ČESKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLEČNOST, z. s. (ČES z. s.)
Pobočka ČES Tábor
LH HOTEL DVOŘÁK TÁBOR **** CONGRESS & WELLNESS

Vás zvou na seminář a výstavu

MĚŘENÍ A ÚDRŽBA
SDĚLOVACÍCH KABELŮ
XLIX.
14. – 15. 5. 2018

Tábor
LH HOTEL DVOŘÁK TÁBOR **** CONGRESS &WELLNESS

Seminář je zaměřen na poskytování informací o sdělovacích kabelech,
kabelových souborech (garniturách) pro sdělovací kabely, aplikacích, měřících
metodách a přístrojích pro výstavbu, provoz a údržbu sdělovacích kabelů a sítí
pro přenos informací.
Je určen pro pracovníky ICT, rozvoje, projekce, výstavby, provozu a údržby
sdělovacích kabelů a sítí.
Pondělí 14. května 2018
11.00 až 12.00 Registrace účastníků semináře, instalace výstavky
12.00 až 15.00 Zahájení, odborné přednášky, diskuze
15.00 až 16.00 Přestávka
16.00 až 18.00 Odborné přednášky, diskuze
Úterý 15. května 2018
09.00 až 13.00 Odborné přednášky, krátká sdělení, firemní prezentace
Hlavní referáty (abecedně podle autorů, bez titulů)
Anna Biernátová, Pavel Černý, Miloš Schlitter
Novodobé zkoumání stárnutí optických kabelů
Jan Brouček
Co dělat, když chytnete mutlimody
Pavel Dubský
Současné výzvy pro výrobce optických vláken a kabelů
Ivo David
Na 5G s FTTH ?
Miloslav Filka, Petr Münster, Ondřej Havliš, Tomáš Horváth
Optické vlákno jako senzor
Petr Kabilka
Řešení pro FTTH
Lukáš Kinštetr
Vysokohustotní řešení nejen pro datová centra
Pavel Kosour
Monitorování stavu optických tras : MLS – Monitoring Light Systém, FTI – Fiber Test
Insight
Václav Křepelka
Překoná TDSL G-tast ?
Pavel Pospíchal
Lokalizace a klasifikace vibrací pomocí rozprostřeného vláknového senzoru

Patrick Stibor
Doplňky pro vertikálně vedené vnitřní kabely – EZ!-Lux
Martin Sudík
Dvě (tři) cesty přístupové sítě CETIN
Jiří Vodrážka
Využití sdělovacích (i nesdělovacích) vedení v energetice
Organizační pokyny
Datum a místo konání semináře :
14. a 15. května 2018
LH Hotel Dvořák Tábor **** Congress & Wellness
Hradební 3037
390 01 Tábor
recepce@lhdvoraktabor.cz, 381 212 221
GPS 49°24´42.327N, 14°39´24.991E
Přihlášky k účasti na semináři : (Příloha na str. 5)
Přihlášky na seminář včetně rezervace ubytování přijímáme pouze písemně, a to :
poštou na adrese :
- Pobočka ČES Tábor, Ing. Josef Hron, Dukelských bojovníků 2231, 390 03 Tábor
- e-mailem : josef.hron@iex.cz
Přihláška je závazná. Jednou přihláškou je možné přihlásit více účastníků, prosíme však o
vyznačení pracovníka pro případný kontakt. Dbejte, prosíme, aby všechny údaje na přihlášce
byly úplné a čitelné. Přihláška je přenosná, v případě nutnosti se může zúčastnit jiný
pracovník. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme
s to Vašim požadavkům vyhovět.
Přihlášky na seminář a rezervaci ubytování přijímáme do 4. května 2018. Po tomto datu je
nutné domluvit podmínky účasti telefonicky.
Ubytování pouze rezervujeme, hradí se v recepci hotelu.
Úhrada a vyúčtování semináře :
Účastnický poplatek (vložné) za jednoho účastníka : 700,- Kč
Sborník referátů : 100,- Kč
Prezentační stůl : 3 000,- Kč
Úhrada za účast a sborník přednášek na semináři bude provedena na základě došlé přihlášky a
vystavené faktury – neplaťte předem !
Úhradu za účast a sborník přednášek je možné provést v hotovosti u prezence, pobočka ČES
vystaví následně daňový doklad.
Pobočka ČES Tábor má IČO 659 72 121.
Stravné a cestovné není zahrnuto do účastnického poplatku, hradí vysílající organizace

Sborník přednášek :
K semináři bude vydán sborník přednášek s referáty a dalšími informacemi. Kapacitu
sborníku je možné využít pro umístění relevantních informací firmám, jejichž pracovníci se
aktivně podílejí na programu semináře, a/nebo které vystavují na semináři. Informace
v elektronické formě je nutné předat do
4. května 2018
na adresu pobočky. Sborník přednášek je možné objednat u Pobočky ČES Tábor, bude zaslán
poštou.

Ubytování :
Ubytování účastníků semináře je rezervováno v hotelu Dvořák a dalších ubytovacích
zařízeních v Táboře. Cena pro účastníky semináře za ubytování v hotelu Dvořák za jednu noc
 jednolůžkový pokoj (1 noc) 1 300,- Kč/ noc včetně snídaně, DPH a poplatku městu.
 dvoulůžkový pokoj (1 noc) 1 750,- Kč/ noc včetně snídaně, DPH a poplatku městu.
Objednávky noclehů jsou závazné, nebude-li lůžko využito jiným účastníkem semináře, bude
objednateli přeúčtován stornopoplatek.
Ubytování uhradí účastníci přímo v hotelu.
Požadavky na zajištění noclehů, které obdržíme po datu uzávěrky přihlášek, nemůžeme
garantovat a jsou nezávazné.
Parkování u hotelu Dvořák je pro účastníky semináře bezplatné.
Kontaktní adresa :
Pobočka ČES Tábor, Ing. Josef Hron, Dukelských bojovníků 2231, 390 03 Tábor
Tel. 381 235 781, 725 497 750, e-mail : josef.hron@iex.cz
Výstavka :
V přilehlém sále hotelu DVOŘÁK lze umístit na omezeném prostoru (asi 5 – 6 m2)
produkty/informace firem pokud mají vztah k náplni semináře. Požadavky na
prezentaci sdělte laskavě na kontaktní adresu do 4. května 2018.

Příloha
Pobočka ČES Tábor, Dukelských bojovníků 2231, 390 03 Tábor

Závazná přihláška/objednávka
k účasti na semináři
Měření a údržba sdělovacích kabelů XLIX.
V Táboře 14. – 15. 5. 2018
Název a sídlo právnické osoby – objednatele

IČO :
e-mail :

DIČ :
telefon :

Adresa pro fakturaci (pokud je jiná než výše uvedeno)

Příjmení, jméno a titul účastníka/ů

Objednáváme …………ks sborníku
Objednáváme prezentační stůl ano

ne

Závazná objednávka noclehů :
Neděle 13. 5. 2018 ……………….lůžek
Pondělí 14. 5. 2018 ………………lůžek

Datum :

