
 
 

Zveme Vás na  XV. Odbornou konferenci spojenou s prolongací 
certifikovaných diagnostiků 

 
 

TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A 
ÚDRŽBĚ 

 
pořádanou pod záštitou MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR  

  
 
 
 
 
 

  
 

Mediální partneři konference – časopisy 
 
 
 
 

 
 
6. listopadu 2017 - Pondělí - Prolongace certifikovaných osob 
OREA RESORT DEVĚT SKAL VYSOČINA *** Sněžné - Milovy  
 
7. a 8.  listopadu  2017 – Úterý a Středa -  KONFERENCE 
OREA RESORT DEVĚT SKAL VYSOČINA *** Sněžné - Milovy  
 
Organizátoři konference : 
 
 
TRIFOSERVIS Čelákovice, Vladislav MAREK 
 
 
 
 
 
ASOCIACE TECHNICKÝCH DIAGNOSTIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. 
Odborná skupina TRIBODIAGNOSTIKA při ATD ČR, z.s.  
Odborná skupina TRIBOTECHNIKA při ČSS z.s. 
 
 
  
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR KONFERENCE  -  Informace, přihlášky 
 

Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice   IČO : 11266171 
Rumunská 1457                                             DIČ :  CZ 360701017 
250 88 Čelákovice                                         tel.  :  326 991 085 
e-mail :  marek@trifoservis.cz                         mobil : 603 265 565  
                                               
Zájemci se mohou předběžně hlásit na e-mail : marek@trifoservis.cz. 
Těšíme se na Vaši účast. 
  
 



 
 
 
PARTNEŘI AKCE – ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE 
 
 
 
Trifoservis Čelákovice 
MAREK Vladislav 
 
 

 
MONDI Štětí, a.s. 
ŠINFELT Jiří 

 
VŠB – TU Ostrava 
HELEBRANT František 

 
Valar Czech Oil, a.s. 
Lukavský Jan 

 
Severní energetická a.s. 
ŠRÉDL Antonín 

 
Česká rafinérská, a.s.  
HOLEK Martin 

 
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 
RŮŽIČKA Pavel 
 
 

 
TRIBOCHEM 
ČERNÝ Jaroslav 
 
 

 
Slovnaft a.s. 
ŠEVČÍK Peter 

 
REO TRADE, s.r.o. 
Hřivnáč Jiří 
 

 
OMA CZ, a.s. 
JEŽEK Václav 

 
ŠPONDR CMS spol. s r.o. 
ŠPONDR Pavel 

 
 
 

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR KONFERENCE  -  Informace, přihlášky, 
ubytování 
 

Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice   IČO : 11266171 
Rumunská 1457                                             DIČ :  CZ 360701017 
250 88 Čelákovice                                         tel.  :  326 991 085 
e-mail :  marek@trifoservis.cz                         mobil : 603 265 565  
Číslo účtu – ČSOB – Era  Brandýs n/L :      256745188 / 0300                                                   
  

Bližší informace včetně přihlášky najdete na internetových stránkách 
www.trifoservis.cz 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANOTACE 
Dnes už tradiční konference Tribotechnika v provozu a údržbě si postupně buduje své trvalé postavení 
mezi konferenčními akcemi v oboru tribologie, tribotechniky a tribodiagnostiky. Hlavním posláním 
konference je mezinárodní setkání odborníků s cílem prezentace nových poznatků a zkušeností týkajících 
se aplikace tribotechniky v provozu a údržbě strojů. Velký prostor bude dán i prezentaci firem na 
doprovodném prezentačním fóru. Program i místo konference dávají velký prostor pro výměnu praktických 
zkušeností a názorů mezi přednášejícími a delegáty konference. Účast na konferenci umožní setkání kolegů 
jak v rovině formální tak neformální na společenském večeru. 
Konferenci opět doprovodí výstava výrobků a technologií firem působících v oboru maziv. 
 

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE  
Problematika paliv a maziv motorových vozidel 
Provozní zkušenosti s automobilovými a průmyslovými oleji 
Provozní zkušenosti s mazáním a údržbou strojů 
Vliv čistoty maziv na provozní spolehlivost strojů 
Novinky v legislativě 

 
KONFERENCE JE URČENA 
Odborníkům, firmám a všem uživatelům strojních celků a zařízení, kteří se zajímají o problematiku mazání, 
údržby a spolehlivého provozu jejich zařízení. Je určena také pracovníkům servisních organizací a 
laboratoří analyzujících paliva a maziva s cílem zjistit současný stav a předpovědět budoucí chování 
strojních systémů pomocí metod  tribotechnické diagnostiky. V neposlední řadě je konference doporučena i 
všem konstruktérům moderních strojních agregátů, kdy je účelné již ve fázi konstrukčního návrhu řešit 
příslušné třecí uzly pomocí tribotechnických zákonitostí s následnou volbou vhodného maziva jakožto 
konstrukčního prvku. 
 

