AUTO 2011
SYMPO

7. června 2011

Vozidla na zemní plyn
alternativa pro blízkou budoucnost
odborná konference

Vážení přátelé,
Letošní ročník konference AUTO SYMPO
2011 bude místem pro setkání odborníků
nejen z oblasti automobilové výroby, dopravy
a legislativy, ale i odborníků zabývajících se
využitím zemního plynu pro dopravu.
Česká automobilová společnost a Asociace NGV považují za významné přispět
k diskusi na téma, které v současné době patří
mezi jedno z nejsledovanějších, a sice využití
zemního plynu jako alternativního paliva pro
pohon užitkových vozidel a vozidel pro osobní
i hromadnou dopravu. S tím souvisí i téma letošní konference, jejíž obsah je zaměřen právě
na aktuální otázky, které se týkají rozvoje využití
dopravních prostředků používajících zemní plyn
jako palivo.
Konference je určena nejen pro široký
okruh odborných pracovníků v automobilovém
průmyslu, kteří se zabývají touto problematikou,
ale i pro potenciální uživatele těchto vozidel.
Nabízí výměnu zkušeností na toto téma
z pohledu výrobců vozidel i jejich provozovatelů.

POŘADATEL

ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST

Konference AUTO SYMPO 2011 je pořádána jako doprovodný program mezinárodního
veletrhu AUTOSALON Brno 2011. Organizátoři považují za významné spojení konference
s tímto veletrhem. Její účastníci mají tak možnost konfrontovat poznatky z konference
s konkrétními řešeními prezentovanými na veletrhu.
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Ing. Zdeněk Prokopec
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Datum konání
7. června 2011 od 9.00 hod.
Místo konání
Brno - Výstaviště, sál Morava pavilonu A3
Vstup na konferenci
Pro účastníky je vstup na konferenci přes
recepci výškové budovy BVV

AUTO 2011
SYMPO
Vozidla na zemní plyn

10.00 – 10.15 hod. PŘESTÁVKA

alternativa pro blízkou budoucnost
Brno - Výstaviště, 7. června 2011

10.15 – 11.15 hod. VÝZKUM A VÝVOJ
1. Vybrané problémy motorů na zemní plyn

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

Michal Takáts – ČVUT v Praze

Přihlašuji se k účasti na konferenci a uhradím
účastnický poplatek 1 800,- Kč

2. Konverze vozidlového motoru na pohon zemním plynem

Pro účastníky státní správy a členy ČAS je účastnický poplatek
900,- Kč

Celestýn Scholz, Stanislav Beroun - TU Liberec

Prezence
od 8.30 - 9.00 hod.
Odborný garant konference
Ing. Branko Remek,CSc., branko.remek@fs.cvut.cz
Ing. Zdeněk Prokopec, zprokopec@ngva.cz
Ing. Zdeněk Novák, sapnov@autosap.cz

3. Plynové motory v městském autobusu
Jiří Bezvoda, Jaroslav Ježek - Tedom
Příjmení

11.15 – 12.35 hod. LOGISTIKA PROVOZU

Firma

Petr Vostal – E.ON Česká republika s.r.o.

2. Plnicí zařízení CNG a podnikové čerpací stanice
Adresa

3. CNG Stanice a vozidla v komunální sféře
Radek Patera – Pražská plynárenská, a.s.

Asociace NGV o.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice
Ing. Zita Prokopcová
tel.: 721 508 121
e-mail: zprokopcova@ngva.cz

12.35 – 13.10 hod. PŘESTÁVKA - občerstvení

Příjem přihlášek - nejpozději do 1. června 2011

13.10 – 14.30 hod. VOZIDLA NA ZEMNÍ PLYN

na organizační sekretariát konference nebo
elektronicky na adrese http://www.ngva.cz současně s potvrzením o úhradě vložného.

Telefon

9.00 hod.

ZAHÁJENÍ, ÚVOD

Branko Remek – Česká automobilová společnost
Zdeněk Prokopec – Asociace NGV o.s.

9.20 – 10.00 hod.

LEGISLATIVNÍ RÁMEC
1. Legislativa – aktuální stav
Vladimír Vlk – SFŽP

2. Nové trendy ve schvalování vozidel
s plynovým pohonem
Martin Hron – TÜV SÜD Czech s.r.o.

E-mail

4. Předpoklady a perspektivy využití bioplynu
v dopravě
Tomáš Voříšek - SEVEn o.p.s.

............................
datum

...........................
razítko a podpis

Výše poplatku je stanovena dohodou dle zákona číslo
526/90 Sb. a zahrnuje: - účast na konferenci
- konferenční materiály + CD
- vstup na veletrh
- občerstvení
Příjem přihlášek a úhrada vložného do 1.6.2011
na účet České automobilové společnosti
u ČSOB č.: 129449458/0300, var. symbol: 111
IČO 67776418
Česká automobilová společnost není plátcem DPH.

1. Provoz automobilů na CNG a dieslových
srovnání v praktickém provozu

Petr Kouba - pekařství a cukrářství Sázava s.r.o.

2. Nákladní vozy IVECO CNG

PROGRAM KONFERENCE

Titul

1. E.ON Řešení pro mobilitu

Václav Král – Motor Jikov Strojírenská a.s.

Organizační sekretariát konference

Jméno

Martin Čech - Iveco Czech Republic a.s., - Truck

3. Mercedes – Benz Sprinter NGT
Pavel Pejcha – Daimler Bohemia Praha

Kopii dokladu o úhradě vložného zašlete faxem nebo
e-mailem na organizační sekretariát konference!

4. FIAT – aktuální modelová řada CNG
Miroslav Sajdl – FIAT ČR spol. s r.o.

14.30 hod. ZÁVĚR KONFERENCE
Po ukončení konference možnost prohlídky veletrhu
AUTOSALON Brno 2011 – vstupenky budou zdarma předány při prezenci
Jednacím jazykem je čeština



Pokud nemůžete zaslat přihlášku a potvrzení o platbě do
uvedeného termínu, informujte nás telefonicky nebo
e-mailem a přihlášku vč. potvrzení banky o úhradě vložného
předejte při prezenci. Pouze po telefonické dohodě je možné vložné zaplatit přímo na akci.
Nebudete-li se moci po přihlášení akce zúčastnit a nepošlete za sebe náhradníka, nebude účastnický poplatek vrácen.
V tomto případě bude na vyžádání zaslán sborník přednášek.

