Anotace
Vývoj informaèní spoleènosti jde ruku v ruce s rozvojem
telekomunikací a samozøejmì i aplikací na principu rádiového
pøenosu. Od poslední konference RADIOKOMUNIKACE 98
se situace v radiokomunikacích výraznì zmìnila a objevují
se nové trendy vývoje.
Konference RADIOKOMUNIKACE 2001 respektuje pøání
úèastníkù minulého setkání a nabízí mnoho témat, mj. z oblasti
mobilních komunikací, družicových komunikací, digitálního
vysílání, radionavigace, spotøební elektroniky, pøièemž se dotýká
i takových aspektù, jako jsou: vazby na Internet, regulace,
legislativa, kmitoètová koordinace, mìøení a hygiena. Cílem
je poskytnout úèastníkùm pøehled o souèasném stavu,
prezentovat novinky a trendy, rozšíøit a prohloubit znalosti a dát
pøíležitost k diskusi v rámci tradièního profesního fóra.

Odborná spolupráce
Akademie vìd ÈR, Praha
Czech Digital Group, Praha
Èeský telekomunikaèní úøad, Praha
Datart International, Praha
FEL ÈVUT, Praha
TESTCOM, Praha
Úøad pro civilní letectví, Praha

Odborný garant
Ing. Pavel GREGORA
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
tel.: (02) 748 118 26, 784 138 30

Informace podává
UNIT spol. s r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
Blanka Tomíšková, Ing. Martina Novotná
tel., fax: (040) 630 30 32, tel: (040) 630 49 52, (0602) 33 77 80
e-mail: unitpce@volny.cz
web: http://www.unit.cz

Odborný program konference
støeda 31. øíjna 2001

§ Experimentální provoz DVB-T Èeských radiokomunikací
Ing. Jan Trnka
Èeské radiokomunikace, Praha

9:00 - 10:00 Prezence úèastníkù
10:00 - 17:00 Pøednášky (13:00 - 14:00 Obìd)

§ Digitální pozemské televizní vysílání - pilotní projekt
Czech Digital Group, a. s.
Ing. Jiøí Rajdus
Czech Digital Group, Praha

§ Nové století rádiových komunikací
Prof. Ing. František Vejražka, CSc.
FEL ÈVUT, Praha

§ Alternativní možnosti mobilního pøipojení k internetu
Ing. Leoš Boháè
FEL ÈVUT, Praha

§ Technologie UMTS
Doc. Ing. Václav Žalud, CSc.
FEL ÈVUT, Praha

§ Moderní mìøící metody v radiokomunikacích
Ing. Riad Abu Zummar
Èeské radiokomunikace, Praha

§ Informace o výbìrovém øízení na provozovatele UMTS
v ÈR
Ing. Zdenìk Chalupský
Èeský telekomunikaèní úøad, Praha

§ Nové hygienické limity a jejich praktická aplikace
Ing. Hynek Bártík
FEL ÈVUT, Praha

§ Standardizace a zavádìní funkèních módù mobilních
systémù tøetí generace
Ing. Jan Slavík
TESTCOM, Praha
§ Družicové systémy urèování polohy GPS, GLONASS
GALILEO a EGNOS, jejich souèasnost a budoucnost
Prof. Ing. František Vejražka, CSc.
FEL ÈVUT, Praha
§ Dùvody a podmínky kmitoètové koordinace
Ing. Jiøí Duchaè
Èeský telekomunikaèní úøad, Praha
§ Radiokomunikaèní systémy s vlastní organizací
Doc. Ing. Václav Žalud, CSc.
FEL ÈVUT, Praha
§ Bluetooth
Ing. Miroslav Ježek
Akademie vìd ÈR, Praha
§ Novinky spotøební elektroniky v oblasti televize a videa
Václav Mocek
Di, Praha
ètvrtek 1. listopadu 2001
9:00 - 16:30 Pøednášky (12:30 - 13:30 Obìd)
§ Legislativní podmínky pøechodu na digitální vysílání
a zkušenosti ze zahranièí
JUDr. Vladimír Kroupa
Praha
§ Vývoj digitálního vysílání ve svìtì
Ing. Dušan Líška, CSc.
Èeské radiokomunikace, Praha
§ Vysílaèe pro DVB-T: nìkolik poznámek
Ing. Miloš Husník
Praha

