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“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 2014“

18. 6. 2014

Hotel Imperial
salonek Budapest

odborný seminář v rámci veletrhu Czech Raildays 2014
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 6. 6. 2014:

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 950,- 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 9. 6. 2014)
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 hotel Imperial, salon Budapest
prezence účastníků 8.30 – 9.10
první část semináře 9.10 – 11.10
přestávka 11.10 – 11.25
druhá část semináře 11.25 – 13.40
oběd 13.45 – 14.25

Odjezd autobusu na výstaviště – 14.35



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na odborný seminář

„Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel 2014“

konaný dne 18. 6. 2014
v konferenčním salonku Budapest hotelu Imperial

v rámci 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Jméno, příjmení, titul:

Firma, organizace:

DIČ:

Adresa firmy, organizace:

Telefon:

E-mail

Účastnický poplatek 950,- Kč*) bude uhrazen:

do 9. 6. 2014 převodem na č. ú 43-6018300287/0100*)

hotově u prezence *) 

* nehodící se škrtněte

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

PŘEHLED REFERÁTŮ

1. blok 9.10 – 11.10

Ing. Vladimír Kudyn, Ph.D., Správa železniční dopravní cesty, s. o., O 14 (9.10 – 9.35)

Technický vývoj zařízení železniční infrastruktury

Ing. Stanislav Scholle, CSc. (9.35 - 9.55)

Měření mikrogeometrie povrchu hlav kolejnic měřicím vozem pro železniční svršek

Ing. Marek Smolka, DT - Výhybkárna a strojírna, a. s. (9.55 – 10.20)

Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí

Ing. Jiří Hanuš, Drážní úřad (10.20 – 10.45)

Trendy v oblasti železniční infrastruktury a vývoje drážních vozidel

Ing. Antonín Blažek, Ph. D., GŘ, Výzkumný ústav železniční (10.45 – 11.10)

Uplatňování nových požadavků při posuzování železniční infrastruktury a kolejových vozidel
z hlediska interoperability evropského železničního systému

Přestávka 11.10 – 11.25

2. blok 11.25 – 13.40

Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, spol. s r. o. (11.25 – 11.45)

Trakční vedení a příprava vysokorychlostních tratí

Stephan BURG, CARL BECHEM GmbH
Karel NIEMCZYK, LUBRICANT s. r. o., (11.45 – 12.10)

Nové trendy v mazivech pro železniční a městskou kolejovou dopravu

Ing. Miroslav Kundrata, ŠKODA VAGONKA a. s. (12.10 – 12.30)

Dvoupodlažní regionální vlaky pro vysokorychlostní trať NIM

Ing. Jiří Pohl, Siemens s. r. o. (12.30 – 12.55)

Polarizace vozidel pro osobní železniční dopravu

Ing. Jakub Slavík, MBA, Consulting services, portál Proelektrotechniky.cz (12.55 – 13.20)

Kudy kráčí technický vývoj a financování městských drah

Ing. Ivo Muras, KÚ Moravskoslezského kraje
Ing. Libor Tkáč, Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Ostrava (13.20 – 13.40)

Výstavba a provozování dráhy regionální Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport


