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1. Náplň semináře  
 
Seminář byl věnován problematice dopravní techniky a dalším tématům, související 
s dopravou, včetně přednášky na atraktivní téma řízení závodního automobilu. Součástí 
programu byla rovněž expozice několika součástí lokomotiv.  

 
Realizovaný program. 

Program: 

8:30 – 9:00 Prezence  

9:00 – 9:30 Vysokorychlostní vozidla Siemens a železnice v ČR 

9:30 – 10:00  Nejmodernější technologie lokomotiv ve střední Evropě  

10:00 – 10:45 Problematika dopravy za 100, 500 a 10 000 let 

10:45 – 11:00 Coffee break 

11:00 – 11:45 Technika řízení závodního automobilu 

11:45 – 12:30 Legenda Harley Davidson vs. Japonské motocykly 

12:30 – 13:15 Řízení železniční nákladní dopravy 

13:15 – 14:00 Diskuse a závěr 



 

*CZ.1.07/2.4.00/31.0162, http://projekty.fs.vsb.cz/162/ 3/6 
S20130306_Vyhodnoceni_Novinky v dopravní technice.docx 

*Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 71 

07.41.01  - muži 64 

07.41.02  - ženy 7 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 7 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 5 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 2 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

2.2 Přednášející 
 

1. Jméno:  
Společnost:   
 E-mail:  
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  
A. Leták 
B. Prezenční listina účastníků 
C. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 


