
Czech Raildays 2015
“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

„Kolejová vozidla 2015 - 
nová řešení, provoz, komponenty“

17. 6. 2015

Hotel Clarion
konferenční sál Rubín

odborný seminář v rámci veletrhu Czech Raildays 2015
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

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Závaznou přihlášku zašlete do 5. 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 8. 6. 2015)
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:

odjezd autobusu žst. Ostrava-Svinov - hotel Clarion 9.15
místo konání hotel Clarion, konferenční sál Rubín
prezence účastníků 9.00 – 9.25
první část semináře 9.30 – 11.20
oběd 11.20 – 12.00
druhá část semináře 12.00 – 14.25

Odjezd autobusu na výstaviště – 14.30
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na odborný seminář

„Kolejová vozidla 2015 - nová řešení, provoz, komponenty“

konaný dne 17. 6. 2015
v hotelu Clarion - konferenční sál Rubín 

v rámci 16. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Jméno, příjmení, titul:

Firma, organizace:

DIČ:

Adresa firmy, organizace:

Telefon:

E-mail

Účastnický poplatek 950,- Kč*) bude uhrazen:

do 8. 6. 2014 převodem na č. ú 43-6018300287/0100*)

hotově u prezence *) 

* nehodící se škrtněte

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

PŘEHLED REFERÁTŮ

1. blok 9.30 – 11.20

Ing. Jiří Půda, CSc., Výzkumný ústav železniční (9.30 – 9.50)

Nové požadavky na kolejová vozidla v rámci posuzování shody s TSI

Ing. Miroslav Kundrata, ŠKODA VAGONKA a.s. (9.50 – 10.10)

NIM Express – technický vývoj projektu a spolupráce s DB

Tomáš Brtník, Ivana Mika, SSAB AB Stockholm (10.15 – 10.35)

Využití vysokopevnostních a otěruvzdorných ocelí v moderních kolejových vozidlech

doc. Ing. Petr Heller, CSc., Ing. Jiří Kořínek, Ing. Ladislav Tříska
Regionální technologický institut / FS / Západočeská univerzita v Plzni, (10.35 – 10.55)

Možnosti úspory hmotnosti – hybridní skříň kolejového vozidla

Ing. Jan  Kalivoda, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta strojní (11.00 – 11.20)

Experimentální ověřování vlastností dvounápravových podvozků s aktivními prvky ve vedení dvojkolí

OBĚD 11.20 – 12.00

2. blok 12.00 – 14.25

Ing. Zdeněk Malkovský, VÚKV a.s. (12.00 - 12.20)

Některé nejasnosti v evropských normách pro nákladní vozy a dopad na jejich schvalování

Ing. František Domanický, Ing. Jozef Čížik, PhD, TATRAVAGÓNKA, a.s. (12.20 – 12.40)

Predstavenie podvozkov novej generácie z produkcie Tatravagónky a.s.

Dr. Ing. Ladislav Sobotka, ŠKODA ELECTRIC a.s. (12.45 – 13.05)

Moderní směry ve vývoji trakčních pohonů

Ing. Petr Maršík, Wikov Industry a. s. (13.05 – 13.25)

Dynamické testování Wikov MGI a.s.

Bc. Eva Wolná, RMT s. r. o. (13.25 – 13.45)

Nové měřicí přístroje pro měření geometrických parametrů železničního dvojkolí a kolejnic

Ing. Jiří Pohl, Siemens s. r. o. (13.45 – 14.05)

Vliv růstu přepravní poptávky na technické řešení kolejových vozidel

Ing. Stanislav Schwarz, ŠKODA VAGONKA a. s. (14.05 – 14.25)

Elektrická jednotka řady 660/661 pro dálkovou dopravu
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