Program porady pracovní skupiny HDO při ČK CIRED
24. – 26. 4. 2018
Hotel Rytířsko u Jihlavy

Úterý 24. 4. 2018:


příjezd účastníků po 14. hodině, ubytování, volný program, neformální diskuse

Středa 25. 4. 2018:
8:00 – 9:00 hodin
 prezence účastníků
9:00 - 11:30 hodin
 úvodní slovo – uvítání účastníků
 základní informace o činnosti skupiny HDO při ČK CIRED, zhodnocení činnosti v r. 2017
 porada HDO
- provoz sítí 400, 220 a 110 kV v letním období 2018
- provoz systému HDO v distribučních společnostech v České a Slovenské republice
- poruchy vysílačů HDO a mimořádné provozní stavy
- výstavba a rekonstrukce vysílačů HDO v roce 2017
- šíření signálu, přeslechy, monitorování signálu HDO
- centrální automatiky HDO
- provoz přijímačů HDO
- další možná využití systému HDO pro účely energetiky (zprůchodnění distribučních
sítí, havarijní odlehčování atd., řízení zdrojů rozptýlené výroby el. energie)
- HDO jako součást systému Smart Grids,
- různé (nová témata pro další setkání, prezentace aktuálních informací apod.)
- ukončení základní části porady
12:00 – 13:30 hodin - oběd
14:00 – 18:00 hodin
 odborná část porady – přednášky, prezentace, konkrétní náplň bude upřesněna později
19:00 – 20:00 hodin - večeře
20:00 – 22:00 hodin
 večerní část porady složená z neformálních jednání
Čtvrtek 26. 4. 2018:


8:00 – 10:00 hodin – snídaně, odjezd účastníků

EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice

www.egc-cb.cz

Další informační údaje:
Hotel Rytířsko*** na Vysočině (dříve Penzion Rytířsko) je nově zrekonstruovaný lovecký zámeček nacházející se
v malebné části kraje Vysočina. Naleznete jej 800 metrů od dálnice D1, exit 119 směr na Žďár nad Sázavou,
Polná a 10 km od Jihlavy, krajského města Vysočiny.
Ubytování, konferenční centrum
Kapacita pro ubytování činí cca 60 lůžek, parkoviště má 60 parkovacích míst a je hlídané kamerovým systémem.
Hotel disponuje kvalitním zázemím umožňující nerušené kongresové zasedání v rozsahu převyšujícím potřeby
skupiny HDO při ČK CIRED.
K dispozici bude jak video, tak audiotechnika pro podporu společného zasedání. Ve volném čase bude možné
využít doprovodné služby formou osobní úhrady, které zpříjemní pobyt přihlášených účastníků.
Adresa:
Hotel Rytířsko, 588 22 Rytířsko 156
Recepce:
+420 567 277 599, +420 603 254 855
e-mail:
info@hotelrytirsko.cz
Odkaz:
http://www.hotelrytirsko.cz
GPS souřadnice: 49.4285847N, 15.7022975E
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