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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás pozvat na již 25. ročník konfe-

rence s mezinárodní účastí Současné problémy 

v kolejových vozidlech 2021, která se uskuteční 

ve dnech 15. až 17. září 2021 v Kulturním centru 

v České Třebové. Cílem této tradiční konference 

je seznámit účastníky s novými poznatky ve výzku-

mu, vývoji, zkušebnictví, konstrukci, výrobě, pro-

vozu, údržbě a opravárenství kolejových vozidel. 

Hlavními tématy konference proto jsou zejména: 

• konstrukce železničních kolejových vozi-

del, kolejových vozidel městské hromadné 

dopravy a speciálních vozidel, 

• teoretické aspekty vývoje, projektování a 

zkušebnictví kolejových vozidel, 

• praktické poznatky z provozu kolejových 

vozidel a jejich důsledky, 

• otázky interakce kolejového vozidla a do-

pravní cesty, 

• materiály a technologie používané v sou-

časnosti při stavbě a při opravách vozidel, 

• diagnostika, údržba a opravárenství kole-

jových vozidel, 

• trakční, řídicí a informační systémy kolejo-

vých vozidel. 

Podrobné a aktuální informace o konferenci spolu 

s formulářem pro registraci a případně také pro 

přihlášení Vašich příspěvků najdete na webových 

stránkách konference na adrese: 

http://spkv.upce.cz 

Důležité termíny a organizační informace: 

V případě, že máte zájem prezentovat svůj vlastní 

příspěvek, platí následující harmonogram: 

• registrace a zaslání stručného abstraktu 

prostřednictvím webových stránek konfe-

rence: do 15. 5. 2021, 

• oznámení o zařazení Vašeho příspěvku do 

programu konference: do 20. 5. 2021, 

• zaslání plných textů příspěvků (v šabloně 

dostupné na webových stránkách konfe-

rence) a platba vložného: do 15. 6. 2021. 

Pokud máte zájem o pasivní účast na konferenci 

(bez vlastního příspěvku), stačí provést registraci 

prostřednictvím webových stránek do 15. 8. 2021 

a následně do 20. 8. 2021 zaplatit vložné. 

Vložné na konferenci je stanoveno ve výši 3500,- 

Kč a zahrnuje účast na konferenci, výtisk sborníku, 

obědy ve dnech 15. a 16. září, účast na společen-

ském večeru dne 16. září a drobné občerstvení 

v průběhu konference. Účast na doprovodném 

programu v podobě exkurze do Muzea starých 

strojů v Žamberku v pátek 17. září je zpoplatněna 

zvlášť a příslušný poplatek bude v případě zájmu 

o exkurzi zahrnut do vložného. Po vyplnění regi-

stračního formuláře na stránkách konference Vám 

bude zaslán e-mail s veškerými údaji potřebnými 

pro platbu. V případě platby až na místě (při pre-

zenci) bude účtováno vložné zvýšené o 10 %. 

Pokud by s ohledem na epidemickou situaci neby-

lo konání konference možné, bude pouze vydán 

sborník příspěvků, který bude přihlášeným účast-

níkům zaslán. Vložné by bylo sníženo na 1200,- Kč 

a přeplatek po dohodě vrácen účastníkům. 

Ubytování v průběhu konference si účastníci zajiš-

ťují sami, přičemž lze přímo v České Třebové vyu-

žít například následující možnosti: 

• Hotel Bravo (https://www.hotelbravo.cz) 

– při rezervaci do 15. 8. 2021 mají účast-

níci konference nárok na 10% slevu; 

• Pension, restaurace a pivovar Faltus 

(https://pivovar-faltus.cz/ubytovani-

ceska-trebova); 

• Ubytování restaurace Vavřínovy lázně 

(http://vavrinovylazne.cz/ubytovani). 

V případě naplnění kapacit lze využít i další ubyto-

vací zařízení v okolí. Např. v Ústí nad Orlicí je pro 

účastníky konference do 15. 8. 2021 rezervována 

část kapacity Hotelu UNO (https://hoteluno.cz). 

Sborníky příspěvků z předešlých ročníků konfe-

rence (2013, 2015, 2017 a 2019) se organizátorům 

podařilo zařadit do databáze Web of Science 

společnosti Clarivate (původně Thomson Reuters). 

Protože budeme usilovat o zařazení sborníku do 

této databáze také letos, žádáme autory, aby při 

přípravě plných textů svých příspěvků dbali poky-

nů uvedených v šabloně pro příspěvky, dostupné 

na webových stránkách konference. Všechny pří-

spěvky budou recenzovány. Jednacími jazyky kon-

ference jsou čeština a slovenština. 

Máte-li zájem o poskytnutí prostoru pro reklamu 

(ve sborníku, v prostorách konání konference, …), 

obracejte se na organizačního garanta. 


