
P O Z V Á N K A NA KONFERENCI

Přizpůsobení železnice aktuálním i budoucím
přepravním potřebám osob a zboží

16. – 17. 6. 2015

hotel Clarion - sál Gold

Moderovaná konference si klade za cíl
prezentovat aktuální stav v postupu přípravy výstavby RS,

plnění směrnic EU 1315/2013 a 1316/2013 a konkretizovat vytváření
podmínek pro přechod nákladní dopravy ze silnice na železnici

v přechodném období do vybudování RS

Konferenci v rámci veletrhu Czech Raildays 2015
pořádá

vydavatelství M – PRESSE plus, s.r.o.

spolupráce:
Ministerstvo dopravy ČR

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
SŽDC – Technická ústředna dopravní cesty

Odborný garant a hlavní moderátor konference:
Ing. Bohumil Pokorný

Organizační garant konference:
Ing. Stanislav Zapletal

Jednací jazyk: čeština

Czech Raildays 2015
“D n y   k o l e j o v é   d o p r a v y“

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 mimořádné omluvy. O problematice a zaujatých stanoviscích bude vydána ti-
sková zpráva.

PROGRAM - ÚTERÝ 16. 6.

10.00 – 10.05 zahájení konference (moderátor)
organizační záležitosti, témata a cíl konference

00 10.05 – 10.50

Úvodní vystoupení
Ing. Jiří Pohl, Siemens s. r. o., Ing. Bohumil Pokorný

Požadavky na železniční dopravu v ČR z pohledu strategických cílů 
energetické politiky EU a ČR

- strategické cíle EU a ČR a jejich aplikace v oblasti osobní dopravy v ČR
- strategické cíle EU a ČR a jejich aplikace v oblasti nákladní dopravy v ČR
- cíl konference 2015:
- definování úlohy a pozice moderní železnice v hospodářském systému ČR

PŘEDNÁŠKY

BLOK MINISTERSTVA DOPRAVY ČR

01 10.50 – 11.15

Odbor strategie Ministerstva dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph. D. ředitel

- strategické úkoly
- plnění dokumentů EU
- plnění dokumentů ČR
- opatření k převodu nákladní dopravy ze silnice na železnici, veřejná logistická centra
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02 11.15 – 12.00

Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy ČR
Ing. Jindřich Kušnír , ředitel / Ing. Luboš Knížek / Mgr. Jan Ilík

- postup přípravy RS - aktuální stav
- opatření pro osobní a nákladní dopravu v mezidobí do zprovoznění RS
- základní principy zpoplatnění užívání dopravní cesty
- podpora železnice v programovém období 2014-2020

Přestávka 12.00 – 12.20

BLOK SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

03 12.20 – 12.50

Odbor strategie GŘ SŽDC
Bc. Marek Binko, ředitel

Železniční infrastruktura pro osobní i nákladní dopravu

- aktuální stav přípravy RS
- opatření pro zlepšení podmínek pro nákladní dopravu

Diskuse 12.50 – 13.50 - moderátor

Oběd (13.50 – 14.40)

BLOK NÁKLADNÍ DOPRAVY

04 14.40 – 15.30

Odbor strategie GŘ SŽDC
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph. D.

Odbor operativního řízení a výluk GŘ SŽDC
Ing. Markéta Šlachtová

Železniční nákladní koridory (RFC)

- legislativní rámec
- trasování, organizace
- jediné kontaktní místo koridoru (C-OSS)
- předpřipravené trasy a přidělování kapacity

05 15.30 – 16.00

Rail Cargo Austria
Bc. Jan Brčák, vedoucí pobočky RCA ČR

- požadavky nákladních dopravců na infrastrukturu
- veřejná logistická centra

06 16.00 – 16.30

Metrans
Ing. Jiří Samek, předseda představenstva

- požadavky nákladních dopravců na infrastrukturu
- veřejná logistická centra

07 16.30 – 17.00

Bohemiakombi
Ing. Vladimír Fišer, jednatel společnosti

- závěry evropského projektu COSMOS o stavu kombinované dopravy ve střední a jihovýchodní
Evropě

