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Czech Raildays 2013
“D n y   k o l e j o v é   d o p r a v y“

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA MODEROVANOU KONFERENCI

Česká železnice v roce 2030

konanou ve dnech 18. - 19. 6. 2013 v kongresovém sále hotelu Imperial
v rámci 14. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Jméno, příjmení, titul:

Firma, organizace:
DIČ:

Adresa firmy, organizace:

Telefon: E-mail:

POKYNY K PLATBĚ:

Účastnický poplatek 2.250,- Kč bez noclehu *)/ 4.450,- Kč s noclehem *)/ 1.350,- Kč pouze 
za jeden den*)  bude uhrazen:

do 10. 6. 2013 převodem na č. ú 43-6018300287/0100 *) jako variabilní symbol použijte 
přidělené registrační číslo, které po přihlášení obdržíte e-mailem s oznámením o potvrzení registrace.
hotově u prezence *)  **)

* nehodící se škrtněte, **) možnost pouze pro účastníky nehradící nocleh

Nocleh v hotelu Imperial (18. / 19. 6.) – smluvní cena 2.200,- Kč při rezervaci do 31. 5.

V případě neúčasti přihlášených osob se uhrazený poplatek nevrací.

V případě požadavku na platbu v hotovosti na místě negarantuje pořadatel záruku volné kapacity!

Informace na: tel. +420 595 626 695, +420 972 762 300, mobil +420 605 983 763
e-mail: zapletal@railvolution.net

.............................................. .……………………………..
podpis razítko

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Závaznou přihlášku zašlete do 7. 6. 2013: 
poštou na adresu Kancelář Czech Raildays, Mariánskohorská 38, 702 00 Ostrava 1
faxem na číslo +420 595 626 695
e-mailem na adresu zapletal@railvolution.net
on-line z www.railvolution.net/czechraildays

Účastnický poplatek včetně DPH činí 2.250,- Kč (zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací konference, pronájem
sálu, vstup na veletrh, oběd po oba dny, občerstvení – coffee breaks, katalog, Železniční magazín, Railvolution).

Nocleh v hotelu Imperial (18. / 19. 6.)  - smluvní cena 2.200,- Kč při rezervaci do 31. 5.
(limitovaný počet - pouze pro zájemce včetně přednášejících a programově  diskutujících)

Přihlášky budou registrovány podle data doručení.



PROGRAM

Osnova jednotlivých přednášek je rámcová; některé z bodů mohou být projednávány i mimo vlastní
přednášku v diskusi, stejně jako může dojít k dílčím úpravám obsahu podle aktuální situace v oboru.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo na případnou náhradu přednášejících v případě jejich mimo-
řádné omluvy. O problematice a zaujatých stanoviscích bude vydána tisková zpráva.

18. 6. 2013:

9.00 – 9.30 zahájení konference (moderátor)
organizační záležitosti, témata a cíl konference

01 9.30 – 10.30

Železnice v roce 2030 (úvodní přednáška)
Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR
- společnost, hospodářství, doprava a energetika v roce 2030
- železnice v roce 2030 – její cíle, úloha a podoba
- propojení strategických cílů dopravní politiky po linii Evropa – stát – region - město
- požadovaný stav dopravní infrastruktury
- rozvoj dopravní infrastruktury jako nástroj k řešení rozdílu mezi jejím současným stavem a stavem v roce 2030
- přínos vysokorychlostních železnic k řešení dopravně energetických úloh společnosti
- přínos vysokorychlostních železnic v oblasti dálkové i regionální osobní i nákladní dopravy
- evropská strategie vysokorychlostních železnic a postup jejich budování a financování
- systém RS jako součást evropského vysokorychlostního železničního systému
- legislativní a finanční zajištění budování systému RS
- budování RS do roku 2030: novostavba vysokorychlostní (300 km/h) interoperabilní tratě Lovosice – Praha – Brno

– Vranovice, její přínosy pro dálkovou i regionální osobní i nákladní dopravu v celostátním, regionálním a měst-
ském měřítku

- 300 km tratě naplní 1% z 30.000 km, stanovených Bílou knihou EU do r. 2030
- 300 km x 0,6 mld Kč/km = 180 mld. Kč (čerpání 18 mld. Kč ročně po dobu 10 let)
- zásadní přínos RS k naplnění cílů energetické koncepce státu (do roku 2030 zvýšit podíl elektrické energie v ener-

getickém mixu o 54 %)
- harmonizace podmínek mezi železniční, vodní, leteckou a silniční dopravou v oblasti provozu i v oblasti investic,

priority na evropské i státní úrovni
- další priority na české železnici do roku 2030

