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Forma projektu: 6–7 setkání (cca 1x za 3 až 4 týdny), každé setkání složeno z tematického 
semináře (sdílení zkušeností), exkurze do výroby a debaty v partnerské výrobní společnosti 

Pro koho: mistři výroby, team leadři, vedoucí směn a další pozice výrobních závodů 

Kapacita: na jedno setkání max. 3–4 osoby z jedné společnosti, více možno jen v případě volné 
kapacity, celková kapacita cca 22-25 účastníků dle možností závodů 

Účast v projektu: možnost absolvovat jen vybraná setkání či celý cyklus 
Registrace: Monika Palánová, monika.palanova@nti.cz, 734 731 256, www.nti.cz/kolotoc-mistru/ 
Více informací: Jana Matějíčková, jana.matejickova@nti.cz, 777 329 339 

Harmonogram: harmonogram upřesněn 2 týdny před každým setkáním, rámcově 9.00-14.00 
Registrační poplatek (zahrnuje tematický seminář, exkurzi, občerstvení, materiály):  
jednorázový vstup  4.300,- Kč + DPH/1 účast 
2-9 účastí v rámci cyklu 3.800,- Kč + DPH/1 účast při objednání naráz 
10 a více účastí v rámci cyklu 3.300,- Kč + DPH/1 účast při objednání naráz 
partnerské společnosti 2.200,- Kč + DPH//1 účast, 3 účasti zdarma 

Kolotoč mistrů 2022–2023 
Pardubický + Královéhradecký + Středočeský kraj  
 Exkurze a semináře pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech 
září 2022 – březen 2023, pořadatel NTI – consulting, s.r.o. 

20.9/22 Digital Factory TE Connectivity Trutnov 

25.10/22 Stabilizace odborných výrobních profesí: Jak je sehnat a udržet Parker Hannifin, Sadská 
 

listopad Řešení problémů ve výrobě na úrovni mistrů JTEKT Czech Republic, Pardubice 

23.11/22 Jobka a 3inovátor, Condition monitoring, Loto + ergonomie + lean analýzy výrobních 
procesů  Siemens, Nízkonapěťová spínací technika, Trutnov 

7.12/22 Shop Floor Management Schaeffler Production CZ, Lanškroun 

17.1/23 Od výkresu na křídlo: krásy a úskalí malosériové výroby a role mistrů GE Aviation, Praha 

únor/23  Digitalizace ve výrobě FOXCONN, Kutná Hora 
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Parker Hannifin  
25. 10. 2022, Sadská 

Firma Parker Hannifin v roce 2017 oslavila 100 let od svého vzniku. Závod v Sadské 
sdružuje dvě divize Prädifa Technology Division a Chomerics Division a v areálu 
působí Financial Service Management (FSM). Výrobní divize jsou začleněny  
do skupiny těsnění, jejíž produkty – těsnění, těsnicí systémy, lisované díly  
z termoplastů, elastomerů, termoplastických polymerů, pryží, kombinované 
výrobky guma-kov nebo plast, teflonová těsnění, pryžové O-kroužky, elektrovodivé 
pryžové komponenty a komponenty pro zdravotnický průmysl patří ke světové 
špičce na trhu. Závod zaměstnává 430 zaměstnanců.  

Tematický blok: Stabilizace odborných výrobních profesí: Jak je sehnat a udržet 

 

TE Connectivity Trutnov 
20. 9. 2022, Trutnov 

TE Connectivity v Trutnově je součástí nadnárodní společnosti a největším 
světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Hlavním 
zaměřením 2 trutnovských závodů je výroba komunikačních a síťových relé, 
speciálních konektorů a odporů, teplem smrštitelných ochranných a 
identifikačních prvků pro automobilový, letecký, elektrotechnický a zdravotnický 
průmysl.  Zaměstnává více jak 78 000 zaměstnanců ve 150 zemích světa. 

