
LIBERTY OSTRAVA A. S.
Společnost Liberty je součástí koncernu GFG Alliance, jenž je globální

skupinou působící v oblasti výroby energie, těžby, kovozpracujícího průmyslu,
strojírenství, logistiky a finančních služeb. Skupina působí ve více než 30

zemích světa a globálně zaměstnává po celém světě přes 30 tisíc
zaměstnanců. Společnost můžete znát pod názvem ArcelorMittal Ostrava a.s.

(název změněn 1. 7. 2019).

Liberty Ostrava a.s. ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje
zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních

svodidel a trubek v Česku. Liberty Ostrava zaměstnává v Moravskoslezském
kraji 6500 zaměstnanců.

Společnost je velmi aktivní v oblasti průmyslu 4.0. Strategie této společnosti
Ocel 4.0 spočívá v digitalizaci pohybu informace na její cestě od zákazníka k

dodavateli a automatizaci pohybu materiálu na cestě od dodavatele k
zákazníkovi. Probíhají revize výrobních, obslužných i administrativních procesů

a tam kde je to vhodné nasazují digitalizaci a automatizaci.
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4.0
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8:30 - 16:00

Cena za osobu

3 500 Kč bez DPH

www.ce-pa.cz tel.: +420 604 251 808 email: radka.dvorakova@ce-pa.cz

JAK FUNGUJE OCEL 4.0
ANEB ZAVÁDÍME DIGITALIZACI A AUTOMATIZACI VE VÝROBNÍ FIRMĚ

FOR INDUSTRY

Sleva 500 Kč při registraci

do konce srpna 2019.



Cena za osobu

3 500 Kč bez DPH

www.ce-pa.cz tel.: +420 604 251 808 email: radka.dvorakova@ce-pa.cz

Firma
4.0

8:30 – 11:30
Exkurze po závodě

Exkurze na vybrané provozy hutní společnosti (okružní jízda firmou s prohlídkou
středojemné válcovny a zařízení pro plynulé odlévání oceli - kontilití).

11:30 – 12:15
Oběd

12:15 – 13:45
Kompetence 4.0 - Veronika Muroňová

HR ředitelka Liberty Ostrava
Digitalizace a robotizace vyžadují nové kompetence zaměstnanců. V rámci

interaktivní přednášky se dozvíte konkrétní zkušenosti a poznatky, např. které
kompetence to jsou? Jak je můžeme měřit a rozvíjet? Jaká v této oblasti bude
role HR a managemntu. Jak se změní práce s talenty? Co vše nám to přinese?

13:45 – 14:00
Coffee break

14:00 – 15:30
Projekty 4.0 - Miroslav Hýbl

Ředitel závodu automatizace Liberty Ostrava
V rámci daného bloku budou představeny unikátní projekty a praktická

každodenní řešení z oblasti automatizace a digitalizace, jako např. digitální
dvojče - model vysoké pece, automatizace koksovny a další konkrétní ukázky s

prvky 4.0, které zvyšují bezpečnost a snižují výrobní náklady.

Doprava zajištěna autobusem ze Zlína.

Prezentace / přednášky / diskuze

PROGRAM EXPEDICE 4.0
LIBERTY OSTRAVA A. S.

Sleva 500 Kč při registraci

do konce srpna 2019.
FOR INDUSTRY