02 10.30 – 11.00

Úloha SŽDC ve střednědobém výhledu do r. 2030
Ing. Petr Šlegr, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- přechod SŽDC na zákaznicky orientovanou a spolufinancovanou organizaci
- koncepce rozvoje sítě konvenčních a vysokorychlostních železničních tratí v ČR do roku 2030
- co všechno musí SŽDC zajistit do r. 2030 pro úspěšnou realizaci VRT
- ostatní priority SŽDC mimo VRT do r. 2030 a jejich realizace (elektrizace tratí, posílení kapacit v nejvíce zatížených

úsecích, zvyšování traťových rychlostí, GSM-R/ETCS, …)
- restrukturalizace poplatků za použití dopravní cesty
- úhrada elektrické energie podle skutečné spotřeby
- podpora osazování vozidel mobilní částí ETCS
- financování rozvoje železniční dopravní cesty z evropských a státních zdrojů

03 11.00 – 11.15

Český železniční průmysl dnes a v roce 2030
Ing. Marie Vopálenská, Asociace podniků českého železničního průmyslu
- český železniční průmysl dnes
- významné mezníky, které určují směr vývoje v dlouhodobém horizontu
- český železniční průmysl v roce 2030

Přestávka 11.15 – 11.30

04 11.30 – 12.10

Organizační zajištění a časový postup výstavby vysokorychlostní železniční sítě v ČR,
zejména tratě Lovosice – Vranovice
Ing. Michal Babič, IKP Praha
- účel, cíl, dopravní parametry, technické parametry, interoperabilita, limit nákladů
- princip dvou nezávislých a redundantních sítí (CR a HS)
- odhad celkového rozpočtu
- odhad celkových efektů
- pořadí výstavby jednotlivých tratí a jeho zdůvodnění
- optimální etapizace tratě Lovosice – Vranovice, zajišťující naplnění cílů
- struktura a postup přípravných prací
- harmonogram přípravných prací na VRT a navazující sítí
- harmonogram výstavby VRT a napojení na navazující síť

05 12.10 – 12.50

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030
Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících
- požadavky na dálkovou železniční dopravu, kooperace a koordinace s jinými druhy dopravy
- požadavky na regionální venkovskou železniční dopravu, kooperace a koordinace s jinými druhy dopravy
- požadavky na regionální příměstskou železniční dopravu, kooperace a koordinace s jinými druhy dopravy
- požadavky na železniční stanice, zastávky, přestupní terminály, P+R, B+R
- vliv koncepce rozvoje železniční sítě (modernizace původních tratí versus výstavba nových tratí) na kvalitu přepravní

nabídky v osobní železniční dopravě

Moderovaná diskuse 12.50 – 13.30

Oběd (13.30 – 14.15)

06 14.15 – 14.45

Regionální osobní železniční doprava v pražském regionu v roce 2030
Pavel Procházka, ROPID Praha
- koncepce regionální venkovské železniční dopravy, kooperace a koordinace s jinými druhy dopravy
- koncepce regionální příměstské železniční dopravy, kooperace a koordinace s jinými druhy dopravy
- koncepce regionální příměstské železniční dopravu v okolí Prahy
- koexistence regionální příměstské železniční dopravy s dálkovou osobní železniční dopravou a s nákladní dopravou,

kapacita dráhy



10 16.15 – 16.45

Infrastruktura pro nákladní dopravu v roce 2030
Mgr. Ing. Radek Čech, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- české nákladní koridory jako součást evropské železniční sítě pro nákladní dopravu
- nabídka podmínek ze strany SŽDC pro nákladní dopravu nové kvality
- základní segmenty budoucí dálkové nákladní dopravy (přímé a zastávkové vlaky kombinované dopravy)
- technické a provozní požadavky na tratě nákladních koridorů z pohledu jednotlivých segmentů nákladní dopravy
- vytváření českých norem a předpisů pro evropské nákladní koridory v ČR (vysvětlení, proč české normy a předpisy,

vztah k normám a předpisům EU)
- přínos výstavby vysokorychlostní železnice Lovosice – Vranovice pro nákladní železniční dopravu na konvenčních

tratích
- české nákladní koridory z pohledu nákladní dopravy Evropa – Rusko/Asie
- přínos výstavby sítě vysokorychlostní železnice RS pro nákladní železniční dopravu na konvenčních tratích
- nákladní doprava vozidly kategorie HS na vysokorychlostních tratích, vztah vozidlo – trať
- opatření k usnadnění připojování vleček a manipulačních míst k síti SŽDC
- SŽDC a veřejná logistická centra

Moderovaná diskuse k 2. bloku, občerstvení (16.45 – 17.30)

Oficiální společenský raut pro VIP účastníky Czech Raildays – 
v případě volné kapacity pouze pro platící zájemce, informace viz kontaktní údaje