 
Tematický blok: Digital Factory (sběr dat z linek, využití k řízení materiálových 
toků, příklady Andonu, příklady digitalizace v nevýrobních procesech) 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://en.wikipedia.org/wiki/TE_Connectivity&psig=AOvVaw0gAGFkrEOBuK0DiA6vdpAI&ust=1582895681850000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC_84no8ecCFQAAAAAdAAAAABAJ
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JTEKT Czech Republic Pardubice 
začátek listopadu – bude upřesněno, Pardubice 
Společnost JTEKT Czech Republic Pardubice se specializuje na výrobu přesných 
mechanických dílů do převodovek a komponentů řízení do osobních automobilů. V 
současné době jsou hlavními zákazníky přední globální výrobci automobilů – 
TOYOTA, STELLANTIS (PEUGEOT a CITROËN), RENAULT, ŠKODA AUTO, NISSAN, 
MERCEDES A BMW. Naším cílem je společnost neustále zlepšovat – a to 
prostřednictvím poskytování produktů a služeb, které překračují očekávání našich 
zákazníků  

Tematický blok: Řešení problémů ve výrobě na úrovni mistrů  

 

Siemens, Nízkonapěťová spínací technika 
23. 11. 2022, Trutnov  

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 
130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. 
Odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika se sídlem v Trutnově je výrobcem 
elektromechanických spínacích a signalizačních prvků, elektronických spínacích 
přístrojů a relé a osazuje plošné spoje pro spínací, komunikační a signalizační 
přístroje a relé. V závodě pracuje 850 zaměstnanců.  

Tematický blok: Jobka a 3inovátor, Condition monitoring, Loto + ergonomie + lean 
analýzy výrobních procesů 
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Schaeffler Production CZ 
7. 12. 2022, Lanškroun 

Tematický blok: Shop Floor Management 

 

GE Aviation 
17. leden 2023, Praha 

GE Aviation Czech vyvíjí a vyrábí turbovrtulové motory do letadel. Ve vývoji, výrobě, 
montáži, zkušebnách, NPI nebo obchodním a servisním týmu zaměstnává v ČR více 
než 400 lidí z 18 zemí. Základ výrobního programu položila společnost Walter 
(dříve Motorlet) Jinonice, která patří do skupiny General Electric od roku 2008 jako 
GE Aviation Czech. Skupina General Electric čítá přibližně 186 tisíc zaměstnanců 
ve více než 180 zemích světa. zejména v oblasti dopravní technologie, mezi další 
obory, na které se soustředí, patří energie, infrastruktura a zdravotnická technika. 
Společnost General Electric byla založena T. A. Edisonem již v roce 1892. 

Tematický blok: Od výkresu na křídlo: krásy a úskalí malosériové výroby a role 
mistrů 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.zsfelberova.svitavy.cz/?page_id=17588&psig=AOvVaw2iq6Jncs32LcHQmYaZi0Dc&ust=1582894012712000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDviu7h8ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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 FOXCONN 
únor 2023, Kutná Hora 
Světový výrobce spol. Foxconn je globálním lídrem v poskytování kompletních IT 
řešení, produkci spotřební elektroniky a výrobě komponent pro komunikační a 
elek. zařízení. Mezi zákazníky patří renomované spol. světového významu. Centrála 
pro Evropu byla založena v roce 2000 v ČR, kde má nyní 2 výrobní závody (v 
Pardubicích a v Kutné Hoře). Produkty, které se vyrábí ve Foxconnu ČR se využívají 
v bankách, nemocnicích, státním sektoru a ve firmách nejrůznějšího průmyslového 
zaměření.  Spol. Foxconn je TOP2 exportérem ČR a mezi zaměstnavateli získala v 
roce 2022 významné ocenění Druhý nejlepší zaměstnavatel desetiletí v ČR. 

Tematický blok: Digitalizace ve výrobě 

 


