
 

Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s. 
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky 

si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 

Kolejové obvody v podmínkách ETCS a nové 
generace hnacích vozidel 

 
který se koná 13. června 2018 v konferenčním sále č. 319 budovy ČSVTS  

Novotného lávka 5, Praha 1 

a je reakcí na „Usnesení Sdružení ŽESNAD.CZ k ohraničeným kolejovým obvodům“             
ze dne 26. 3. 2018. 

 
Program semináře 

       Prezence účastníků 8:30 h 
       Zahájení semináře    9:00 h 
 

1. Je ETCS výzva anebo hrozba pro českou železniční síť 
 Ing. Vladimír Kampík; AŽD Praha s.r.o.,    9:15 - 9:45 h 

2. Počítače náprav i kolejové obvody mají své místo na železniční infrastruktuře   
 Ing. Petr Suchánek; SŽDC s.o., TÚDC     9:45 - 10:15 h 

 
3. Zkušenosti z provozu a údržby počítačů náprav v obvodu SSZT České Budějovice 

 Ing. Karel Kunz; SŽDC SDC Č. Budějovice 10:15 - 10:45 h 

 
 Přestávka                                                                                                                      10:45 - 11:00 h   

 
4. Projektování ETCS a národního VZ ve vazbě na prostředky zjišťování volnosti 

 Ing. Petr Lapáček; KOMOVIA s.r.o.   11:00 - 11:30 h 

5. Nové typy kolejových obvodů Starmon 
 Ing. Vladimír Štorek; STARMON Choceň s.r.o,   11:30 - 12:00 h                           

6. Možnosti kolejových obvodů do budoucna 
 Ing. Radek Dobiáš PhD. MBA; AŽD Praha s.r.o.;             12:00 - 12:30 h 

7. Energetické ztráty na elektrizovaných tratích SŽDC    
 Ing. Luboš Krátký; SŽDC SŽE,   12:30 - 13:00 h                           

Společný oběd              13:00 - 14:00 h 

8. Měření spotřeby elektrické energie na hnacích vozidlech 
UniControls a.s.   14:00 - 14:30 h 
  
 

9. Vystoupení hostů  14:30 - 15:00 h   
 

10. Diskuze k odborným přednáškám   15:00 - 16:00 h 

   
                                                                                    
   Program semináře bude moderovat ing. Pavel Anselmi, který je zároveň i jeho odborným garantem. 



Organizační pokyny a informace: 
 
 Seminář  je pro vás tentokrát zcela zdarma. 
 

 
 

1. Závaznou přihlášku vyplňte on-line na našich webových stránkách www.cvtss.cz, odkaz Kolejové 
obvody nejpozději do 1. 6. 2018. Přihlášky přijímáme do vyčerpání kapacity sálu – 100 lidí. 

 
2. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe 

náhradníka. 
 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných 
změn programu bude zveřejňováno na stránkách www.cvtss.cz.  
 

4. ČVTSS je správcem osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu spolku. 
 

 
 
Kontaktní osoba: 
 
Petra Kubátová 
tajemnice ČVTSS 
tel.: 221 082 286, mobil: 606 072 305 
e-mail: cvtss@cvtss.cz,  
www.cvtss.cz 

 

 