§ Plánování pikobuòkových sítí
Ing. Pavel Pechaè
FEL ÈVUT, Praha
pátek 2. listopadu 2001
9:00 - 12:00 Pøednášky
§ Digitální rozhlas na støedních, dlouhých a krátkých vlnách
Ing. Pavel Gregora
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
§ Koordinace kmitoètù - metody a technické prostøedky
Ing. Èenìk Pavelka
TESTCOM, Praha
§ Družicové telekomunikace v roce 2001
Ing. František Šebek
TESTCOM, Praha
§ Interakce mezi leteckým provozem a VKV vysíláním predikce rušení
Ing. Jiøí Valenta
TESTCOM, Praha
§ Interakce mezi leteckým provozem a VKV vysíláním metodika mìøení
Miroslav Najman
Úøad pro civilní letectví, Praha
12:00
Obìd

Organizaèní pokyny
q

Èas a místo konání: 31. øíjen až 2. listopad 2001
Dùm kultury DUKLA Pardubice, Gorkého 2573.

q

Doprava do místa konání: od nádraží ÈD a ÈSAD autobusem
MHD è. 10 - výstupní stanice Dùm kultury, autobusem è. 6 výstupní stanice Jilemnického.

q

Závaznou pøihlášku, øádnì vyplnìnou, zašlete na adresu:
UNIT spol. s r. o., Gorkého 2573
530 02 Pardubice
fax: (040) 630 30 32
email: unitpce@volny.cz
Na jednu pøihlášku lze vyslat i více úèastníkù.

q

Uzávìrka pøihlášek je 24. øíjna 2001

q

Úèastnický poplatek vèetnì DPH:
vložné a text. materiály (z toho DPH 5% 99,43 Kè)
stravování (z toho DPH 5% 14,86 Kè)
Celkem

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Èeské radiokomunikace, a. s.

®

2 088,— Kè
312,— Kè
2 400,— Kè

q

Platbu upravte podle svých požadavkù a uhraïte na náš úèet
593751001/2400 u eBanky Pardubice, v. s. 20107.
IÈO 47451432
DIÈ 248-47451432

q

UNIT spol. s r. o., firma zapsaná v obchodním rejstøíku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509.

q

Úèastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti pøímo
u prezence proti potvrzení - daòovému dokladu.

q

Plátce DPH upozoròujeme:
Platba provedená pøed termínem konání akce je zálohou
ve výši 100% sjednané ceny, zúètování bude provedeno
v den konání akce pøedáním daòového dokladu. Dnem
uskuteènìní zdanitelného plnìní je den konání akce. Úèastník
obdrží u prezence daòový doklad.

q

Ubytování je zajištìno v hotelích Zlatá Štika, Labe a Pension
Šenk v Pardubicích.

q

Ubytování si hradí úèastníci sami v hotovosti pøímo v recepci
hotelu. Místo ubytování bude sdìleno ubytovaným
úèastníkùm u prezence.

q

Objednané a nevyužité noclehy budou dodateènì
fakturovány. Cena za ubytování cca 500 Kè/osoba a noc.

q

Stravování (obìd) - je zajištìno ve dnech 31. 10. až 2. 11.
Rozdíl mezi nárokem a poskytnutou stravou si vyúètuje
vysílající organizace s úèastníkem.

q

Úèast na semináøi nepotvrzujeme, zprávu zašleme jen
v pøípadì, nebudeme-li moci požadavku vyhovìt.

q

Upozornìní: Zruší-li závaznì pøihlášený úèastník svou úèast
po uzávìrce nebo se akce nezúèastní, úèastnický poplatek
se nevrací.

q

Potvrzením závazné pøihlášky jsou tyto podmínky závazné
pro organizátora, vysílající organizaci i úèastníka.

poøádájí celostátní konferenci

Radiokomunikace
2001

31. øíjna - 2. listopadu 2001
Dùm kultury DUKLA, Pardubice - Dukla

