
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

POZVÁNKA  

KOMBINOVANÁ DOPRAVA  
s praktickou ukázkou p řekladišt ě v Lovosicích  

 CHARAKTERISTIKA KURZU   
Kombinovaná doprava, zejména silnice-že-
leznice, představuje perspektivní logistické 
řešení a možnost rozšíření kapacit silniční 
dopravy. Seminář definuje legislativní rámec 
doprovázené a nedoprovázené kombinované 
dopravy a vymezuje technické předpoklady 
využití. Popsány jsou parametry a standardy 
přepravních jednotek. Současně jsou 
vysvětleny ekonomické důsledky a způsoby 
efektivního provedení přepravy. Seminář také 
nastiňuje očekávaný vývoj logistických řešení 
v návaznosti na logistická centra a funkce 
moderních logistických systémů. 
2. část semináře obsahuje informace z praxe 
operátora Bohemiakombi a návštěvu pře-
kladiště v Lovosicích. 

 OSNOVA  
1. část 

� legislativa pro kombinovanou dopravu 
� doprovázená a nedoprovázená 

kombinovaná doprava silnice-železnice 
� přepravní jednotky 
� ekonomické ukazatele kombinované 

dopravy 
� perspektivy a očekávané trendy 
 

2. část 

� Představení operátora Bohemiakombi 
� Aktuální nabídka českým silničním 

dopravcům 
� Praktická ukázka překladiště 

on-line rezervace: SKOLENI.PRODOPRAVCE.CZ  

 ROZSAH  
9.00 – 14.00 hod. 

 LEKTOR  
Ing. Petr Kolář, Ph.D. 

Ing. Vladimír Fišer 

 TERMÍN 
17.09.2014 Lovosice 

 Hotel LEV, Kostelní 5 

Sdružení automobilových dopravc ů ČESMAD BOHEMIA  
 

 Praha  - tel.: 241 040 127 – skoleni.praha@cesmad.com   Brno  - tel.: 549 274 350 – skoleni.brno@cesmad.com 
 Ostrava  - tel.: 596 618 930 – skoleni.ostrava@cesmad.com  

 Hradec Králové  - tel.: 495 537 221 – skoleni.hradec@cesmad.com   Ústí nad Labem  - tel.: 475 209 102 – skoleni.usti@cesmad.com 
 České Bud ějovice  - tel.: 387 425 949 – skoleni.budejovice@cesmad.com   Plzeň - tel.: 377 388 489 – skoleni.plzen@cesmad.com 

 

skoleni.prodopravce.cz  

 CENA  
 

1 500 Kč 
 

1 000 Kč  
 

pro člena Sdružení ČB 

Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení. 



 PODPIS A RAZÍTKO:      

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na odborné školení  
 

 NÁZEV ŠKOLENÍ:       KOMBINOVANÁ DOPRAVA  

 
 TERMÍN:      17. 9. 2014 

 
 

Název firmy:  
 

Adresa:       
 

PSČ:       Členské číslo ČESMAD:       
 

IČO:       Tel.:       
 

DIČ:       Fax:       

  E-mail:       

Bankovní spojení:       Kód banky:       

 
 
 ÚČASTNÍCI ŠKOLENÍ:      

Jméno:               Datum narození: 
 

1.       1.       
 

2.       2.       
 

3.       3.       
 

4.       4.       
 

5.       5.       

    

 FORMA ÚHRADY:           bankovním převodem    

(zaškrtněte)              po přijetí závazné přihlášky vám zašleme fakturu 
     

  v hotovosti    
               na regionálním pracovišti, nebo v místě konání při prezenci
      

 INFORMACE:          

tel. 241 040 108  e-mail: skoleni@cesmad.com  nebo na příslušném regionálním pracovišti 

 

on-line rezervace: SKOLENI.PRODOPRAVCE.CZ 
 
Po obdržení závazné přihlášky vám potvrdíme její 
přijetí s uvedením konečné ceny s DPH.  
 
Vložné můžete uhradit na kterémkoliv regionálním 
pracovišti ČESMAD BOHEMIA, nebo při prezenci 
přímo v místě konání semináře, event. bankovním 
převodem na základě zálohové faktury. 
 
Storno poplatky 
do 10 dnů: 0 % ceny, 
do 5 dnů: 50% ceny, 
méně než 5 dnů: 100 % ceny. ………………………………………………………

… 


