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Budování vysokorychlostního železničního systému v ČR

konanou ve dnech 17. - 18. 6. 2014 v kongresovém sále hotelu Imperial
v rámci 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays
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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 9. 6. 2014 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 (17. / 18. 6.) – smluvní cena 2.200,- Kč do vyčerpání kapacity 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 6. 6. 2014
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 (17. / 18. 6.)  - smluvní cena 2.200,- Kč do vyčerpání kapacity při rezervaci do 31.5.
(limitovaný počet)

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.

17. 6. 2014:

9.00 – 9.10 zahájení konference (moderátor)
organizační záležitosti, témata a cíl konference

01 9.10 – 9.50

RS v koncepčních dokumentech
Ing. Luděk Sosna, Ing. Vít Sedmidubský, Ministerstvo dopravy ČR
- RS v koncepčních dokumentech státu
- RS v koncepčních dokumentech EU
- stav dohod o RS se sousedními státy
- posloupnost následujících kroků, termíny
- důvody zařazení RS Praha - Brno do TEN-T comprehensive network
- ekonomická efektivnost jednotlivých tras RS
- financování RS
- řízení investic do rozvoje dopravní infrastruktury jako nástroj k odstranění disproporcí mezi jejím současným 

a cílovým stavem
- soulad rozvoje dopravní infrastruktury se státní energetickou koncepcí ČR
- zdroje nutné pro modernizaci a dostavbu železniční sítě v ČR, potenciál jejich pokrytí z fondů EU a podmínky k je-

jich dosažení
- budování sítě RS v ČR - posloupnost následujících kroků, termíny
- budování základní trasy RS Dresden - Praha - Brno - Wien v koncepčních dokumentech MD, ČR a EU

02 9.50 – 10.30

Koncepce veřejné dopravy v České republice a její vztah k modernizaci 
dopravní infrastruktury (úvodní přednáška)
Ing. František Vichta, Ministerstvo dopravy ČR
- vliv veřejné dopravy na hospodářský rozvoj území a úloha veřejné železniční dopravy při jejím naplňování
- význam zajišťování kvalitní veřejné dopravy, vliv kvality veřejné dopravy včetně modernizace železniční infra-

struktury ve vztahu k motivaci obyvatelstva k preferenci hromadné dopravy před individuální
- potřeba zvýšení kvality a kvantity veřejné železniční dopravy k naplňování státní energetické koncepce ČR
- střednědobý výhled veřejné dopravy do r. 2020, jak zlepšovat veřejnou dopravu do doby realizace RS, využití 

investic vložených do vybudování tranzitních koridorů k potlačení negativních trendů územního rozvoje ČR
- definice požadavků na infrastrukturu a vozidla
- úprava způsobu zpoplatnění infrastruktury, význam kvalitní údržby
- kde končí možnosti současných tratí: meze plnění cílů veřejné železniční dopravy na současné železniční síti a vý-

znam jejich posunutí zřízením sítě RS, požadavky na vybudování sítě RS z hlediska sítě integrovaného jízdního
řádu, systémových jízdních dob

- vazba koncepce veřejné železniční dopravy na koncepci letecké dopravy v ČR - rozdělení úloh letišť v krajích, v Praze
a zahraničních letišť evropského významu a z toho plynoucí požadavky na návaznou železniční dopravu

03 10.30 – 11.10

Koncepce RS
Ing. Jindřich Kušnír, Ing. Jan Ilík, Ministerstvo dopravy ČR
- parametry RS z pohledu požadavků veřejné dopravy
- základní technické parametry jednotlivých tras RS z pohledu požadavků veřejné dopravy
- požadavky na infrastrukturu z pohledu nákladní dopravy
- kde končí možnosti současných tratí pro nákladní dopravu
- evropské koridory pro nákladní dopravu
- řešení rozhodujících železničních uzlů pro osobní i nákladní dopravu
- požadavky na přepravní úlohy železnice v oblasti osobní a nákladní přepravy a schopnost jejich plnění železniční

sítí po dokončení modernizace koridorů

- nutnost dobudování železniční sítě v ČR výstavbou nových tratí systému RS

- definice úloh a cílů jednotlivých tratí systému RS a jejich rozčlenění na tratě náležející do evropského systému kon-

venčních železnic (CR) a na tratě náležející do evropského systému vysokorychlostních železnic (HS), jejich ná-

vrhové parametry podle kategorizace EU

- posílení kapacity a zvýšení kvality železnice pro převzetí nákladní dopravy k naplnění cílů evropské dopravní po-

litiky

- limitní faktory současné železniční infrastruktury z hlediska nákladní dopravy (délka staničních kolejí, podélné

sklony, propustná kapacita tratí a uzlů, elektrické napájení, zabezpečení jízdy vlaků, prostorová průchodnost, únos-

nost, ...)