- požadavky operátora kontinentální kombinované dopravy na infrastrukturu
- problematika převodu přeprav ze silnice na železnici

Diskuse, občerstvení 17.00 – 18.00 - moderátor

20.00 – 23.00

Oficiální společenský raut pro VIP, vystavovatele a další aktivní účastníky Czech Raildays –
v případě zájmu nutno zakoupit samostatnou vstupenku – jen do vyčerpání kapacity; infor-
mace viz kontaktní údaje
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Přestávka 10.15 – 10.30

11 10.30 – 11.00

ŠŽDC - Odbor investiční GŘ SŽDC
Mgr. Petr Pšenička

Ekonomické hodnocení projektů

- nové přístupy v ekonomickém hodnocení staveb
- krátké ohlédnutí za úspěšně obhájenými studiemi proveditelnosti
- aktuálně připravované studie proveditelnosti

12 11.00 – 11.30

SŽDC - Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC
Ing. Petr Hofhanzl

Aktuální stav projektové přípravy malých projektů (stavby do 1,8 mld. Kč)

13 11.30 – 12.30

SŽDC - Odbor strategie GŘ SŽDC
Ing. Martin Švehlík

Prezentace ÚTS jednotlivých tras RS
Studie tratí RS

- prezentace jednotlivých zpracovaných studií RS

Závěrečná diskuse - 12.30 – 13.25 - moderátor

Závěr konference - 13.25 – 13.30 - moderátor

Oběd (13.30 – 14.15)

Odjezd autobusu na výstaviště – 14.30

PROGRAM – STŘEDA 17.6.

17. 6. 2015:

BLOK SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

08 8.30 – 9.00

Odbor strategie GŘ SŽDC
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., Ing. Petr Varadinov

Národní implementační plán ERTMS

- legislativní východiska a cíle národního implementačního plánu
- strategie implementace u infrastruktury
- strategie ve vtahu k vozidlům
- přínosy a rizika navrhovaného řešení
- postupy v sousedních zemích

09 9.00 – 9.45

Odbor strategie GŘ SŽDC
Ing. Radim Brejcha, Ph.D.

Koncepce rozvoje elektrické trakce na české železnici

10 9.45 – 10.15

SŽDC
Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
+ projektanti

Současný stav přípravy modernizace a výstavby železničního spojení 
Praha - Kladno/Letiště VH Ruzyně
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA MODEROVANOU KONFERENCI

Přizpůsobení železnice
aktuálním i budoucím přepravním potřebám osob a zboží

konanou ve dnech 16. - 17. 6. 2015 v kongresovém sále „Gold“ hotelu Clarion
v rámci 16. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Jméno, příjmení, titul: ...........................................................................................

Firma, organizace: ...........................................................................................

...........................................................................................

DIČ: ............................................

Adresa firmy, organizace: ...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Telefon: ...........................................................................................

E-mail: ...........................................................................................

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

POKYNY K PLATBĚ:

Účastnický poplatek 2.250,- Kč bez noclehu *)/ 4.000,- Kč s noclehem *)/ 1.350,- Kč pouze 
za jeden den*)  bude uhrazen:

do 8. 6. 2015 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 Clarion (16. / 17. 6.) – smluvní cena 1.750,- 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!

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Závaznou přihlášku zašlete do 5. 6. 2015
poštou na adresu Kancelář Czech Raildays, Mariánskohorská 38, 702 00   OSTRAVA 1
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 Clarion (16. / 17. 6.)  - smluvní cena 1.750,- Kč do vyčerpání kapacity při rezervaci do 29. 5.
(limitovaný počet)

AUTOBUSY:
16.6. – žst. Ostrava-Svinov – hotel Clarion, odjezd 9.15, 9.45, stanoviště před stanicí
17.6. – hotel Clarion – výstaviště, odjezd 14.30, stanoviště před hotelem

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