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Pozvánka na seminář a exkurzi 

Řešení problematiky spolehlivosti (RAM/LCC) 

ve společnosti Škoda Transportation (součást 

Škoda Group) a ukázka dílčích témat/procesů 

Termín konání: 21. února 2023 od 14:00 hodin, exkurze od 10:00 hodin 
 

Místo konání: ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Plzeň 
 
 

Zaměření 
semináře: 

84. seminář Odborného centra Spolehlivost (OCS) nepřímo navazuje 
na dva předchozí semináře (56. ze září 2014 a 74. z února 2019), 
které byly organizovány ve spolupráci s plzeňskou firmou ŠKODA 
ELECTRIC a.s. (ŠELC). Aktuální seminář se uskuteční opět v Plzni, 
tentokrát ve spolupráci s mateřskou firmou ŠKODA 
TRANSPORTATION a.s. (ŠTRN). Bude zaměřen na řešení 
problematiky RAM/LCC v této společnosti včetně praktických ukázek 
jednotlivých témat a procesů. 

 

Co vám seminář 
přinese? 

Na semináři se účastníci seznámí se čtyřmi příspěvky. 

Nejdříve nám Markéta Kolářová, specialista RAM/LCC v ŠTRN, 
představí produktovou řadu vozidel ŠTRN. V druhém příspěvku se 
podíváme na to, jak je řešen proces RAM/LCC v ŠTRN. Třetí a čtvrtý 
příspěvek bude přednesen Pavlem Sudou, taktéž specialistou 
RAM/LCC v ŠTRN. Dozvíme se, jak funguje práce s dodavateli 
ŠTRN. Představen bude formulář, jehož zavedení a užívání výrazně 
usnadňuje práci se spolehlivostními daty od různých dodavatelů. 
Prostor bude věnován i otázce alokace požadavků na jednotlivé 
dodavatele. V závěru semináře se podíváme na sběr dat z provozu 
a jejich vyhodnocení. 

 

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. laskavě umožní účastníkům 
semináře nahlédnout do svých výrobních prostor, proto prosím 
věnujte pozornost i možnosti exkurze, která začíná v 10:00 a včas 
nahlaste pořadateli akce svou účast, kapacita je omezená. 

 

Odborní garanti 
semináře: 

PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D. (ŠELC, VOCS), Pavel Suda (ŠTRN) 

Kapacita: 20 osob 

Kontaktní osoba: Petra Pomahačová, tel. 221 082 605, e-mail: pomahacova@csq.cz 
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EXKURZE VE ŠKODA TRANSPORTATION, PLZEŇ: 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků exkurze na recepci  
ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Plzeň 
a rozdělení účastníků do dvou skupin 

10:00 – 12:00 Prohlídka provozů ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 
(separátně obě skupiny) 

12:00 – 14:00 Oběd (v závodní jídelně nebo nedaleké Restauraci Techmania, 
nebude organizováno, zajišťuje si každý individuálně) 

Kapacita exkurze je omezena počtem 20 osob, proto je nutné zájem o exkurzi 
vyjádřit při přihlášení/registraci semináře. 

 

OBSAH SEMINÁŘE A PROGRAM: 

14:00 – 14:15 Registrace účastníků semináře 

14:15 – 17:00 Zahájení semináře 

PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D. (Škoda Electric) 

 

 Úvod, produktová škála vozidel ŠTRN 

Ing. Markéta Kolářová (Škoda Transportation) 

 

 Proces RAM/LCC v ŠTRN 

Ing. Markéta Kolářová (Škoda Transportation) 

 

 Práce s dodavateli v ŠTRN (formulář, alokace parametrů, apod.) 

Pavel Suda (Škoda Transportation) 

 

Sběr a vyhodnocení dat v ŠTRN – ukázka + využití 

Pavel Suda (Škoda Transportation) 

 

 Diskuse a závěr 

PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D. (Škoda Electric) 

 

Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu exkurze a semináře 

Vložné: Zdarma 

Uzávěrka 
přihlášek: 

31. ledna 2023 

Přihlášku zašlete 
na adresu: 

Petra Pomahačová <pomahacova@csq.cz> 

nebo použijte e-shop 
www.csq.cz/vzdelavani 
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