- možnost zapojení železnice ČR do evropských koridorů pro nákladní dopravu

- nová role železničních uzlů v novém pojetí osobní a nákladní železniční dopravy

Přestávka 11.10 – 11.30

04 11.30 – 12.00

Nákladní doprava a RS
Mgr. Petr Špetlák, AWT
- požadavky na infrastrukturu pro nákladní dopravu logistických vlaků
- jak tyto požadavky naplňují RS
- jak vyhovují tratě zařazené do AGTC požadavkům nákladního dopravce (kapacita, délka staničních kolejí, trakční

náročnost, produktivita atd.)
- jak AWT bude zavádět prvky TSI (GSM, ETCS atd.), v čem jsou spatřovány přínosy

- opatření na infrastruktuře potřebná v mezidobí mezi dokončením koridorů a realizací RS

- otázka potřeby VLC, jejich rozmístění a napojení na RS

05 12.00 – 12.30

Příprava a realizace VRT v Dánském království
Jan Schneider-Tilli, ředitel projektu VRT Kodaň - Ringsted
(změna zahraničního účastníka vyhrazena)
- důvody rozhodnutí o výstavbě VRT
- příprava a realizace VRT
- ekonomické hodnocení
- způsob financování

Moderovaná diskuse 12.30 – 13.15

Oběd (13.15 – 14.00)
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18. 6. 2014:

8.15 – 8.30 zahájení 2. dne (moderátor)

10 8.30 – 9.10

Úloha SŽDC v přípravě RS
Bc. Marek Binko, Mgr. Ing. Radek Čech, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- Definice sítě tratí RS
- Rozsah sítě tratí RS
- Parametry tratí RS
- Budování RS a interoperabilita

- Shift to Rail a plánování RS

11 9.10 – 9.30

Požadavky na železniční svršek vysokorychlostních tratí
Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb
- geometrická přesnost, odolnost dynamickým silám, útlum, dlouhodobá stabilita, bezúdržbovost, nepoškozování

vozidel odletujícím štěrkem, absorpce hluku, …
- meze použitelnosti štěrkového lože a pevné jízdní dráhy
- definice požadavků na subsystém INS na tratích kategorií novostavby HS, novostavby CR, modernizované CR, ne-

modernizované CR
- společné a rozdílné zásady

- technické prostředky k realizaci

12 9.30 – 9.50

Realizace požadavků na železniční svršek vysokorychlostních tratí
Ing. Jan Eisenreich, ŽPSV
- vývoj prvků infrastruktury RS v ŽPSV (pevná jízdní dráha, pražce, PHS)

13 9.50 – 10.10

Požadavky na pevná trakční zařízení RS
Ing. Pavel Krkoška, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- příprava k přechodu na střídavou napájecí soustavu
- definice požadavků na subsystém ENE na tratích kategorií novostavby HS, novostavby CR, modernizované CR, ne-

modernizované CR
- společné a rozdílné zásady

14 10.10 – 10.30

Realizace požadavků na pevná trakční zařízení RS
Ing. Tomáš Krčma, EŽ
- vývoj prvků trakčního vedení pro RS u EŽ

Přestávka 10.30 – 10.45

06 14.00 – 14.40

Význam RS pro funkci a rozvoj Brna a jeho regionu
Ing. Jiří Horský, Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK
- přepravní proudy na RS Praha - Brno dle závěrů projektu RAILHUC
- P+R u Brna v návaznosti na RS Praha - Brno
- přínosy RS Praha - Brno pro JMK
- RS Praha - Brno jako nutnost pro umožnění rozvoje příměstské dopravy v okolí Brna
- meze koexistence regionální osobní dopravy, dálkové osobní dopravy a nákladní dopravy na současných železnič-

ních tratích v Brně a okolí
- cíle a úlohy nových do Brna zaústěných RS tratí z pohledu Brna a JMK v oblasti regionální osobní dopravy, dálkové

osobní dopravy a nákladní dopravy
- odhad růstu přepravních proudů a změny modal splitu mezi Prahou a Brnem po vybudování RS Praha - Brno

