí
okolí a př
příjezd :
Od Valašského Meziříčí 1. světelnou křižovatkou rovně a po 1 km, na dohled před 2. světelnou
křižovatkou, odbočit doleva. Od Frenštátu pod Radhoštěm odbočit na světelné křižovatce
doprava, od hraničního přechodu Bumbálka na světelné křižovatce rovně, po 100 metrech pak
doprava. Po dalších cca 200 metrech již přijedete přímo k areálu hotelu.
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Prezentace firem :
Termín prezentace : 5. února 2008, od 9.30 hodin
V rámci připravované prezentace firem budou zájemcům vytvořeny podmínky k představení
firmy, jejího zaměření, nabízených přístrojů, produktů a služeb, novinek, dodávaných řešení a
pod. v rozsahu cca 20 minut.
Cena za představení firmy činí 1 000,- Kč při výše uvedeném rozsahu.
Organizátory budou zajištěny základní didaktické pomůcky (ozvučení sálu, dataprojektor,
zpětný projektor, …). Zvláštní požadavky doporučujeme konzultovat předem s dostatečným
předstihem.
Výstavka firem :
Termín výstavky :
5. února 2008, 16.00 - 18.00 hodin
Základní cena výstavní plochy je 1000,- Kč a 500,- Kč/m2 výstavní plochy. Platba je možná
bezhotovostně nebo v hotovosti v den zahájení konference.
Výstavní plochy budou umístěny v prostorách hotelu RELAX. Organizátoři jsou schopni zajistit
bezpečné uložení vystavovaných exponátů v nočních hodinách.
Organizátoři zajišťují pouze výstavní prostory, stoly a židle, veškeré další požadavky (např.
rozvody el. energie) je nutno přesně specifikovat a dohodnout předem.
Inzerce ve sborní
sborníku :
Cena za jednu stránku inzerce ve sborníku konference je smluvní. V případě zájmu o inzerci ve
sborníku bude se zájemci sepsána Smlouva o prezentaci ve sborníku a následně zaslána
faktura.
Minimální cena je stanovena 1500,-Kč/1 stránku černobílého provedení. Cena barevného
provedení bude stanovena dohodou dle nákladu sborníku nebo je možné dodaní reklamních
materiálů ke zveřejnění v počtu kusů výtisků sborníku (tisk cca 120 - 150 kusů).
Informace firmá
firmám poskytuje :

Dr. Ing. Jaroslav Melecký
tel.: +420 59 732 4444
fax: +420 59 732 4600 (nutno uvést jméno)
e-mail: jaroslav.melecky@vsb.cz
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Příspě
spěvek do sborní
sborníku :
Forma zpracování příspěvků je dána vzorem, který je přiložen na samostatném archu.
Vzhledem k mezinárodní účasti je nutné uvádět název příspěvku a anotaci také v anglickém
jazyce.
Termí
Termín zaslá
zaslání názvu a anotace př
příspě
spěvku (referá
(referátu) : 30. listopadu 2007
(termín je nutno dodržet z důvodu tvorby programu přednášek a jeho zaslání účastníkům
konference)
Termí
21. prosince 2007
Termín zaslá
zaslání příspě
spěvku (referá
(referátu) :
Ve sborníku s číslem ISSN zajistíme otištění všech příspěvků dodaných v termínu!
Formát příspěvku :
Pro zájemce o publikování doporučujeme stažení šablony příspěvku s názvem "vzor
vzor-08.doc",
08.doc
dostupnou na stránkách ATD ČR na adrese http://www.atdcr.cz v sekci DIAGO 2008 a její
následné použití při tvorbě příspěvku.
Zejména žádáme o dodržení předdefinovaných stylů písma (NÁZEV, JMÉNO, TEXT atd.).
Všechny příspěvky (ve formátu Word) zasílejte v elektronické formě e-mailem na adresy
ladislav.
ladislav.hrabec@
hrabec@vsb.
vsb.cz , jaroslav.
jaroslav.melecky@
melecky@vsb.
vsb.cz , případně na disketě nebo CD na adresu pro
korespondenci.

Kontakty a spojení
spojení na členy organizač
organizačního výboru :
• Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tel.: +420 59 732 4600, e-mail:
mobil: +420 603 782 998
• Dr. Ing. Jaroslav Melecký
tel.: +420 59 732 4444, e-mail:
• Ing. Jan Blata
tel.: +420 59 732 4580, e-mail:
• Marcela Dluhošová
tel.: +420 59 732 4467, e-mail:
• Tomáš Dobruš
tel.: +420 59 732 4452, e-mail:

ladislav.hrabec@vsb.cz
jaroslav.melecky@vsb.cz
jan.blata@vsb.cz
marcela.dluhosova@vsb.cz
tomas.dobrus@vsb.cz