PROGRAM

19. 6. 2013:

8.15 – 8.30 zahájení 2. dne (moderátor)

11 8.30 – 9.10

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém 
a jeho strukturální subsystémy z pohledu interoperability
Ing. Jaroslav Grim,Ph.D., Výzkumný ústav železniční
- interoperabilita a její význam pro konvenční i vysokorychlostní železniční systém
- požadavky TSI na tratě, jejich naplňování a ověřování v průběžných fázích projektu
- požadavky TSI na napájení, jejich naplňování a ověřování v průběžných fázích projektu
- požadavky TSI na řízení a zabezpečení, jejich naplňování a ověřování v průběžných fázích projektu
- požadavky TSI na vozidla, jejich naplňování a ověřování v průběžných fázích projektu
- příprava výzkumné základny na projektování, stavbu a provoz interoperabilních železnic

12 9.10 – 9.50

Vysokorychlostní železnice v ČR - subsystém infrastruktura
Ing. Jiří Kalčík, projektant
- provozní požadavky – vnitrostátní a evropské cíle
- normativní požadavky (TSI HS INS, TSI SRT, TSI PRM)
- rychlost jako základní parametr, trasa stálé rychlosti
- minimalizace počtu stanic a výhybek
- konstrukce železničního svršku (pevná jízdní dráha)
- sklonové a směrové poměry
- technické řešení mostů a tunelů
- propojovací úseky s ostatní sítí
- požadavky na vozidla

- přínos výstavby vysokorychlostní železnice Lovosice – Praha – Brno - Vranovice pro příměstskou dopravu v okolí
Prahy a regionální dopravu v rámci středních Čech

- další potřebná opatření na ŽDC v okolí Prahy a ve středních Čechách ve střednědobém  horizontu
- vliv koncepce rozvoje železniční sítě (modernizace původních tratí versus výstavba nových tratí) na kvalitu přepravní

nabídky v regionální osobní železniční dopravě
- možnosti využití nové železniční infrastruktury pro rychlou příměstskou dopravu, otázka potřeby přechodu vlaků

mezi stávajícími a vysokorychlostními tratěmi

07 14.45 – 15.15

Regionální osobní železniční doprava v brněnském regionu v roce 2030
Ing. Jiří Horský, KORDIS Brno
- koncepce regionální příměstské železniční dopravy v okolí Brna
- dlouhodobá koncepce linkového vedení a taktového jízdního řádu v Jihomoravském kraji
- koexistence regionální příměstské železniční dopravy s dálkovou osobní železniční dopravou a s nákladní dopravou,

kapacita dráhy
- přínos výstavby vysokorychlostní železnice Lovosice – Praha – Brno - Vranovice pro příměstskou dopravu v okolí

Brna
- možnosti využití nové železniční infrastruktury pro rychlou příměstskou dopravu
- vliv koncepce rozvoje železniční sítě (modernizace původních tratí versus výstavba nových tratí) na kvalitu přepravní

nabídky v regionální osobní železniční dopravě
- nejpotřebnější opatření na železniční infrastruktuře v Jihomoravském kraji a jejich vliv na frekvenci cestujících 

a využití tratí
- účast KORDISu v projektu RAILHUC, podstata projektu, řešené oblasti, harmonogram
- předpokládané přínosy projektu

08 15.15 – 15.45

Dálková osobní železniční doprava v roce 2030
Ing. Jan Hrabáček, České dráhy, a.s.
- koncepce dálkové železniční dopravy, kooperace a koordinace s jinými druhy dopravy
- přínos výstavby vysokorychlostní železnice Lovosice – Vranovice pro dálkovou železniční dopravu dle státního 

a evropského hlediska
- požadavky dálkového osobního dopravce na technické a provozní charakteristiky nové VRT a propojení se stávající

sítí, a to v českém i evropském měřítku
- vize dálkové železniční dopravy po dobudování celého systému tratí RS a navazujících zahraničních úseků
- vliv koncepce rozvoje železniční sítě (modernizace původních tratí versus výstavba nových tratí) na kvalitu přepravní

nabídky v dálkové osobní železniční dopravě

09 15.45 – 16.15

Nákladní doprava v roce 2030
Petr Šimral, Metrans Praha
- koncepce nákladní železniční dopravy, kooperace a koordinace s jinými druhy dopravy
- rozvoj kombinované železniční dopravy metodou koncentrovaných a dekoncentrovaných překladišť
- přínos výstavby vysokorychlostní železnice Lovosice – Vranovice pro nákladní železniční dopravu na konvenčních

tratích
- použitelnost současných tratí Praha – Česká Třebová – Brno a Praha – Havlíčkův Brod – Brno z pohledu dálkového

nákladního dopravce
- vliv koncepce rozvoje železniční sítě (modernizace původních tratí versus výstavba nových tratí) na kvalitu přepravní

nabídky v dálkové nákladní železniční dopravě
- požadavky na SŽDC z pohledu připojování logistických terminálů na železniční síť SŽDC
- nákladní doprava vozidly kategorie HS na vysokorychlostních tratích