- odhad růstu přepravnch proudů a změny modal splitu v regionální dopravě v JMK po vybudování RS tratí v okolí

Brna

07 14.40 – 15.20

Financování výstavby RS z fondů EU
Ing. Jan Kašík, NDCON
- možné zdroje EU, jejich dostupnost, nutnost splnění kritérií

08 15.20 – 16.00

Ekonomické hodnocení projektů RS
Prof. Ing. Václav Cempírek, PhD (DF JP UP), Ing. Miroslav Vančura, CsC. (CDV)
- posouzení současné metodiky hodnocení RS projektů

- návrh potřebných změn

09 16.00 – 16.40

Ekonomické hodnocení projektů RS
...
- posouzení současné metodiky hodnocení RS projektů

- návrh potřebných změn

Moderovaná diskuse, občerstvení 16.40 – 17.30

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



20 12.55 – 13.15

Porovnávací studie ŽUB
Ing. Michal Babič, IKP
- prezentace technických a provozních parametrů obou variant
- klíčové problémy jednotlivých variant
- další plánovaný postup

Závěrečná moderovaná diskuse (13.15 – 13.45)

Závěr konference (13.45 – 13.50)

Oběd (13.50 – 14.25)

Odjezd autobusu na výstaviště – 14.35

15 10.45 – 11.05

Požadavky na zabezpečovací zařízení pro RS
Ing. Petr Varadinov, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- požadavky na ETCS a další zab.zař. RS
- přechod vlaků mezi tratěmi klasickými a vysokorychlostními z hlediska ETCS
- podněty pro výrobce pro vývoj systémů řízení a zabezpečení určených pro RS

16 11.05 – 11.25

Realizace požadavků na zabezpečovací zařízení pro RS
Ing. Karel Višňovský, AŽD
- vývoj zabezpečovacích zařízení včetně ETCS pro tratě RS

17 11.25 – 11.45

Požadavky dopravce na vozidla pro provoz na RS
Ing. Jan Hrabáček, Ph.D, GŘ ČD
- trendy v dálkové dopravě v ČR a v okolních zemích
- začlenění sítě RS do systému dálkové dopravy
- kategorie přepravních produktů na tratích RS
- parametry vozidel pro RS
- požadavky na přechodnost vozidel jednotlivých segmentů RS mezi VRT a konvenčními tratěmi
- vliv parametrů vozidel na výnosnost investovaného kapitálu

18 11.45 – 12.05

Požadované parametry vozidel pro RS
Ing. Jiří Pohl, Siemens s. r. o. 
- meze použitelnosti vozidel třídy 1 a 2 pro jednotlivé segmenty přepravy
- vztah mezi vozidly a infrastrukturou
- vliv parametrů vozidel na průřezové vlastnosti vysokorychlostního železničního systému i na jeho dílčí subsystémy
- vliv parametrů vozidel na systémové jízdní doby
- vliv parametrů vozidel na spotřebu energie
- vliv parametrů vozidel na stimulaci přepravní poptávky kvalitou přepravy a výší jízdného
- vliv parametrů vozidel na parametry trati a na náklady staveb železničního spodku
- vliv parametrů vozidel na množství a rozsah dopraven
- vliv parametrů vozidel na subsystém ENE a CCS
- vliv parametrů vozidel na environmentální aspekty vysokorychlostního železničního systému
- vliv parametrů vozidel na výnosnost investovaného kapitálu

19 12.05 – 12.55

Projektová přípravba jednotlivých tras RS
Ing. Jan Šulc, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- Praha - Lovosice - (Ústí nad Labem - Dresden)
- Praha – Brno
- Brno - Přerov - Ostrava - (Katowice)
- Brno - Vranovice - (Wien/Bratislava)
- Praha – Liberec – (Wroclaw)
- Praha – Plzeň – (Regensburg)
- parametry, stav realizace, klíčové otázky, řešení problémů


