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1. Náplň exkurze 

Praktické cvičení bylo zaměřeno na poznání hnacích kolejových vozidel střídavého 

napájecího systému a realizaci měření na těchto vozidlech. 

 

Realizovaný program: 

5:45  přesun do Břeclavi 

8:00 – 12:00 měření v OKV Břeclav 

13:00  přesun zpět do Ostravy 
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2. Vyhodnocení  

 

Odborné exkurze se zúčastnili studenti 2. ročníku magisterského studia oboru Dopravní 

technika a technologie a další zájemci v počtu 5 studentů a 1 pedagog. Účastníci navštívili 

většinu pracovišť OKV Břeclav, seznámili se se s 2 řadami HV a provedli technickou 

prohlídku a měření na HV řady 230. 

2.1 Indikátory 

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 5 

07.41.01  - muži 3 

07.41.02  - ženy 2 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 0 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 0 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

2.1 Přednášející 

1) Jméno:  Ing. Jaromír Široký, Ph.D.  

Společnost:  VŠB – TU Ostrava 

Pozice:   Akademický pracovník 

E-mail: jaromir.siroky@vsb.cz 
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  

A. Prezenční listina účastníků 

B. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/