16 12.05 – 12.50

Praktické kroky k převádění osobní a nákladní dopravy ze silnice na železnici ve střed-
nědobém výhledu do roku 2030
Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR
- harmonizace podmínek silniční, vodní a železniční dopravy v oblasti úhrady dopravní cesty
- harmonizace podmínek silniční, vodní a železniční dopravy v oblasti legislativy, norem a předpisů
- dopad porovnání energetické náročnosti silniční, letecké, vodní a železniční dopravy na prioritu investic do rozvoje

dopravní infrastruktury
- lokalizace, způsob výstavby a financování veřejných logistických center
- jak budou přepravci motivováni k vyššímu využívání kombinované dopravy
- jak bude postupováno v oblasti zavádění systémů s horizontální překládkou a místním rozvozem
- jak bude postupováno v oblasti podpory výstavby a provozu vleček
- jak bude postupováno v oblasti zvyšování rychlostí, kapacity dráhy a elektrizace ve střednědobém výhledu

Závěrečná moderovaná diskuse (12.50 – 13.40)

Závěr konference (13.40 – 13.50)

Oběd (13.50 – 14.25)

Odjezd autobusu na výstaviště – 14.35

- racionalizace investičních nákladů a odhad měrné ceny subsystému INS
- racionalizace nákladů na údržbu, rozsah údržby a odhad ročních udržovacích nákladů
- příprava kvalifikace pracovníků pro projektování, stavbu a provoz

13 9.50 – 10.30

Vysokorychlostní železnice v ČR - subsystém energetika
Ing. Vladimír Kudyn, Ph.D., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- provozní požadavky – vnitrostátní a evropské cíle
- normativní požadavky (TSI ENE)
- dopravní výkony pro dimenzování subsystému ENE
- zá kladní technické parametry
- cíle energetického napájení (spojitost, stálost napětí, vysoká účinnost, akceptovatelný vliv na distribuční síť)
- volba koncepce napájecích stanic
- požadavky na trakční vedení a volba koncepce jeho řešení
- požadavky na vozidla
- racionalizace investičních nákladů a odhad měrné ceny subsystému ENE
- racionalizace nákladů na údržbu, rozsah údržby a odhad ročních udržovacích nákladů
- příprava kvalifikace pracovníků pro projektování, stavbu a provoz

Přestávka 10.30 – 10.45

14 10.45 – 11.25

Vysokorychlostní železnice v ČR - subsystém řízení a zabezpečení
Ing. Petr Varadinov, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- provozní požadavky – vnitrostátní a evropské cíle
- normativní požadavky (TSI CCS) pro konvenční i vysokorychlostní železniční systémy
- vlakové výkony pro dimenzování subsystému CCS
- základní technické parametry
- cíle řízení a zabezpečení (bezpečnost, propustnost, informovanost, minimalizace provozních nákladů, …)
- volba koncepce řízení a zabezpečení
- reálnost orientace na ETCS úroveň 3 (trať bez návěstidel, kolejových obvodů a počítačů náprav) – přínosy a rizika
- požadavky na vozidla
- racionalizace investičních nákladů a odhad měrné ceny subsystému CCS
- racionalizace nákladů na údržbu, rozsah údržby a odhad ročních udržovacích nákladů
- příprava kvalifikace pracovníků pro projektování, stavbu a provoz

15 11.25 – 12.05

Vozidla pro vysokorychlostní provoz
Ing. Jiří Pohl, Siemens s. r. o.
- provozní požadavky – vnitrostátní a evropské cíle
- normativní požadavky (TSI HS RST, TSI CR PAS&LOC, TSI CR WAG,TSI SRT, TSI PRM)
- rozhranní subsystému RST se subsystémy INS, ENE a CCS
- vozidla kategorií CR, HS třída 1 a HS třída 2
- provoz vysokorychlostních vozidel po konvenčních tratích
- provoz konvenčních vozidel po vysokorychlostních tratích
- možnosti rychlé dopravy do regionů s využitím vysokorychlostních tratí
- zázemí pro provoz vozidel
- dopravní a přepravní požadavky na vozidla
- racionalizace investičních nákladů a odhad měrné ceny subsystému RST
- racionalizace nákladů na údržbu, rozsah údržby a odhad ročních udržovacích nákladů
- příprava kvalifikace pracovníků pro projektování, stavbu a provoz