 



 
 
 
 

PROGRAMOVÉ SCHÉMA 
 
PONDĚLÍ   6. LISTOPADU 2017 
14:00-17:00 Setkání CERTIFIKOVANÝCH DIAGNOSTIKŮ   
18:00             Večeře CERTIFIKOVANÝCH OSOB  
17:00-20:00 Registrace účastníků konference na 7. a 8. 11. 2017 
Ubytování a příprava prezentací, setkání přednášejících a přípravného výboru 
20:30  Diskuzní fórum 
 
ÚTERÝ       7. LISTOPADU 2017 
08:00-09:30 Registrace účastníků     
09:30-12:00 Zahájení konference, I. blok odborných přednášek 
12:00  oběd       
13:30-16:00 Pokračování, II. blok odborných přednášek    
16:30-19:00 Prezentační fórum firem + diskuze k přednáškám   
20:00-24:00 Neformální večerní setkání spojené s rautem, tombola 
 
STŘEDA     8. LISTOPADU 2017 
09:00-12:00 Druhý den konference- III. blok odborných přednášek  
12:00  Zakončení konference     
12:30  Oběd  
 
      
 

TERMÍN KONÁNÍ 
 
6. listopadu    2017  Prolongace certifikovaných osob od 14:00 hod. 
7. listopadu    2017  Odborný program konference od 09:30 hod.  
                                 Prezentační fórum firem od 16:30 hod. 
8. listopadu    2017  Odborný program konference od 9:00 hod. 
                                                                                                                                         

 
                                                  
MÍSTO KONÁNÍ    
                                             
OREA RESORT DEVĚT SKAL ***  
Sněžné - Milovy 11 
592 02    Svratka 
www.resortdevetskal.cz 
 
Hotel se nachází v rekreační oblasti kraje Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v blízkosti Milovského 
rybníka. 
Doporučená trasa při volbě vlastního dopravního prostředku:    
Směr z Prahy, dálnice-Brno, výjezd Velký Beranov, Žďár nad Sázavou-směr Nové Město na Moravě---cca 
18 km ---Sněžné Milovy 
Směr z Brna-Kuřim-Tišnov-Křídla-Nové Město na Moravě-Sněžné Milovy 
Možnost parkování v areálu hotelu. 

 
 
 
 
 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
 
Je rezervováno v hotelu OREA Resort Devět Skal, který disponuje 115 dvou a třílůžkovými, plně 
vybavenými pokoji se 241 lůžky. 
Ubytovaní účastníci mohou využít bazén, solárium, masáže, posilovny. 
 
Požadavky na ubytování vyznačte v přihlášce. Ubytování se provádí v pořadí došlých přihlášek, 
účastníci se ubytují po příjezdu v recepci hotelu. Úhradu ubytování provádí účastník (dle 
výběru) současně s úhradou vložného na účet organizátora konference:   
Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice, 
Banka ČSOB Era   číslo účtu :  256745188 / 0300 
 
 
 



 

 
 
 
ÚČASTNICKÝ  POPLATEK / VLOŽNÉ 
 
Vložné delegáta konference zahrnuje účast na jednání, sborník přednášek, pronájmy prostor a organizační 
náklady a činí: 4.235,- Kč včetně 21% DPH 
(3.500 základ + 735  21%DPH) 
Ubytování a prezentaci firmy (v případě zájmu) hradí delegát zvlášť, mimo vložné. 
 
 
Platbu (vložné + ubytování, event. prezentaci ) realizujte: 

1. Převodem, na účet Trifoservis Čelákovice, Vladislav Marek,  
     ERA banka Brandýs n/L :  číslo účtu 256745188 / 0300  
2. V hotovosti u prezence, proti příjmovému dokladu 

 
 
 

PREZENTAČNÍ FÓRUM 
 
V rámci programu prvního dne konference se koná samostatná doprovodná prezentace firem spojená 
s odbornými individuálními konzultacemi a možností představení jednotlivých firem, jejich zaměření, 
produktů a služeb v prostorách hotelu. 
K dispozici: plocha pro vlastní panel, stolek se židlí, zásuvka a občerstvení v průběhu. 
V případě Vašeho zájmu o účast na výstavě vyplňte a odešlete přihlášku k účasti na výstavě, která je 
součástí pozvánky. 
 
 

SPOLEČENSKÝ  VEČER 
 
Tradiční, společenské, neformální setkání proběhne v prostorách hotelu, program bude zpestřen rautem, 
podávaným formou teplého i studeného bufetu. Součástí společenského večera je TOMBOLA jejíž výtěžek 
bude věnován občanskému sdružení Bolíto, které pomáhá dětem po prodělaném popáleninovém úrazu. 
 

