
Czech Raildays 2011
“D n y k o l e j o v é d o p r a v y“

P O Z V Á N K A NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

„Trendy v oblasti infrastruktury
a kolejových vozidel 2011“

15. 6. 2011

v konferenčním sále
pavilonu A (3. patro) – výstaviště Černá louka

odborný seminář v rámci veletrhu Czech Raildays 2011
pořádá

vydavatelství M – PRESSE plus, s.r.o.

spolupráce:
SŽDC – Technická ústředna dopravní cesty

VŠB TU Ostrava – Institut dopravy

Odborný a organizační garant semináře:
Ing. Stanislav Zapletal, Ing. Milan Rath

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Závaznou přihlášku zašlete do 3. 6. 2011:

poštou na adresu Kancelář Czech Raildays, Mariánskohorská 38, 702 00 OSTRAVA 1
faxem na číslo +420 595 626 695
e-mailem na adresu zapletal@railvolution.net
on-line z www.railvolution.net/czechraildays

Účastnický poplatek včetně DPH činí 750,- Kč
(zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací konference, vstup na veletrh, oběd,
občerstvení – coffee break, 1x katalog, Železniční magazín, Railvolution)

Poplatek je možné uhradit:

- převodem na č. ú 43-6018300287/0100 (úhrada musí být provedena do 3. 6. 2011)
jako variabilní symbol použijte registrační číslo, které obdržíte po přihlášení e-mailem
s oznámením o potvrzení registrace

- hotově při prezenci

Přihlášky budou registrovány podle data doručení. V případě požadavku na platbu v hotovosti
na místě negarantuje pořadatel záruku místa!

V případě neúčasti přihlášených osob se uhrazený poplatek nevrací.

Informace na: tel. +420 595 626 695, +420 972 762 300
mobil +420 605 983 763
e-mail: zapletal@railvolution.net

Časový rozvrh:

místo konání: konferenční sál pavilonu A (3. patro) – výstaviště Černá louka
(parkoviště v místě; MHD – zast. Výstaviště, příp. Elektra a pěšky cca 500m)

prezence účastníků 8.30 – 9.00
první část semináře 9.00 – 10.50
přestávka 10.50 – 11.10
druhá část semináře 11.10 – 13.00
oběd 13.10 – 14.10



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na odborný seminář

„Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel 2011“

konaný dne 15. 6. 2011
v konferenčním sále pavilonu A (3. patro) – výstaviště Černá louka

v rámci 12. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Jméno, příjmení, titul:

Firma, organizace:

DIČ:

Adresa firmy, organizace:

Telefon:

E-mail

Účastnický poplatek 750,- Kč*) bude uhrazen:

do 3. 6. 2011 převodem na č. ú 43-6018300287/0100*)

hotově u prezence *)

* nehodící se škrtněte

............................................... ……………………………..
podpis razítko

PŘEHLED REFERÁTŮ

1. blok 9.00 – 10.50

Ing. Jan Matouš, SŽDC, s. o., Technická ústředna dopravní cesty (9.00 - 9.18)

Měření elektrických veličin na stejnosměrně elektrizovaných tratích

Ing. Peter Stopka, IPESOFT s. r. o. (9.18 - 9.36)

REMS Diesel (Railway Energy Managment System)

Informační systém pro úsporu nafty železničního přepravce

Ing. Tomáš Heptner, Ing. Jan Malinský, VÚKV a. s. (9.36 – 9.54)

Podvozek GP 200 - minulost - současnost - budoucnost

Ing. Miroslav Šídlo, SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty (9.54 – 10.12)

Management rizik ve smyslu Nařízení komise ES č. 352/2009

Ing. Jiří Vodák,MBA, BONATRANS GROUP a. s. (10.12 – 10.30)

Požadavky zákazníků a norem v oblasti železničních dvojkolí

Ing. Michal Seltenreich, PhD., BORCAD cz s. r. o. (10.30 – 10.48)

Železniční sedadlo jako prvek pasívní bezpečnosti

Přestávka 10.50 – 11.10

2. blok 11.10 – 13.10

Ing. Bohumil Skála, Ing. Jiří Štěpánek, CZ LOKO, a. s. (11.10 – 11.40)

Modernizované motorové lokomotivy CZ LOKO

Lokomotivy CZ LOKO pro východní trhy

Ing. Jiří Segeťa, ŠKODA VAGONKA a. s. (11.40 – 11.58)

Jednopodlažní regionální soupravy pro České dráhy

Ing. Jiří Pohl, Siemens s. r. o. (11.58 – 12.16)

Druhá generace interoperabilních lokomotiv

Dr. Ing. Ladislav Sobotka, ŠKODA ELECTRIC a. s. (12.16 – 12.34)

Trakční výzbroje pro střídavé elektrické lokomotivy

Ing. Mojmír Nejezchleb, ŽPSV, a. s. (12.34 – 12.52)

Prvky pro pevnou jízdní dráhu; železniční pražce z pohledu evropské legislativy

Ing. Miloš Zelingr, VÚKV a. s. (12.52 – 13.10)

Tramvaj 15T ForCity - 100% nízkopodlažní tramvaj s otočnými podvozky