 
 
 

REGISTRACE A UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
 
Řádně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu organizátora konference  
do 27. října 2017 
E-mailem marek@trifoservis.cz 
 
Poštou na adresu organizátora: Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice 
                                               Rumunská 1457 
                                               250 88 Čelákovice   
 
 
Přihláška je určena pro jednoho účastníka, v případě více zájemců použijte kopii. 
Elektronickou přihlášku najdete také na internetových stránkách  www.trifoservis.cz, 
www.atdcr.cz, www.oleje.cz   
 
_____________________________________________________________________________________ 

Uzávěrka přihlášek je 27. 10. 2017 !!! 
Po tomto termínu se přihlašujte pouze telefonicky. 

 

 
 



 
PŘEHLED PŘEDNÁŠEK  (pořadí je vyhrazeno) 
 

-   Vladislav Marek 
 Vladislav Marek - TRIFOSERVIS   
 Zahájení konference 
 

-   Ing. Petr Kozák, CSc. 
 OMV Česká republika, s.r.o. 
 Vývoj paliv pro motorová vozidla 
 

- Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. 
 Univerzita Pardubice 
 Testování účinnosti palivového kondicionéru Power Car TAB 
 

- Josef Gamba 
 PSA PEUGEOT CITROËN Česká republika, s.r.o. 
 Maloobjemové zážehové motory a jejich vývoj 
 

- Ing. Ivana Hurtová 
 Univerzita Pardubice, Dopravní společnost Zlín – Otrokovice s.r.o. 
 Nastavení výměnných intervalů motorového oleje u autobusů emisní normy EURO 6 
 

- Jiří Klapka 
 Jablonec nad Nisou 
 Interpretace výsledků analýz vzorků motorového oleje v provozu plynových motorů 
 

- Milan Rášo 
 SLOVNAFT, a.s., Bratislava 
 Diagnostika olejov pre stacionárné bioplynové motory 
 

- Ing. Pavel Růžička, Ph.D. 
 TOTAL Česká republika, s.r.o. 
 Aplikace biologicky odbouratelných maziv v provozu motorových vozidel a strojních zařízení 
 

- Ing. Jan Skolil, Ph.D. 
 CLASSIC Oil s.r.o., Kladno 
 Pančování provozních kapalin na česko-slovenském trhu: chladící kapaliny 
 

- Ing. Olga Křížová, Ing. Petr Kříž 
 Chematribos, s.r.o., Praha 
 Nanočástice na bázi kovu jako mazivostní aditiva 
 

- Ing. Petr Kolečkář 
 SPECTRO CS, spol. s.r.o. Ostrava 
 Možnosti chemické analýzy prvků v tribotechnické aplikaci 
 

- RNDr. František Kesner, Ph.D. 
 NICOLET CZ s.r.o. Praha 
 Využití IČ v tribodiagnostice 
 

- Ondřej Švec 
 Vladislav Marek – TRIFOSERVIS, Čelákovice 
 Vliv tribotechnické diagnostiky na údržbu 
 

- Ing. Pavel Špondr  
 Špondr CMS spol. s.r.o. Brno 
 Centrální mazací systémy podvozků a nástaveb mobilních strojů 
 

- RNDr. Ondrej Valent 
 CMMS s.r.o. Praha 
 Odstranění nejčastějších příčin, následků a poškození od použití nevyhovujícího maziva. Příklady z praxe. 
 

- Ing. Ivan Trybenekr 
 Deckenbach CZ, s.r.o., Homole 
 Revoluční technologie v oblasti obráběcích kapalin. 
 

- Ing. Andrej Zatvarnický, Ph.D. 
 Ecofil spol. s r. o., Michalovce 
 Filtrace olejových náplní robotů 
 

- Ing. Vladimír Kovář 
 FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o., Nivnice 
 Total Fluid Management a jeho aplikace na požadavky zákazníka 
 

 
 



 

 ZAVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA KONFERENCI 2017          
 

Jméno,příjmení,titul 

 

 

Název společnosti 

 

 

Plná adresa vč. PSČ 

 

 

 

 

IČO a DIČ 

 

 

Telefon 

 

 

 

 

e-mail  

 

 

vložné: 

 

4 235,-  Kč 
 

Ubytování :                            1 noc/os                   2noci/os         celkem za ubytování / zapište částku 

jednolůžkový   1.250,-    2.500,-  

dvoulůžkový  850,- 1.700,-  

třílůžkový 700- 1.400,-  

Zaškrtněte datum požadovaných noclehů (X)  6. - 7.11.  7. - 8.11. 

 
Celkem bude zaplaceno (vložné + ubytování):  

 

Způsob platby 

   X označte 

 Požadujeme vystavit zálohovou fakturu 

 Platbu provedeme převodem, na základě této přihlášky s variabilním symbolem: 1517 

 Platbu provedeme v hotovosti, daňový doklad v den konání při prezenci 

 
Podpis :_________________________________ Razítko : 

 

 

ZAVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K PREZENTACI FIREM           
 

Firma 

 

 

Adresa 

 

 

IČO a DIČ 

 

 

Telefon, e-mail 

 

 

                                     Cena firemní prezentace je 2.000,- (vč.21%DPH) 
Závazně objednáváme firemní  prezentaci  

Podpis a razítko : 

 


